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La llibertat religiosa a Barcelona a la llum
de la Constitució alfonsina (1876)

Joan Bada Elias*

Precedents que cal tenir presents
Fins arribar a la Constitució de 1876 l’Estat espanyol , al llarg del segle XIX, tingué
set altres textos constitucionals, que van afrontar el tema de la situació de la religió
catòlica en relació a l’Estat constitucional. Cal fer-hi, doncs, un breu comentari.
L’estatut de Baiona (6 juliol 1808), atorgat per Josep I Bonaparte, i la Constitució
aprovada a Cadis (19 març 1812) es proclamaven confessionals i prohibien qualsevol altra religió. La Constitució proclamada després del terrabastall del bienni
1835-1837, es limitava a constatar que era la religió que professaven els espanyols
i a mantenir els eclesiàstics i el culte com a compensació per la desamortització (19
juliol 1837). La progressiva moderació del govern va dur a una nova Constitució,
que va recuperar altra vegada la confessionalitat i, evidentment, va mantenir el
pressupost de culte i clerecia (23 maig 1845). El canvi polític que va comportar el
bienni 1855-1856 aconduí a una nova Constitució, que no va arribar a ser promulgada (1856). El canvi més notable es va produir en la Constitució fruit de la
Gloriosa (5 juny 1869), que, mantenint el pressupost de culte i clerecia, proclamava per primera vegada la llibertat de cultes. Com era d’esperar, el projecte de
Constitució de la I República (17 juliol 1873) proclamava la separació entre
l’Església i l’Estat, establia la llibertat religiosa i retallava algunes de les facultats
que fins aquell moment tenia encara el catolicisme.1

La restauració monàrquica i la seva Constitució (1876)
El pronunciament del general Pavia va acabar amb la República i va donar pas a un
govern provisional més aviat conservador (3 gener 1874). Alfons XII proclamava el
Manifest de Sandhurst i es presentava com a bon espanyol, bon catòlic i bon liberal, creant aquesta darrera afirmació algunes susceptibilitats enfront d’aquest nou
monarca, que era proclamat pel general Martínez Campos (29 desembre 1874);

*
1.

Universitat de Barcelona.
Per a tots els textos constitucionals vegeu Enrique TIERNO GALVÁN, Leyes políticas españolas fundamentales (18081936), Madrid, Tecnos, 1968.
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l’endemà, recordant vells temps, el rei s’adreçava als bisbes comunicant-los-hi i
demanant pregàries d’acció de gràcies.2 L’any següent, amb l’ocupació de la Seu
d’Urgell, acabaria el conflicte amb els carlins, almenys des del punt de vista bèl·lic,
i s’encaminaria cap al camp de la política. La qüestió religiosa continuaria estant
present en el debat polític espanyol. La lluita ideològica per ubicar els catòlics en
l’espai polític espanyol ompliria la tercera part del segle XIX i deixaria un rastre profund a Espanya encara en el segle XX.3
LA CONSTITUCIÓ DE 1876 (30 DE JUNY)
La Constitució que, avui per avui, ha tingut una més llarga durada va ser la de 1876,
que perduraria fins a la dictadura del general Primo de Rivera (1923), és a dir, gairebé cinquanta anys.
Des de la perspectiva de la llibertat religiosa, el punt de partida era la
Constitució de 1845, amb algunes petites modificacions en ordre als actes cultuals
de les religions no catòliques. L’article 11 establia tres aspectes: el catolicisme era
la religió de l’Estat i la nació mantenia culte i clergat; ningú podia ser molestat ni
per les opinions religioses ni per l’exercici del seu culte; i només la religió de l’Estat
podia fer actes públics religiosos (cerimònies i manifestacions). Els arquebisbes,
per dret propi, i els bisbes, per nomenament reial, podien ser senadors del regne
(arts. 21 i 22), però en canvi els eclesiàstics no podien ser elegits membres del
Congrés (art. 29).
L’APLICACIÓ I ELS SEUS PROBLEMES
En el moment en que va ser conegut el projecte, el nunci Giovanni Simeone va
adreçar-se als bisbes advertint-los de les limitacions que tenia l’article 11 si se’l
comparava amb les constitucions anteriors, i anunciant que el cardenal-secretari
d’Estat adreçaria una queixa al govern espanyol, considerant que es lesionava el
Concordat de 1851, que era reconegut vigent per ambdues parts. Segons el nunci,
la formulació no respectava la unitat religiosa establerta i autoritzava l’exercici
exterior de qualsevulla religió, garantint, així, la llibertat de cultes per la tolerància
religiosa, contra l’esperit i la lletra de l’esmentat Concordat. L’afirmació que ningú
seria molestat per les seves opinions religioses fa que de retruc –diu la circular– la
inspecció eclesiàstica sobre les entitats d’ensenyament no sigui possible, la qual
cosa també és contraria al Concordat. Acaba la circular urgint a una postura comuna en defensa de que «se restablezca en España su tradicional unidad religiosa,
encarnada en su historia, en sus costumbres y en sus glorias» i recordant que la guerra civil (la Tercera Guerra Carlista), que encara es dóna en part del regne, té com
una de les seves causes el menysteniment per part dels anteriors governs d’aquesta
unitat religiosa.4 Totes les províncies eclesiàstiques van ser estimulades a enviar
representacions al rei per evitar la llibertat de cultes a la Constitució. La
Tarraconense ho va fer el 26 d’octubre de 1875, demanant al rei «que restablezca
la unidad religiosa en nuestra querida España, patria de tantos santos y cuna nobi2.
3.
4.

Boletín Oficial del Obispado de Barcelona, XVII (1875), pàg. 341. A partir d’ara BOOB.
Vegeu Joan BONET i Casimir MARTÍ, L’integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques 1881-1888, Barcelona, Vicens
Vives i Fundació Caixa de Barcelona, 1990.
BOOB, XVII (1875), Madrid, 18-IX-1875, pàg. 221-225.
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lísima de tantos héroes y de tantos esclarecidos ingenios, célebres por su acrisolada piedad».5
El primer problema era si la Constitució que incloïa finalment la llibertat de cultes podia ser o no acceptada mitjançant jurament. L’antecedent era que la
Constitució de 1869 havia estat acceptada per jurament. El govern va fer una declaració, afirmant que de cap manera entenia que per aital jurament el clergat quedés
obligat a fer coses contràries a les lleis de Déu i de l’Església, i el nunci va enviar
una circular autoritzant, en nom de Roma, a emetre el jurament.6
El segon problema era la interpretació de l’article 11, sobretot pel que fa a la
qüestió dels actes públics realitzats pels protestants. Les congregacions de les diverses esglésies cristianes anaven creixent de forma progressiva però força minoritària; l’episcopat, per la seva banda, considerava que la interpretació havia de ser restrictiva, sobretot perquè van aparèixer moviments anarquistes, sectes hipnòtiques i
espiritistes, i també creixien l’anticlericalisme i l’ateisme; per l’episcopat tot anava
junt. Una mostra n’és la pastoral del bisbe José M. de Urquinaona, que arribava a
Barcelona, procedent de Canàries, el 8 d’octubre de 1878; el gener següent, el dia
de Reis, s’adreçava als seus diocesans, alertant-los contra «los falsos apóstoles que
vienen de Inglaterra para descatolizar España», qualificant aquestes comunitats
com «conventículos de Satanás» i amenaçant amb l’infern als que fomentessin les
escoles protestants.7 A la pastoral de l’Advent de l’any 1882, Urquinaona insisteix
encara en la unitat religiosa i qualifica d’absurda «l’afirmació que l’home és lliure
en matèria religiosa i que totes les religions han de protegir-se de igual manera perquè totes tenen els mateixos drets», per acabar dient que l’afirmació de la igualtat
religiosa és una «monstruosidad filosófica».8
El tema va quedar en segon terme fins a començament del segle XX; altres problemes més forts s’hi van interposar.
Lògicament, la legislació s’havia d’anar adequant a la nova Constitució, i ben
aviat es van presentar els conflictes, ja que l’episcopat una i altra vegada recordava
que les relacions entre l’Església i l’Estat s’havien de regular també pel Concordat
de 1851, doncs no se’n havia firmat cap altre.
Com és fàcil d’imaginar, aquests temes conflictius eren: l’ensenyament amb un
doble vessant, l’ortodòxia del què s’ensenyava i l’ensenyament de la religió a les
escoles públiques; el matrimoni civil i el valor del matrimoni canònic; l’autoritat
sobre els cementiris (molts havien estat secularitzats l’any 1868); la moral pública;
i altres.
Entre els polítics de la monarquia en la regència de M. Cristina, en nom
d’Alfons XIII, nascut el maig de 1886, a poc a poc s’obria camí la necessitat de tramitar un nou concordat amb Roma. Davant els rumors, el bisbe de Barcelona, cardenal Salvador Casañas,9 i els rectors del bisbat, van adreçar una exposició al rei en
contra d’aquesta renovació, sobretot pels quatre punts que especialment volien
5.
6.
7.
8.
9.

BOOB, XII (1875), Tarragona, 26-X-1875, pàg. 327-329.
BOOB, XIX (1876) Barcelona 29-V-1876, pàg.198.
BOOB, XXI (1879) Barcelona, 11-I-1879, pàg. 5-6.
BOOB, XIV (1882), Barcelona, 23-XI-1882, pàg. 474-475.
Havia estat bisbe d’Urgell i per les seves intervencions en ordre a calmar les tensions entre els catòlics per les qüestions polítiques havia estat creat cardenal (25 novembre 1895); nomenat bisbe de Barcelona (18 abril 1901) prengué possessió el 23 de setembre del mateix any i morí el 27 d’octubre de 1908.
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revisar-se (supressió de bisbats, reducció de prebendes a catedrals i parròquies, disminució dels seminaris i desenvolupament dels instituts religiosos, per a resoldre
l’ambigüitat del text concordatari). Una de les raons adduïdes per no fer-la era que
la tolerància de cultes «en mala hora implantada» demana tot el contrari.10
Una de les primeres reformes dutes a terme va ser en el camp de l’ensenyament. Els prelats de la Tarraconense es van adreçar al Congrés i al Senat (en contra l’argumentació del ministre de Foment, que no dubtava en afirmar que
l’ensenyament religiós «era esencial en la rudimentaria, accidental en la intermedia, y totalmente innecesaria en la superior»). Afirmaven que el dogma i la moral
catòlica demanaven no solament respecte sinó adhesió i defensa vigorosa i decidida; per tant urgien que fos mantinguda la supervisió eclesiàstica de tots els ensenyaments que podien transmetre idees contràries al catolicisme.11 Un decret del
Ministeri de Foment va recollir les peticions de la jerarquia i va regular l’ensenyament de la religió i moral en els instituts de segon ensenyament: creació de càtedra
de religió, obligatorietat de l’assignatura però sense examen ni nota (excepte per
aquelles carreres que l’exigeixen), el professor havia de tenir graus acadèmics, seria
nomenat pel ministre a presentació del bisbe i no formaria part de l’escalafó de
catedràtics (25 gener 1895). Posteriorment, es va determinar que no era obligatòria pels qui declaressin no professar la religió catòlica i es va establir l’obligatorietat de l’examen i la durada del curs, que era de tres hores setmanals (12 juliol
1895).12 Com aplicació pràctica, en el Boletín apareix diverses vegades el recordatori als mestres de primària de l’obligació que tenien d’acompanyar els infants a missa
en els dies de precepte.13
Seguint en la línia d’alguns bisbes anteriors, continua a Barcelona la insistència
de mantenir una bona xarxa d’escoles parroquials,14 de realitzar les visites setmanals a les escoles a que els rectors tenien dret i d’estar molt atents els rectors a la
creació d’escoles laiques, recordant-los que havien d’advertir als docents catòlics
que no podien col·laborar-hi i que els pares en consciència no podien portar-hi els
seus fills.15
El bisbe Urquinaona dedica una llarga pastoral al tema, centrat en aquest cas a
l’augment de la «propaganda anticatòlica» que troba en les escoles laiques el seu
òrgan difusor més important i també en les protestants («que más que para educar
a los afiliados en su secta, se fundan en nuestra España católica para propagar el
error y prevenir los ánimos contra nuestra Religión santa y contra sus ministros»);
també les acusa d’atreure la gent gràcies a ajuts econòmics que els atorguen.
Enfront, doncs, d’aquest panorama, el programa episcopal es basa en multiplicar
les escoles catòliques –sobretot a les zones rurals on no n’hi ha de públiques–, revitalitzar l’antiga Junta Diocesana de Foment d’Escoles Parroquials –que presidirà
ell mateix–, insistir en la visita setmanal a les escoles, mantenir la catequesi tots els
10. BOOB, XLIV (1902), Barcelona, 23-XI-1902, pàg. 529-534. La proposta per Catalunya era suprimir els bisbats de
Vic, Urgell i Tortosa (Solsona ja no ho era), és a dir, suprimir els bisbats que no eren capital provincial, ja que es
volia fer coincidir bisbat i província.
11. BOOB, XIX (1877), Tarragona, 30-V-1877, pàg. 271-272.
12. BOOB, XXXVII (1895), pàg. 127-128 i 225-229. El salari era de 2.000 pessetes a Madrid, 1.500 als instituts provincials i 1.000 a la resta.
13. BOOB, XXXI (1889), pàg. 242-243.
14. BOOB, XXI (1879), decret de l’1 de gener de 1879, pàg. 50-54.
15. BOOB, XXIII (1881), circular de 2 de setembre de 1881, pàg. 433-438.
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diumenges de l’any i més insistentment en el temps quaresmal, que és quan caldria
tenir diàriament algun acte de devoció, i tenir cura de l’assistència dels infants a la
missa dels dies de precepte i de que els que en siguin aptes rebin la comunió mensualment. Per tant, calia organitzar escoles gratuïtes d’ambdós sexes d’acord amb
les necessitats de cada veïnatge, tant a ciutat com a la ruralia; que segons les circumstàncies havien de ser diàries i nocturnes o dominicals, que el pla d’ensenyament primari fos ben ampli, però sobretot que hi tingués cabuda l’ensenyament
religiós i l’aprenentatge del comportament catòlic; i, finalment, que els rectors, en
consciència, estiguessin atents tant a si es fundaven escoles protestants com si eren
suficients les catòliques, comunicant-ho immediatament a la Junta.16
En ajut d’aquest plantejament cal esmentar aquí la presència dels nous i antics
instituts religiosos. Era un dels temes que no havia quedat resolt, en part per l’ambigüitat –crec que volguda– dels articles 29 i 30 del Concordat de 1851, que havia
de regular-los de nou després de la desfeta de l’exclaustració i la desamortització
(1835-1836). A la segona meitat del segle, havien nascut una sèrie d’instituts religiosos, sobretot femenins, dedicats, gairebé sempre, tant a l’ensenyament primari
com a l’assistència a malalts en els hospitals comarcals. En el període 1826-1868,
van ser 18 les fundacions femenines de vida activa iniciades a Catalunya, dues d’elles al bisbat de Barcelona, i en el període 1870-1900, en van ser 14, tres d’elles a
Barcelona. Cal afegir que les lleis franceses, molt restrictives, van motivar la immigració de religiosos i religioses, en un total de 15 instituts de nova presència a
Catalunya.17
Dos fets, a finals de la dècada dels vuitanta, van acabar de concretar què pensaven els bisbes sobre la situació de l’Església a l’Espanya de la Constitució alfonsina. D’una banda, la convocatòria a Madrid del Primer Congrés Catòlic (abril
1889), i de l’altra, la convocatòria per part del bisbe de Barcelona, Català i Albosa,
d’un sínode barceloní (20-23 d’octubre de 1890).
No és ara ni aquí el moment oportú per a valorar l’obra dels Congressos a
l’Espanya de finals del segle XIX, però sí fer alçaprem en alguns aspectes del primer
Congrés, que volia anar creant un moviment polític unitari i, per tant, té un cert to
programàtic.
Després de declarar que pensen «trabajar sin descanso para lograr que sea restablecida en nuestra patria la unidad religiosa» i de reclamar el restabliment dels
Estats Pontificis, consideren que la «qüestió romana» no és de cap manera un tema
purament italià, sinó de tot el catolicisme. Sobre quina ha de ser la posició de
l’Església Espanyola en l’ensenyament en l’Estat espanyol, es diu:
A la Iglesia pertenece el derecho indiscutible de dirigir e inspeccionar la enseñanza en todos los establecimientos públicos y privados, derecho que es directo, supremo y exclusivo en lo que se refiere a las ciencias religiosas y morales, e
indirecto y de intervención en todos los demás ramos del saber humano para

16. BOOB, XXV (1882), Barcelona, 9-VI-1882, pàg. 269-275.
17. Vegeu Joan BADA i Genir SAMPER (eds.), Catalonia Religiosa. Atles històric dels orígens als nostres dies, Barcelona,
Claret, 1991. Sobre la política religiosa dels governs espanyols és imprescindible José Manuel CASTELLS, Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1765-1965), Madrid, Taurus,
1973.
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exigir que en ellos no se enseñe cosa alguna contraria al dogma y a la moral
católica, como así se reconoce en el Concordato de 1851 y se deduce de la
Constitución vigente del Reino (art. 3).18
A partir d’aquest principi, el Congrés reclama que l’Estat empari i defensi
l’Església en el lliure exercici del seu magisteri i ensenyament, que inclou la supervisió de tots els centres educatius (art. 4). El Congrés considera que els drets de
l’Església estan perjudicats greument, perquè, d’una banda, s’ha suprimit
l’ensenyament religiós i moral dels instituts, i s’ha reduït a «secundaria y accesoria»
en les escoles normals,19 i de l’altra, no s’ajuda a l’Església a controlar l’ensenyament a les escoles primàries, en les que mestres de tendència atea ensenyen doctrines heterodoxes, amb el seu comportament deseduquen els infants i amb les biblioteques donen a conèixer llibres contraris a l’ortodòxia catòlica (art. 5). Vénen després una sèrie de peticions, com que tot (professorat, temàris, llibres) ha de ser
catòlic, perquè són catòlics els que la remuneren i l’Estat també ho és; que ha de
mantenir escoles lliures amb ensenyament catòlic en els seus diversos graus; que ha
d’impedir la creació d’escoles anticristianes, neutres, laiques o atees, com també
que les administracions públiques les subvencionin (art. 6); i que la religió catòlica
ha de ser obligatòria en els instituts «enseñada por un sacerdote nombrado o aprobado a ese fin por el Ordinario» (art. 7). Segueixen dos articles dedicats a exhortar
als «cultivadors de les ciències naturals» i als artistes, que s’esforcin en fer quadrar
ciència i religió, que no s’oposen pas (arts. 8, 9). Els articles 10 i 11 estan dedicats
a l’organització de l’Obra dels Congressos Catòlica, però el document retorna altra
vegada a la qüestió escolar: cal promoure escoles gratuïtes, escoles dominicals (per
minyones), protectorats (per industrials joves), caixes d’estalvis, biblioteques i
tallers catòlics (art. 12); i a la moral pública: cal sancionar els blasfemadors d’acord
amb el codi civil (art. 13), com també cal fer-ho amb els que violin les festes (art.
14) i els que abusin de les begudes (art. 15). Fora d’aquesta temàtica vinculada amb
la política espanyola, el Congrés acaba recomanant que Espanya faci seva la campanya contra l’esclavisme africà iniciada pel cardenal Lavigerie i que el govern es
plantegi l’ajut als espanyols que es veuen obligats a emigrar (art. 16).
L’altre fet notable per a Barcelona va ser el Sínode20 convocat pel bisbe Català i
Albosa, reprenent un costum eclesiàstic que havia quedat tallat l’any 1759 pel comportament regalista de Carles III. Les constitucions sinodals dedicaven els dos primers títols als errors i perills contra la fe, i als medis de propagar la doctrina cristiana.21 Com a errors principals eren considerats: el racionalisme –tant l’absolut
com el mitigat–, el latitudinarisme, l’ateisme, el panteisme, el naturalisme, el indiferentisme, el liberalisme, el materialisme, el comunisme i el socialisme, l’espiritisme, el magnetisme i l’hipnotisme. Com a perills a evitar: les sectes maçòniques
«amb les afins i adherents», les escoles laiques, la mala premsa escrita (diaris, revis-

18. BOOB, XXXII (1889), pàg. 209-215, «Resumen de las Conclusiones del Congreso católico», que van firmades pel
secretari del cardenal president.
19. Recordem que fins a temps recents “escoles normals” eren les Escoles de Magisteri.
20. Recordem que un sínode, en l’Església Catòlica, és la reunió dels rectors d’un bisbat convocats pel bisbe corresponent per a marcar les pautes pastorals.
21. Constitutiones Synodales Dioecesis Barchinonensis sancitae amb ejus episcopo Jacobo Català et Albosa, Barchinone
(Pauli Riera et Sans), MDCCCXCI.
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tes, impresos en general) i la pornografia. Com a creences supersticioses són tingudes: les consultes a somnàmbuls i tiradors de cartes, els endevinaires de planetes i
bonaventures, l’ús de coses santes per a aquestes adivinacions.22
Contra tot això, el remei considerat com «una de les primeres i més importants
funcions del càrrec parroquial encara que en apariència la més humil i menys qualificada» és l’ensenyança del Catecisme. En conseqüència, s’estableix que en totes
les festes de precepte, sigui en una de les misses –matinal o major– o en altra oportunitat, s’expliqui el catecisme de manera senzilla i fàcil d’entendre; aquests mateixos dies i durant la Quaresma s’ha de fer diàriament catecisme per als nois i noies,
distribuint-los en classes segons l’edat, i per aquesta tasca s’ha de demanar l’ajut
d’altres preveres, de seminaristes, si n’hi ha, i de laics.23 La tasca catequètica ha de
continuar en el «catecisme de perseverança», amb la finalitat d’inculcar tres principis considerats bàsics: no adherir-se a cap secta secreta, avorrir de tot cor la blasfèmia i el treball dominical, comprometre’s a demanar «quan hora sia» els darrers
sagraments. L’article XV assenyala que tota la catequesi s’ha de fer en català, i
només en castellà quan les circumstàncies locals ho demanin. Enfront de la «plaga
de l’ensenyança laica», el Sínode prescriu la visita parroquial a les escoles, la creació d’escoles parroquials, les biblioteques parroquials24 i la creació d’Associacions
de Propaganda Catòlica.25
És en aquest context que cal situar la pastoral del bisbe de Barcelona, Josep
Morgades i Gili, sobre la llengua de la predicació i de l’ensenyament catequètic; és
la primera de cinc instruccions, curiosament publicades en castellà, des del 6 juny
1900.26 La pastoral acaba resumint la situació i plantejant la solució:
Ya que con una paciencia apenas concebible sufrimos hace tanto tiempo el yugo
de ser administrados, enseñados y juzgados en castellano, lo cual nos perjudica
gravemente; seamos exigentes al menos en ser instruidos en catalán en lo que
mira al Cielo y nos pone en relaciones con Dios en nuestros apuros y tribulaciones, en nuestros deseos y esperanzas, en los desahogos de nuestra alma, porque
si podemos prescindir de los beneficios de este mundo, perecederos y caducos
en verdad, aunque muy conducentes al bienestar honesto de esta vida, no podemos en manera alguna renunciar ni permitir que sufran perjuicio ni merma de
ninguna clase, los intereses del Cielo porque son eternos, y el fin último de la
creación y de la redención humana. Y tal es, ni más ni menos, la importancia
que tiene predicar y enseñar el catecismo en Lengua catalana.
En el primer capítol, Morgades no dubta de qualificar d’absurd i de poder tirànic «obligarle [al poble] a usar en sus relaciones civiles una lengua que no le es
natural», com tampoc poc entendre que la gent recrimini als habitants de les
22. Constitutiones..., pàg. 12-15.
23. Es recomana també al rector de portar una llista de nois i noies de set anys fins que hauran combregat.
24. L’any 1879, el bisbe Urquinaona havia creat una Llibreria Diocesana (carrer de la Palla, 25) per difondre llibres
catòlics i n’havia nomenat una junta protectora (BOOB, XXI (1879), decret del 21 d’octubre de 1789, pàg. 385387).
25. Constitutiones..., pàg. 16-23. És curiós que tots aquests anys es renova una prohibició de l’any 1856 –de fet ja es
donava a començament del segle XIX- de fer representacions dramàtiques de la passió durant el temps de quaresma.
26. BOOB, XLIII (1900), pàg. 5-20.
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regions no castellanes que facin ús de la seva llengua. El segon capítol està dedicat
a defensar el català com a llengua pròpia amb totes les seves característiques. En
el tercer, el bisbe fa una reflexió, fins i tot antropològica, sobre els avantatges de
predicar en català, deixant pel capítol quart l’aplicació a la catequesi27 i en el cinquè la part dispositiva.
Un dels temes que s’havia fet present amb motiu de la Constitució de 1869 era
la jurisdicció sobre els cementiris, donat que s’havien secularitzat i, per tant, ara
n’era reclamada altra vegada la propietat, i si més no l’autoritat, per part de la
jerarquia catòlica. Els passos que s’havien donat són els següents: ampliar el
cementiri amb una part per enterrar els no-catòlics; envoltar-lo amb una separació,
tot fent-hi un accés propi; podien construir-se cementiris especials a càrrec de
municipis o de persones privades i el terreny serà considerat d’utilitat pública
(Reial Ordre de 28 de febrer de 1872).28 Com hom pot imaginar-se, la casuística va
ser diversa: l’enterrament per ordre de l’alcalde d’un suïcida, malgrat el difunt portava tres anys sense complir per Pasqua, amb la conseqüent queixa de les autoritats
eclesiàstiques sobre qui tenia autoritat per a decidir a on corresponia ser enterrat.29
No és estrany, doncs, que una de les primeres mesures de la Restauració volgués
solucionar el problema. Una circular del Ministeri de Gràcia i Justícia adreçada als
bisbes reconeixia a l’autoritat eclesiàstica la capacitat de decidir d’acord amb els
cànons i amb els convenis amb Roma si els difunts tenien o no dret a ser enterrats
en terra sagrada; en cas negatiu i que el cementiri no tingués espai propi per ferho, s’havia de crear un espai respectat (3 gener 1879).30 Tres anys més tard, el bisbe
es queixava, en una carta pastoral, dels enterraments espiritistes i maçònics davant
la inhibició de les autoritats (22 agost 1882).31 La darrera disposició, que deixà tancada la qüestió fins a 1931, va ser una disposició del governador civil de Tarragona
pel cas d’una persona casada civilment. El mandatari disposava que, si el rector
havia denegat el permís per ser enterrat en terra sagrada, aquest es podia fer en el
lloc corresponent –la sepultura familiar–, però el cadàver s’havia de portar al
cementiri pel camí més curt; curiosament, la família no tenia cap capacitat decisòria (11 juliol 1891).32
Això ens porta a parlar sobre els matrimonis civils, donat que era lícit, a partir
de la Constitució de 1876, de fer-los per aquelles persones que no pertanyien a
l’Església de l’Estat. La qüestió s’havia ja suscitat l’any 1869 amb l’aprovació del
matrimoni civil, que ara havien de revalidar les Corts Constituents. L’episcopat es
trobava a Roma per a la celebració del Concili Vaticà I (1869-1870), però els bisbes
s’adreçaren a les Corts per a reclamar que el matrimoni no es podia separar del
sagrament, i que fer-ho seria matar la família (1 gener 1870).33 Incorporat el matrimoni civil a la legislació, el vicari capitular de Barcelona –la seu era vacant–, va pro27. Morgades no dubta de presentar com a model els protestants pel valor que donen a la pregària en família i la
importància que té en aquesta que tots els seus membres la facin en una mateixa llengua, no els pares en català i
els fills, que l’han après ara, en castellà.
28. BOOB, XV (1872), pàg. 73-74.
29. BOOB, XVI (1873), pàg. 58-67; el fet s’havia produït a Fuentesaúco (Zamora), però era presentat en el butlletí
barceloní com la «llibertat religiosa en la pràctica».
30. BOOB, XXI (1879), pàg. 13.
31. BOOB, XXIV (1882), pàg. 345-355.
32. BOOB, XXXIII (1891), pàg. 216-217.
33. BOOB, XIII (1870), pàg. 17-21.
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hibir que les persones casades només civilment poguessin ser padrins de baptisme,
i que no s’havien d’admetre sentències judicials a favor, perquè legislaven sobre un
tema en el qual no eren competents (1 juny 1872).34 Una Reial Ordre, el 28 desembre de 1900, va determinar que per a poder contreure matrimoni civil calia abjurar
davant del jutge de pertànyer a l’Església Catòlica, i que no fer-ho comportava la
nul·litat del matrimoni.35
LA PROGRESSIVA VINCULACIÓ DE L’ESGLÉSIA A LA MONARQUIA
D’alguna manera, poc a poc es va anar produint la simbiosi entre l’Església oficial i la Monarquia, tenint sempre com a punt de referència el Concordat de
1851, que de fet no quadrava totalment amb la nova situació política i molt menys
social.
Hem citat anteriorment la circular del rei restaurat demanant a l’episcopat que
donessin gràcies a Déu per la seva restauració (26 desembre 1875). Podem continuar amb la pressa de possessió de la canongia barcelonina reservada al monarca
espanyol (2 març 1877); la pastoral del bisbe Urquinaona amb motiu de l’atemptat
contra el monarca (8 gener 1880); la del bisbe Català amb motiu de l’epidèmia de
còlera (juliol/octubre 1885), elogiant el comportament dels catòlics i criticant el
comportament dels no creients;36 l’assistència de 25 bisbes, entre ells el de
Barcelona, a l’enterrament d’Alfons XII (25 novembre 1885); les pregàries públiques per l’embaràs de la reina a partir del cinquè mes i amb motiu del naixement
del futur Alfons XIII (18 maig 1886); i en esclatar la guerra de Cuba i Filipines, el
bisbe va establir que cada primer diumenge de mes es fes una funció religiosa
demanant la victòria de l’exèrcit37 i va exhortar, en una carta pastoral, a la subscripció de participacions en l’emprèstit nacional pels «alts interessos de la Religió i de
la Pàtria» (11 novembre 1896).38 En morir el general Martínez Campos, que era
president del Senat, va ser convocat un funeral a la catedral, a petició de la reina
regent (22 octubre 1900).39
Aquesta aliança tron-altar comportava, altra vegada, que l’Estat esdevingués
braç armat de l’Església. A part de les qüestiones esmentades fins aquí, cal tenirne present dues més: la blasfèmia i el treball en dies festius. Sobre la blasfèmia, la
primera intervenció civil la trobem en un comunicat del governador civil de
Barcelona adreçada als alcaldes de la província, notificant que «queda prohibida la
blasfemia en toda la provincia», i que als blasfems els seria imposada una multa
d’entre 1 a 5 pessetes –la màxima s’aplicaria als reincidents–, i per als funcionaris
públics la quantia de la multa seria entre 5 i 10 pessetes.40 La darrera intervenció en
aquest camp és un recordatori publicat al butlletí del bisbat que als blasfemadors o
els que fessin escarni a la religió en les processons els seria aplicat el codi penal de
1870.41
BOOB, XV (1872), pàg. 161-168.
BOOB, XLIII (1901), pàg. 361-363.
BOOB, XXVII (1885), pàg. 95-106.
BOOB, XXXVIII (1896), pàg. 263-264.
BOOB, XXXVIII (1896), pàg. 279-282; el resultat va ser de 750.819’29 pessetes, segons notícia a BOOB, XLI
(1899), pàg. 220. Els ordenats in sacris, que no fossin preveres s’incorporaven a serveis auxiliars (Reial Ordre 12VIII-1896).
39. BOOB, XLII (1900), pàg. 361-363.
40. BOOB, XXVII (1885), 20-IV-1885, pàg. 40-41.
41. BOOB, XLIV (1902), pàg. 58-60.
34.
35.
36.
37.
38.
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Va ser el bisbe Català qui una i altra vegada va insistir en les seves pastorals
sobre el descans dominical. Així ho va fer en la de l’any 1888, escrita en vigílies de
l’Exposició Universal, i va tornar a insistir-hi en la de l’any 1890.42
No eren simples qüestions pràctiques. En la resposta de Silvela, president del
consell de ministres, al Congrés Catòlic de Burgos, escrivia (28 setembre 1899):
Que ha procurado siempre hacer prevalecer el derecho exclusivo que por la
Constitución tienen los católicos a hacer manifestaciones de sus ritos sagrados,
ceremonias y emblemas piadosos [...] muy lejos por tanto de este Gobierno
tener en poco a los Obispos y de desoir sus reclamaciones, las estima y procura
atenderlas: en ellos reside un gran fuerza moral, garantía de la suprema necesidad de España, que es la paz, y la vida interior de los estados por fuerzas morales, se concierta más que por los apremios de la coacción material.43
Deu anys més tard, la Setmana Tràgica variaria de forma radical aquest plantejament.
Tot i quedar quatre anys més enllà de la data que es dóna com a final del nostre Congrés, pensem que és interessant referir-nos-hi per a veure fins on podia arribar l’actitud davant dels protestants: es tracta de la construcció de l’església destinada a ser la parròquia anglicana de Barcelona, a on cada vegada, per qüestions
econòmiques, hi residien més ciutadans de l’Imperi Anglès, i que havia estat avalada pel govern anglès. Tenim dos documents per analitzar la qüestió: una exposició
dels veïns adreçada al governador civil de Barcelona (20 març 1905),44 i la segona,
una instrucció pastoral del bisbe cardenal Casañas (30 abril 1905).45
En l’exposició al governador, els veïns li fan saber que creien que l’edifici religiós que s’estava construint al xamfrà dels carrers de Pau Claris i Rosselló seria una
església o un convent, fins que s’han adonat, amb sorpresa, que serà una església
“protestant”, i que, per tant, la construcció contravé l’article 11 de la Constitució.
Les raons d’aquesta contravenció es fonamenten, d’una banda, en una circular
ministerial amb motiu de la construcció d’una església protestant a Menorca (23
octubre 1876), que interpretava que els símbols religiosos, fins i tot posats en una
paret exterior –un sant Crist–, s’havia de considerar un acte públic i que, per tant,
no es podia emparar en l’esmentat article de la Constitució; d’altra banda, recorden que l’església protestant construïda a Madrid (al carrer de la Beneficència),46
havia obtingut la llicència per actuar sota condició de ser eliminats els elements
arquitectònics que la identificaven com a edifici de culte no catòlic. En ambdós
casos, la demanda s’havia basat en la possible confusió de la gent senzilla, que la
podrien confondre amb una església catòlica. Demanen, doncs, al governador civil
que els sigui denegat el permís d’obrir-la, i que si se’ls dóna el permís, ha de ser prèvia retirada de la creu que hi havia a la paret del carrer de Pau Claris.
42. BOOB, XXX (1888), 5-V-1888, és interessant perquè assenyala com un dels pecats socials la mala distribució de
la riquesa; la cita de l’Exposició Universal és per accentuar que això encara farà més difícil el descans dominical.
BOOB, XXXII (1890), 3-V-1890, pàg. 124-139.
43. BOOB, XLI (1899), pàg. 333-334.
44. BOOB, XLVII (1905), pàg. 269-274.
45. BOOB, XLVII (1905), pàg. 251-286.
46. Encara avui és l’església major de l’Església Reformada Espanyola Episcopal.
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Per reblar el clau, el bisbe cardenal Casañas va publicar una llarga instrucció
pastoral amb la finalitat d’oposar-se a que «no s’obri aquesta nova bretxa a l’anarquia moral que ens ve al damunt i a la que és interès de tots oposar-hi amb tenacíssima resistència». Exposats els fets ja esmentats, i afegint-hi que la resposta del
governador havia estat que ell no tenia competències sobre l’afer, el bisbe considera que es tracta d’una ofensa als catòlics i de l’incompliment tant de l’article 11
com del Concordat de 1851, que es mantenia en vigor. El dia de la inauguració per
la Societat Anglesa ja era proper i per aquest motiu va adreçar un missatge al rei
(22 abril). Les raons que el bisbe Casañas addueix per reclamar la desaparició de
la capella són: només la veritat té dret a la difusió, i en el cas de l’ordre sobrenatural encara més, perquè està vinculada a l’eterna salvació; cal distingir entre llibertat («dret i facultat per a fer una cosa») i tolerància («suportar amb paciència
algun mal»), la primera «és en si mateixa impia i absurda, perquè és una impietat
i un absurd suposar que l’home té dret de no adorar a Déu i de donar-li el culte
amb que ell vol ser honrat»; la segona cal tenir-la perquè cal estimar els enemics,
però també, no s’oblidi, cal avorrir els errors; «no tot el que s’anomena drets individuals són veritables drets», sobretot quan són drets de Déu. La resposta del rei
(1 maig 1905) i la del cap de govern (2 maig 1905) va ser d’acceptar la petició episcopal i dir que així es comunicaria al governador civil per al seu compliment i al
govern anglès per al seu coneixement. Malgrat tot, la capella –convertint el crucifix exterior en una simple creu– va ser inaugurada, i la parròquia anglicana de
Barcelona va tenir-hi el seu lloc de culte fins ben entrada la dècada dels anys seixanta del segle passat.

Conclusions
El punt d’inflexió en el tema de la llibertat religiosa a Espanya cal situar-lo a la
Revolució de 1868 i, en conseqüència, a la Constitució a la qual va donar pas. Per
això no és d’estranyar que per a les esglésies protestants espanyoles aquesta data
sigui considerada la “Segona Reforma”. Inicialment, la majoria dels altres cristians
procedien de països estrangers, però progressivament ciutadans espanyols es van
anar incorporant a les noves denominacions religioses; per això, els textos constitucionals concedeixen el dret, en primer lloc, als estrangers, i en segon lloc als ciutadans espanyols.
La reacció catòlica, especialment de la jerarquia, és la defensa aferrissada de la
unitat religiosa. Trencar aquesta és el primer pas per a trencar la unitat nacional.
Per això, una i altra vegada reclamen la supressió de la llibertat de culte. Aquesta
defensa s’argumenta des de la validesa dels pactes amb l’Església, és a dir el
Concordat de 1851.
Aquesta reacció es centra, des del 1869 i també davant la Constitució de 1876,
en reclamar un paper de protagonista en el camp de l’ensenyament en tots els seus
nivells i de formes diverses: creació d’escoles catòliques, supervisió de les escoles
estatals, vigilància sobre l’ortodòxia dels ensenyaments, ensenyament de la religió
en els diversos nivells en que es va configurant l’ensenyament espanyol, etc.
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L’intent d’implantació de la República Federal (1873) comportava, segons el
projecte constitucional, la separació de l’Església i l’Estat; a partir, doncs, d’aquest
moment el règim republicà serà mal vist per l’episcopat i els catòlics espanyols.
L’ensenyament polític de Lleó XIII en la dècada dels vuitanta, que donava carta de
naturalesa al constitucionalisme i fins i tot al republicanisme en l’ètica política catòlica, no serà acollit i s’accentuarà el trencament polític i la vinculació del que és
catòlic a la dreta monàrquica. L’arquebisbe de Tarragona, Francesc Fleix i Solans,
ho expressava amb aquestes paraules: «l’Església és el millor auxiliar de tot govern
d’ordre i de llibertat, i la concòrdia entre el sacerdoci i l’imperi és la força d’una
nació i la font fecunda de ventura i prosperitat».47

47. BOOB, XI (1868), pàg. 418.
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El final del Sexenni Democràtic, el desembre de 1874, té repercussions negatives
en l’acció política de la premsa, però no pas en la seva plena maduració com a
indústria cultural, que es produeix en el darrer quart del segle.
Abans que la Llei d’Impremta de juliol de 1883 elimini les restriccions establertes i doni estabilitat a la premsa espanyola, en sintonia amb la legislació adoptada
simultàniament a França i Alemanya, segueixen apareixent a Barcelona nous diaris –16 en menys de 9 anys– i es produeix l’eclosió definitiva d’un primer espai de
mercat per a la premsa en català, amb la consolidació de La Campana de Gràcia
(1870-1934) i L’Esquella de la Torratxa (1876-1939) i la creació dels primers diaris,
Diari Català (1879-81) i La Renaixensa (1881-1905).
En aquest mateix període, es comença a donar el punt d’inflexió entre la tradició de premsa política de gran part del segle XIX i la premsa informativa característica del XX. Ja és visible durant el Sexenni en l’evolució del Diario de Barcelona
(1792-1992) i La Imprenta –l’antic El Telégrafo, nascut el 1857 i convertit finalment
en El Diluvio, el 1879–, però es confirma amb l’aparició de La Vanguardia (1881) i
de El Noticiero Universal (1888-1985) i Las Noticias (1896-1939). Diaris polítics
nous com El Correo Catalán (1876-1983) i La Publicidad (1879-1939) tindran també
continuïtat al llarg del segle XX.
La premsa de la Restauració presenta una alta intensitat en la creació de diaris
a Barcelona, amb una estabilitat superior a altres èpoques. Més de la tercera part
dels diaris de més duració apareixen en el període 1874-1901.1 Durant la
Restauració es produeix també la diversificació del mercat de la premsa setmanal,
la plena incorporació dels gèneres gràfics, l’extensió de l’ús de la llengua catalana i
la formació de la premsa comarcal.

Repressió política i creixement dels diaris
Des del 31 de desembre de 1874 fins al 26 de juliol de 1883, la legislació específica
és restrictiva amb la premsa dels partits polítics que queden fora del sistema de la
*
1.

Universitat Pompeu Fabra
Les dades bàsiques sobre diaris de l’època són del catàleg de l’exposició «200 anys de premsa diària a Catalunya,
1792-1992», Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, però la seva elaboració és pròpia.
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Restauració. Són 8 anys i mig de regressió, en relació amb els 6 anys i mig del
Sexenni Democràtic (1868-74), que no sols havia establert un règim d’absoluta llibertat d’impremta que passava a la jurisdicció ordinària, l’octubre de 1868, sinó que
el maig de 1871 havia pres noves mesures de foment de la premsa i d’abaratiment
del preu del paper i del timbre, tot i que en alguns moments de tensió s’havien suspès temporalment alguns periòdics.2
Les suspensions decretades, després que el cop d’estat de Pavía acabi amb l’any
escàs de la I República, ja tenen més abast. Encara sota forma republicana, el
govern autoritari del general Serrano, el gener de 1874, suprimeix periòdics federals i carlistes. Amb el cop d’estat del general Martínez Campos, el decret de 31 de
desembre de 1874 fa extensiva la supressió a tots els periòdics no addictes al govern
fins que, amb l’inici del regnat d’Alfons XII, el decret de 29 de gener de 1875 autoritza la reaparició de la majoria, excepte els republicans.
S’estableixen de nou condicions restrictives a la creació de periòdics, que requerirà l’obtenció d’una llicència del Ministeri de Governació, amb l’informe previ del
governador civil de la província, així com la prohibició de tractar determinats temes
i de criticar el sistema monàrquic constitucional. Es restableix l’obligació de fer un
dipòsit previ d’exemplars dues hores abans de la distribució dels periòdics, que són
amenaçats amb sancions i suspensions temporals, definitives a la tercera vegada.
Un nou decret de 31 de desembre de 1875 estableix encara un tribunal especial de
delictes d’impremta i un cos especial de fiscals d’impremta.
Tot i que la Constitució de 1876 reconeix en l’article 13 el dret d’expressió sense
censura, una llei de 7 de gener de 1879 confirma totes aquestes restriccions, excepte el tràmit de llicència prèvia de la creació de periòdics, que és suprimida.3
Incorpora, però, una nova obligació que té per objecte dificultar la creació de
periòdics d’origen popular, com és el pagament previ d’un subsidi industrial de 500
pessetes requerit als propietaris que no paguin 250 pessetes de contribució territorial. La victòria electoral de Sagasta, el febrer de 1881, amb la formació del primer
govern liberal, obre el pas a la concessió d’indults i altres mesures favorables.
Finalment, el 26 de juliol de 1883, s’aprova una Llei d’Impremta que deixa el Codi
Penal com a única referència per als delictes de premsa i suprimeix tant el termini
de 20 dies per autoritzar un periòdic com el dipòsit previ d’exemplars, el subsidi
industrial i la jurisdicció especial.
L’enduriment de la legislació i de la normativa de premsa té a veure amb l’interès dels governs per protegir i promoure els seus interessos i no pas amb la discussió del principi de la llibertat de premsa, per bé que algunes de les condicions establertes tenen per objectiu limitar l’edició i la difusió de la premsa pròpia de l’esquerra de l’arc polític i dels sectors populars. Tot i això, la premsa republicana té una
presència destacada, bé que no oficial, amb la continuació dels diaris La Imprenta i
Gaceta de Barcelona. Tampoc no apareix lligat al partit La Publicidad, que més endavant en serà l’òrgan oficial. L’arbitrarietat dels governadors civils en la vigilància i
aplicació de la llei pot afectar també periòdics conservadors i moderats, amb dos
2.

3.

María Cruz SEOANE, Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza Universidad, 1987, pág.
266-268; Antonio CHECA GODOY, El ejercicio de la libertad. La prensa española en el Sexenio Revolucionario (18681874), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pàg. 19-32.
SEOANE, Historia..., pág. 289-291; Juan Francisco FUENTES i Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Historia del periodismo
español, Madrid, Síntesis, 1997, pàg. 135-140.
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casos molt il·lustratius com una suspensió del Diario de Barcelona durant l’any 1874
i la suspensió i persecució de tots els altres diaris durant la vaga del gas de 1878.
Als quatre diaris que continuen –Diario de Barcelona, l’antic El Telégrafo transformat el 1871 en La Imprenta, Crónica de Cataluña i Gaceta de Barcelona– se n’afegeixen 20 més, malgrat que a nivell espanyol es considera aquests anys com a
recessius.4 Quatre tindran una vida llarga: El Correo Catalán (1876-1985), La
Publicidad (1878-1939), La Renaixensa (1881-1905) i La Vanguardia (1881-). No
apareix, però, cap diari nou fins els darrers mesos de 1876, un cop aprovada la
Constitució de la Restauració. El nombre de diaris publicats cada any augmenta
ràpidament i passa de 4 (1875) a 6 (1876), 7 (1877), 19 (1878 i 1879), 11 (1880), 13
(1881 i 1882) i 16 (1883).
Les capçaleres i altres dades dels Apèndix 1 i 2 presenten un doble fenomen:
l’impuls de diaris amb vocació informativa i títols de vocació comercial, alhora que
propòsits polítics que xoquen amb el govern i provoquen nombroses suspensions i
canvis de nom.
El cas més conegut és el de l’antic El Telégrafo, convertit voluntàriament en La
Imprenta el 1871, que sorteja amb canvis de nom successius i de breu durada les
suspensions de què és víctima l’any 1878: La Crítica, Coliseo Barcelonés, de nou La
Crítica, El Látigo, El Coliseo, de nou La Imprenta, El Teléfono, La Imprenta, El
Diluvio, El Principado i de nou El Diluvio, són els onze canvis de nom operats en els
quinze mesos justos que transcorren des del 26 de maig de 1878 al 27 de setembre
de 1879, en ocasió de la vaga del gas. Algun d’aquests títols va durar un sol dia. És
així com El Telégrafo, fundat per Ferran Patxot el 1858, que ja havia patit un canvi
de nom en vigílies de la revolució de 1868, acaba tenint un nom tan pintoresc com
El Diluvio. Menys conegut, però més espectacular, és el cas de La Correspondencia
de Barcelona (1877-84), que va tenir 12 noms en a penes 6 anys. També la Gaceta
de Barcelona (1873-83) té 6 altres noms en els sis anys que van de setembre de 1877
i octubre de 1883. També La Publicidad és el quart nom adoptat pel diari nascut el
1878 com El Anunciador Catalán.
En els anys crítics 1878-79 hi ha encara l’aparició de nous diaris que continuen
la línia d’alguns dels suspesos definitivament. És el cas de Lo poco y lo mucho
(1878), continuador probable d’El Anunciador de Cataluña (1876-78), el primer
nou sortit després de 1874, i El Velón (1878), fals periòdic del passat publicat en edició única per a ridiculitzar la situació. Tot i que la vaga del gas no es resol fins la
primavera de 1879, la llei de gener que suprimeix l’autorització prèvia facilita la
creació de diaris. N’hi ha que no passen d’uns mesos com El Progreso (1879), Diario
Liberal (1880), El Gobierno (1880-81), El Mercantil Catalán (1881-82) i La
Reconquista (1882-83), altres que passen de l’any com El Principado (1882-83), però
els quatre restants deixen petjada. La Vanguardia (1881), com el carlista El Correo
Catalán (1876-1985), aparegut anteriorment, passarà dels cent anys de vida. Diari
Català (1879-81) i La Renaixensa (1881-1905) estrenen la premsa diària en català i
Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola (1879-85), demòcrata i monàrquica arribarà a
fer quasi sis anys. Cap d’ells no s’escapa, tampoc, de fer canvis de nom: tres el primer diari en català i un els altres.
4.

SEOANE, Historia..., pàg. 289-291.
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Tot i la repressió política, la premsa diària creix molt ràpidament a Barcelona.
En pocs anys el nombre de diaris que sobreviuen el Sexenni es multiplica per dos i
per tres. Dels 4 existents el 1875 es passa a 10 el 1878 i a 13 el 1881, l’any d’ascens
al poder dels liberals de Sagasta. Es supera el nombre màxim de 9 assolit en el passat –1843, 1855 i 1856–, amb l’excepció de 14 en l’exaltació revolucionària de 1869.
El 1883, any de la Llei d’Impremta definitiva de la Restauració, arriben a ser 16 els
diaris publicats a Barcelona, dels quals 9 desapareixen en els tres anys següents.
Però el moviment segueix i en el futur el nombre es manté sempre pel damunt dels
15. El que hi ha és un procés de selecció del mercat: desapareixen diaris polítics que
vénen dels anys 60 i el Sexenni com Crònica de Cataluña i Gaceta de Barcelona i n’apareixen d’altres que es projectaran cap el segle XX com El Correo Catalán, La
Publicidad i La Vanguardia, sense detriment dels veterans Diario de Barcelona i El
Diluvio.
Els primers anys de la Restauració són també els de la formació definitiva de la
premsa comarcal, tant pel que fa a l’aparició estable de diaris a les principals ciutats catalanes com a la creació de periòdics setmanals o quinzenals en municipis
mitjans que encara no en tenien.
Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Reus comptaven amb diaris estables des de
mitjans de segle XIX –Diario de Tarragona (1853-1938), Diario de Villanueva y Geltrú
(1850-1936) i Diario de Reus (1859-1936)– i la capital del Baix Camp en va tenir un
de nou el darrer any del Sexenni –Las Circunstancias (1874-1930). Entre 1875 i
1883 en surten dotze a cinc ciutats més: Valls –La Opinión (1875-1904), Diario
Vallense (1878-1879) i Diario de Valls (1878-1879)–, Sabadell –Diario de Sabadell
(1879), Los Ecos del Vallés (1880-1881) i Diario de Sabadell (1881-1886) i El
Conciliador (1882-1883)–, Tortosa –Correo de Tortosa (1882-1932), Diario de
Tortosa (1882-1923) i La Verdad (1883-1903)–, Lleida –El País (1879-1934)– i
Girona –El Eco de la Provincia de Gerona (1882-1883). D’aquesta manera l’any de
la Llei d’Impremta definitiva són vuit ciutats les que tenen diaris, amb una geografia que es decanta significativament cap al sud de Catalunya. A Reus encara hi surten dos diaris més –Crónica de Reus (1882-1900) i El Imparcial Reusense (1883)– i
un altre a Vilanova i la Geltrú –El Mensajero (1883-1888).

Premsa no diària i premsa en català
El creixement de la premsa no diària havia estat molt limitat fins el Sexenni. Tot i
no disposar de cap estudi específic sobre aquest subsector, una anàlisi detallada del
Catàleg cronològic de publicacions periòdiques de l’Hemeroteca de l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona permet establir-ne un marc general interpretatiu, amb totes les reserves de la seva superficialitat. Des de 1833 a 1868, el nombre
anual de noves publicacions setmanals, quinzenals i mensuals és creixent però no
dóna com a resultat la formació d’un mercat propi i estable, complementari de la
premsa diària. Durant les regències de Maria Cristina i d’Espartero, l’espai setmanal-bisetmanal-trisetmanal es confon sovint amb el diari –com en el cas mateix de
El Vapor– i les primeres revistes tipus magazine no aconsegueixen durar, només ho
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fan algunes de temàtica religiosa o professional. Tot i l’augment de noves publicacions per any –que arriben a 10 el 1858–, els diaris continuen absorbint el mercat.
A mitjans de segle abunden les dedicades a la literatura i les arts de l’espectacle,
comencen a sovintejar les econòmiques i de societats diverses, però sempre de
curta durada, així com les d’humor.
Després de l’esclat de publicacions també en aquest segment durant el Sexenni
Democràtic –29 només l’any 1868–, els primers anys de la Restauració hi ha una
recessió momentània, seguida d’una ràpida expansió: 8 (1875), 9 (1876), 12 (1877),
29 (1878), 17 (1879), 24 (1880), 29 (1881), 25 (1882) i 33 (1883). D’acord amb els
Apèndixs 3 i 4, el subsector més conegut és de les publicacions en llengua catalana,5
d’aparició molt lenta abans de 1868 –només 9, quasi totes setmanals des de 1841–,
però s’accentuà molt des de l’any de la revolució. Durant els set anys sencers del
Sexenni en surten 30, però en els nou anys del període estudiat el nombre de publicacions noves en català és encara molt més alt, fins arribar a 68. Com tot el subsector de la premsa no diària, també el segment en català es caracteritza per la poca
durada. Del total de 107 publicacions del període 1841-83, 85 duren menys d’un
any i de moltes en surten tan sols uns primers números.
Abans de 1868, només el setmanari La Rambla (1867-68) va arribar a durar un
any i mig, durant el qual va adoptar també el nom de La Pubilla a causa d’una suspensió governativa. Dels periòdics del Sexenni, només quatre van superar també
els primers mesos de vida: Lo Mestre Titas (1868-72); La Campana de Gràcia (18701934) amb els noms successius de La Esquella de la Torratxa i La Tomasa, per a fer
front a les suspensions governatives; La Renaxensa (1871-80) i, sumant els anys
d’una etapa posterior, Lo Gay Saber (1868-69, 1878-83). Augmenta el nombre de
periòdics longeus entre 1875 i 1883, però 52 de 68 tampoc no arriben a l’any de
vida.
No arriben a dos anys L’Avi, Periòdich popular (1878-80), L’Escut de Catalunya
(1879-80), La Vespa (1882-83), Revista literaria (1883-84) i L’Esperit Català (188384). En passa Diari Català (1879-81) i arriben a tres anys Lo Burinot (1879-82) i
L’Avens (1881-84); a cinc Lo Crit de la Pàtria (1883-88); a sis Lo Nunci (1877-83); a
tretze el Butlletí de la Associació d’Excursions Catalana (1878-90) i a quinze
L’Excursionista (1876-91), tots dos mensuals; a catorze La Ilustració Catalana
(1880-94); a quinze La Tramontana (1881-95); a vint-i-quatre L’Art del Pagès (187790); a vint-i-cinc La Renaixensa (1881-1905) i a seixanta La Esquella de la Torratxa
(1879-1939).
Es tracta, sobretot, de publicacions setmanals –83– davant de 22 d’altres periodicitats –quinzenals, mensuals i algunes d’irregulars–, però també de dos diaris. En
aprovar-se la Llei d’Impremta de 1883, la premsa en català presenta un panorama
remarcable de deu publicacions en continuïtat: el diari La Renaixensa; els setmanaris La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, L’Art del Pagès i La
Tramontana; els quinzenals La Ilustració Catalana i L’Avens; els mensuals
L’Excursionista i Butlletí de la Associació d’Excursions Catalana i l’irregular Butlletí
5.

Prenem com a font l’obra: Joan GiVANEL I MAS, Bibliografia catalana. Premsa, Barcelona, Fundació Rafael Patxot,
1932-37, volum 1. Tenim en compte només les publicacions periòdiques amb el nom en català, quedant excloses
tant les que es presenten com a bilingües amb nom castellà com els nombrosos almanacs, calendaris i publicacions
anuals molt populars a l’època.
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del Centre Català. Aquest any mateix es deixen de publicar quatre setmanals –Lo
Gay Saber, Lo Nunci, L’Escut de Gràcia i La Vespa– i apareixen altres dotze publicacions, de les que només Revista literària, L’Esperit Català i Lo Crit de la Pàtria
tenen continuació.
No fa encara 20 anys de l’inici de la continuïtat de la premsa en català, amb l’aparició d’Un Tros de Paper (1865), i ja hi ha dues línies clares i sostingudes d’edició.
Els setmanaris festius i polítics de l’editor Innocenci López i les publicacions de
caire cultural del grup de La Renaixensa, encapçalat inicialment per Pere Aldavert
i Francesc Matheu.6 Hi ha en comú un posicionament ideològic en el camp republicà i federal. El mateix any 1870 que la generació de Frederic Soler Pitarra i
Valentí Almirall crea el seu producte més representatiu, com és La Campana de
Gràcia, els joves Aldavert i Matheu publiquen La Gramalla, de curta vida, que és
el precedent directe de La Renaxensa revista, 11 anys abans de La Renaixensa diari.7
Un i altre grup s’adrecen a públics diferents. Des de la Librería Española,
López segueix estirant el fil d’un mercat popular en llengua catalana descobert amb
els Singlots poètichs de Serafí Pitarra, els fulls satírics que precedeixen amb calendaris i anuaris, els primers setmanaris en català. Amb Conrad Roure, Albert
Llanas, Robert Robert, Pitarra, Almirall, Manuel de Lasarte, altres escriptors i el
dibuixant Tomàs Padró, editarà títols com Un Tros de Paper, Lo Noy de la Mare, La
Rambla, La Pubilla, La Barretina, Lo Cop, Las Barras Catalanas i Lo Somatent, fins
arribar a La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, que acabaran sent els
periòdics en català més populars i de més llarga vida, amb 64 i 60 anys cada un.
Aquest grup és proper al diari El Diluvio, el propietari del qual, Manuel de Lasarte,
en forma part.8
La segona generació d’Aldavert, Guimerà i Matheu eixampla el mercat cap a un
públic jove,9 alhora que més culte i socialment benestant, tendència accentuada per
la separació de Matheu en crear La Ilustració Catalana, en una derivació cap a les
revistes il·lustrades que La Renaixensa també explora abans de convertir-se en
diari.10 L’aparició d’aquest significa un cert trencament entre els dos grups, a propòsit de la seva rivalitat en l’organització del I Congrés Catalanista de 1880, dominat pels partidaris de Valentí Almirall, a qui es retreu una utilització partidista.11 El
grup d’Aldavert i Guimerà decideix convertir la revista en diari per a tenir una posició millor en el debat públic i en la propagació de les seves idees davant del Diari
Català, que Almirall tanca voluntàriament el mateix any 1881, després de trencar
amb el federalisme de Pi i Margall. Amb tot, el fundador del catalanisme publicarà més tard a La Renaixensa diversos articles preparatoris de la seva obra Lo
Catalanisme. En aquestes dates, La Renaixensa havia crescut també com a empresa editora amb impremta pròpia, que tenia entre altres clients Francesc Matheu i
Carola DURAN I TORT, “La Renaixensa”, primera empresa editorial catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2001, pàg. 9-44.
7. La ‘i’ s’afegeix al nom de la revista en un canvi de portada de 1876 (DURAN, “La Renaixensa”..., pàg. 62).
8. Josep PICH I MITJANA, «Manuel de Lasarte Rodríguez-Cardoso (1830-1901) i els inicis de la premsa catalana de
masses. D’El Telégrafo a El Diluvio», Treballs de Comunicació, 18 (2003), pàg. 87-106.
9. DURAN, “La Renaixensa”..., pàg. 42-44.
10. DURAN, “La Renaixensa”..., pàg. 55-67.
11. Es va acusar Almirall d’haver intervingut en el procés de les inscripcions al Congrés per a tenir-hi més vot. El dia
abans de l’obertura, sobre 855 inscripcions, 501 venien per mitjà de Diari Català, 187 d’entitats excursionistes, 90
de La Renaixensa i 15 de La Ilustració Catalana (DURAN, “La Renaixensa”..., pàg. 77-85).
6.
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La Ilustració Catalana. Una quarta línia editorial, de caràcter més genuïnament
literari, menor però significativa, és la ja explorada el 1868 per Francesc Pelagi Briz
amb la primera etapa de Lo Gay Saber, que culmina amb L’Avens. Fora de
Barcelona, el canonge Jaume Colell publica des de Vic un peròdic significatiu d’un
corrent més conservador del catalanisme, La Veu del Montserrat (1878-1902), “setmanari popular de Catalunya”.12
L’èxit de La Ilustració Catalana és paral·lel al d’altres revistes que assagen en
castellà el model renovat per la fotografia de les antigues il·lustracions basades en
els dibuixos en gravat de fusta que no havia tingut cap experiència reeixida a
Catalunya en les dècades anteriors. Del mateix any d’aparició és La Ilustración
(1880-91), la més coneguda de totes per haver publicat les primeres fotografies
amb les tècniques successives de la fototípia i del clixè de trama, entre 1880 i 1883.13
La Ilustración Artística (1882-1916), La Ilustración Comercial (1882), La Ilustración
Ibérica (1883-96), La Ilustración de la Mujer (1883-87) i La Ilustración Musical
(1883-84) són altres noms evocadors de l’arrencada en aquests anys de la premsa
setmanal il·lustrada.
La incorporació de la fotografia tindria més dificultat als diaris, per les limitacions tècniques d’aplicació del clixé de trama a la tipografia. La Publicidad ha quedat com el primer a donar-hi importància, però durant vàries dècades els gravats
de dibuix continuaran sent el recurs més propi de la premsa diària. En convertir-se
en diari, La Renaixensa va convertir en símbol del catalanisme l’àliga que Lluís
Domènech i Montaner havia dibuixat el 1876, que passà a presidir-ne la capçalera
quotidiana a la manera de l’au fènix que ressorgeix de les seves cendres.
En resum, el període inicial de la Restauració borbònica té una importància
remarcable en l’evolució històrica de la premsa. Les restriccions imposades per la
legislació, entre 1875 i la Llei d’Impremta de 1883, afecten de manera ben diferent
que en períodes anteriors tant la publicació dels principals diaris com la creació
d’altres de nous, malgrat la repressió sistemàtica del govern i les limitacions sofertes pels òrgans dels extrems de l’espectre polític. L’autonomia que ja ha pres la
premsa com a fenomen social, econòmic i cultural dóna lloc per primera vegada des
dels inicis del règim liberal, mig segle abans, a una primera estabilitat en el mercat
de la premsa diària i a la formació i creixement del mercat de la premsa no diària,
amb una presència important de la llengua catalana i la incorporació de nous
models de publicacions i gèneres.

12. Concepció MIRALPEIX I BALLÚS, La premsa de la ciutat de Vic al segle XIX, Barcelona, Generalitat de Catalunya,
1981, pàg. 165-175.
13. Jaume FABRE, Història del fotoperiodisme a Catalunya (1885-1976), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1990.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

30

Jaume Guillamet Lloveras

Apèndix 1. Diaris publicats en el període 1875-83
Diaris

Aparició

Any

Diario de Barcelona

1792-1992

200

La Imprenta/El Diluvio*

1858-1939

80

Crónica de Cataluña*

1868-86

18

Gaceta de Barcelona*

1873-83

10

Mesos

Anteriors:

5

Nous:
El Anunciador de Cataluña

1876-78

El Correo Catalán

1876-1985

La Correspondencia de Barcelona*

1877-84

La Publicidad*

1878-1939

Lo Poco y lo Mucho*

1878

0

2

El Velón

1878

0

0

Diari Català*

1879-81

2

1

Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*

1879-85

6

El Progreso

1879

0

Diario Liberal*

1880

0

6

El Gobierno

1880-81

0

2’5

El Mercantil Catalán

1881-82

0

3’5

La Renaixensa*

1881-1905

24

4

La Vanguardia

1881

El Principado

1882-83

1

2

La Reconquista

1882-83

0

8’5

La Dinastía

1883-1904

20

8’5

El Eco de Barcelona 1883

0

3’5

La Jornada

1883-84

0

9

La Libertad*

1883-85

2

1

1

9

108

11

6

10

61

1

125.....+

Font: Catàleg de l’exposició «200 anys de premsa diària a Catalunya, 1792-1992», Barcelona, Fundació Caixa de
Catalunya, Barcelona. Elaboració pròpia.
*

Diaris que tenen canvis de nom.
El Telégrafo es diu El Principado de 10 d’agost de 1866 a 30 de setembre de 1868 i La Imprenta, des de 30 d’agost
de 1871, La Crítica de 25 a 28 i 30 de maig de 1878, Coliseo Barcelonés el 29 de maig de 1878, El Látigo de 31 de
maig a 3 de juny de 1878, El Coliseo el 4 de juny de 1878, El Teléfono de 1 de desembre de 1878 a 4 de gener de
1879, El Diluvio de 10 de febrer a 26 d’agost de 1879 i, definitivament, des de 27 de setembre de 1879 fins 11 d’octubre de 1934, i El Principado de 27 d’agost a 26 de setembre de 1879. Mig segle més tard, una nova suspensió de
El Diluvio ressucita el nom originari de El Telégrafo de 6 a 16 de novembre de 1934.
La Crónica de Cataluña es fusiona amb La Corona i porta els dos noms des de 28 de juliol de 1868 i només el de
La Corona des de 13 d’agost. Es diu només Crónica de Cataluña, des de 30 de setembre de 1868.
Gaceta de Barcelona es diu El Anunciador de Barcelona des de 1 d’octubre a 31 de desembre de 1877.
El Comercio de Barcelona, de 22 de març a 22 de maig de 1878, Gaceta de Cataluña, de 1 d’agost de 1878 a 30 de
setembre de 1879, Las Noticias de 1 a 10 d’octubre de 1879, La Gacetilla de 19 de juny a 24 de juliol de 1880 i de
4 d’agost a 3 de setembre de 1882.
La Correspondencia de Barcelona es diu La Estafeta de Barcelona, de 23 de juliol a 30 d’agost de 1878; La
Correspondencia de Cataluña, de 31 d’agost a 1 de novembre de 1878 i el 3 de desembre de 1878; Diario de la
Noche, del 13 de desembre de 1878 al 2 de gener de 1879; La Revista, del 3 al 21 de gener de 1879; La
Correspondencia de Cataluña, del 22 de gener al 30 d’agost de 1879; del 19 de setembre al 10 d’octubre de 1879;
del 12 al 24 d’octubre de 1879, del 6 de desembre al 13 de febrer de 1880, del 10 de març al 8 de juny de 1880, El
Progreso, del 31 d’agost al 18 de setembre de 1879, 11 d’octubre de 1879, del 25 d’octubre al 5 de desembre de
1879, del 14 de febrer al 9 de març de 1880, del 9 al 12 de juny de 1880; La Correspondencia Catalana, del 13 de
juny al 9 de novembre de 1880, del 7 al 13 de desembre de 1880, del 21 de desembre al 2 de febrer de 1881, del 4
de març de 1881 al 3 de juny de 1882, La Correspondencia Barcelonesa, del 10 al 15 de novembre de 1880, La
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Marsellesa, del 16 al 23 de novembre de 1880, La Correspondencia Ibérica, del 24 de novembre al 6 de desembre
de 1880, del 14 al 20 de desembre de 1880, del 3 de febrer al 3 de març de 1881, del 4 de juny de 1882 al 20 de
febrer de 1884. Escissió en aquesta data en La Correspondencia Ibérica, del propietari Francisco de P. Madrenas,
fins 28 d’abril de 1884, i La Correspondencia Catalana, dels redactors, fins 1889.
La Publicidad es diu El Anunciador Catalán, de 31 de gener a 1 d’abril, i de 2 a 8 de juny i de 14 a 26 de juny de
1878, El Anunciador Universal de 9 a 13 de juny de 1878 i La Ilustración Popular de 23 de setembre a 23 d’octubre
de 1882. Mig segle després passa al català com La Publicitat des de l’1 d’octubre de 1922 fins 22 de gener de 1939,
amb l’excepció de Mirador entre 4 de novembre a 31 de desembre de 1934.
Lo poco y lo mucho es diu El Anunciador, de l’1 al 30 d’agost de 1878.
Diari Català es diu Lo Tibidabo, de 25 de juliol al 18 d’agost de 1879, La Veu de Catalunya, de 30 de juliol a 28 d’agost de 1880, i Lo Catalanista, de 16 d’octubre a 29 de novembre de 1880.
Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola es diu La Última Hora, des d’una data de 1882 a 1 de febrer de 1885.
Diario Liberal es diu El Diario de 21 a 30 de juliol i de 30 d’octubre a 13 de novembre de 1880.
La Renaixensa es diu Lo Sometent els mesos de març i abril de 1897.
La Libertad es diu La Libertad Española, de 1 d’agost de 1884 a 30 de desembre de 1885.

Apèndix 2. Diaris publicats per anys (1875-83)
1875: 4
Diario de Barcelona, La Imprenta*, Crónica de Cataluña* i Gaceta de Barcelona*
1876: 6
Diario de Barcelona, La Imprenta*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Anunciador de Cataluña*, El Correo
Catalán.
+2
1877: 7
Diario de Barcelona, La Imprenta*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Anunciador de Cataluña*, El Correo
Catalán, La Correspondencia de Barcelona*.
+1
1878: 10
Diario de Barcelona, La Imprenta*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Anunciador de Cataluña*, El Correo
Catalán, La Correspondencia de Barcelona*, La Publicidad*, Lo Poco y lo Mucho* i El Velón.
+3
1879: 10
Diario de Barcelona, El Diluvio*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Correo Catalán, La Correspondencia
de Barcelona*, La Publicidad*, Diari Català*, Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola* i El Progreso.
- 2
+2
1880: 11
Diario de Barcelona, El Diluvio*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Correo Catalán, La Correspondencia
de Barcelona*, La Publicidad*, Diari Català*, Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*, Diario Liberal* i El Gobierno.
+1
1881: 13
Diario de Barcelona, El Diluvio*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Correo Catalán, La Correspondencia
de Barcelona*. La Publicidad*, Diari Català*, Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*, El Gobierno, El Mercantil Catalán,
La Renaixensa* i La Vanguardia.
- 1
+3
1882: 13
Diario de Barcelona, El Diluvio*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Correo Catalán, La Correspondencia
de Barcelona*, La Publicidad*, Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*, El Mercantil Catalán, La Renaixensa*, La
Vanguardia, El Principado i La Reconquista.
-2
+2
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1883: 16
Diario de Barcelona, El Diluvio*, Crónica de Cataluña*, Gaceta de Barcelona*, El Correo Catalán, La Correspondencia
de Barcelona*. La Publicidad*, Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*, La Renaixensa*, La Vanguardia, El Principado, La
Reconquista, La Dinastía, El Eco de Barcelona, La Jornada i La Libertad*.
- 2
+4
Font: Catàleg de l’exposició «200 anys de premsa diària a Catalunya, 1792-1992», Barcelona, Fundació Caixa de
Catalunya, Barcelona. Elaboració pròpia.

Apèndix 3. Periòdics en català (1841-83)
Nom

Anys

Mesos

Lo Pare Arcángel

1841

0’3

Periodicitat
I

Lo Verdader Català

1843

0’6

M

Senmanari cristià, instructiu, agrícola y curiós

1845

0’1

S

Un Tros de Paper

1865

0’9

S

Lo Noy de la Mare

1866-67

0’8

S

L’Embustero

1866

0’3

S

Lo Gat dels Frares

1866

0’1

S

La Rambla-La Pubilla-La Rambla

1867-68

1’5

S

L’Ase

1867

0’6

S

La Barretina

1868

0’10

S

Lo Gay Saber

1868-69

1’7

Q

1878-83

5’5

Lo Mestre Titas

1868

0’1

S

Lo Esquirol

1868

0’4

S

Lo Cop

1868

0’1

S

Lo Somatent

1868-69

0’11

S

La Trona

1868

0’3

S

Lo Mestre Titas

1868-72

3’6

S

Las Barras Catalanas

1869

0’1

S

La Gramalla

1870

0’5

S

La Campana de Gràcia*

1870-1934

64

S

Lo Ponton

1870-71

0’9

S

Lo Crit de la Pàtria

1871

0’1

S

Las Festas de Barcelona

1871

0’1

I

La Llar

1871

0’2

Q

La Plassa de Sant Jaume

1871

0’1

S

¡La Rata!

1871

0’1

I

La Renaxensa

1871-80

10

Q

Bolas de la Setmana

1872-73

0’5

S

La Cigala

1872-73

0’3

S

La Marsellesa

1873-74

0’6

S

La Barretina

1873

0’1

S

Lo Ponton

1874

0’3

S

Lo Rector de Vallfogona

1874, 76

0’6

S

La Fantasma Groga

1874

0’2

S

La Riba

1874

0’2

S

La Rondalla

1874

0’3

S

La Pesca

1874

0’1

S

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

11
33

Informació, política i llengua en la premsa de la Restauració (1875-1883)
Nom

Anys

Mesos

La Cucurulla Roja

1874

0’1

Periodicitat

L’Entreteniment

1874-76

-

La Llar

1875

0’7

Q

La Bandera Catalana

1875

0’9

S

La Gorra de Cop

1875-76

0’4

S

La Familia Cristiana

1876-77

0’7

S

S
-

Lo Romanso

1876

-

L’Art del Pagès

1877-90

24

La Cotorra

1877

-

S

Jochs Florals

1877-78

0’9

S

La Bandera

1877

0’2

S

La Bandera Catalana

1877

0’4

S

La Papallona

1877

0’5

S

Lo Nunci

1877-83

6’

S

En Banyeta

1877-78

0’4

S

L’Excursionista

1876-91

15’

M

Butlletí de la Associació d’Excursions Catalana

1878-90

13

M

La Quinsena del Pagès

1878

0’2

Q

Lo Pregoner

1878

0’1

S

La Campana de la Unió, La Campana

1878, 80

0’8

S

L’Avi, Periòdich popular

1878-80

1’2

S

Revista Catalana de Literatura, Ciencias y Arts

1878

0’1

-

Lo Renaixement

1878-79

0’4

S

La Esquella de la Torratxa

1879-1939

60

S

Llucifer

1879

-

S

L’Escut de Catalunya

1879-80

1

S

Lo Burinot

1879-82

3

S

Diari Català*

1879-81

3

D

Lo Pandero

1879

0’1

S

Lo Clown

1879

-

S

La Cotorra

1879

0’3

S

Tony-Grice

1879

0’1

S

Lo Vell

1879

0’4

S

La Marsellesa

1879-80

0’8

S

La Tómbola

1879

0’1

S

Lo Pregó

1880

0’1

S

La Ilustració Catalana

1880-94

14

Q

L’As d’Oros

1880

0’4

S

Lo Romanso de Barcelona

1880

0’1

S

Lletras

1880

0’1

S

Las Barras Catalanas

1880-81

0’7

S

La Teula, La Teula Barcelonina

1880-81

0’4

S

La Renaixensa*

1881-1905

25

D

Lo Velógrafo

1881

0’1

Q

La Roja

1881

0’2

S

Lo Llengut

1881

0’9

Q

La Pescatera

1881

0’8

S

La Tramontana

1881-95

15

S

Lo Senyor Canons

1881

0’1

S
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Nom

Anys

Mesos

L’Escut de Gràcia

Periodicitat

1881-83

0’6

S

Lo Sach de Gemecs

1881

0’1

S

L’Avens

1881, 82-84

0’3

Q-M

La Sardana

1881-82

0’6

S

La Vespa

1882-83

1’2

S

L’Avi Vell

1882

0’7

S

La Barretina

1882

0’1

S

Butlletí del Centre Català

1882-84

0’9

I

Lo Fuet

1882

0’2

S

Revista literaria

1883-84

1’5

M

L’Esperit Català

1883-84

1’1

S

La Bugadera

1883

0’2

S

Las Quatre Barras

1883

0’2

Q

Lo 23 de Abril

1883

0’1

Lo Llampech

1883

S
0’1

Lo Bon Católich

1883

0’2

S

Lo Bon Cristià

1883

0’1

S

Lo Martell

1883

0’4

S

Lo Bon Català

1883

0’1

S

L’Estudiant

1883

0’1

Q

Lo Crit de la Pàtria

1883-88

5’

S

Font: Joan GiVANEL i MAS, Bibliografia catalana. Premsa, Barcelona, Fundació Rafael Patxot, 1932-37, volum 1.
Elaboració pròpia. Queden excloses les que es presenten com a bilingües amb nom castellà i els nombrosos almanacs,
calendaris i publicacions anuals molt populars a l’època.
*

Periòdics que tenen canvis de nom:
La Campana de Gracia es diu també La Esquella de la Torratxa i La Tomasa en ocasió d’unes suspensions.
Diari Català es diu Lo Tibidabo, La Veu de Catalunya i Lo Catalanista, en ocasió d’unes suspensions.
La Renaixensa es diu Diari de Catalunya, en ocasió d’una suspensió.

Apèndix 4. Periòdics en català (1841-83)
1841 - 67: 9
Duració inferior a 1 any: 8
Duració superior a 1 any: 1
Periodicitat setmanal: 7
Altres periodicitats: 2
1868-74: 30
Duració inferior a 1 any: 26
Duració superior a 1 any: 2
Duració superior a 10 anys: 1
Duració superior a 50 anys: 1
Periodicitat setmanal: 24
Altres periodicitats: 6
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1875-83: 68
Duració inferior a 1 any: 52
Duració superior a 1 any: 6
Duració superior a 5 anys: 3
Duració superior a 10 anys: 4
Duració superior a 20 anys: 2
Duració superior a 50 anys: 1
Periodicitat diària: 2
Periodicitat setmanal: 50
Altres periodicitats: 14
Total període 1841-83: 107
Duració inferior a 1 any: 85
Duració superior a 1 any: 11
Duració superior a 5 anys: 2
Duració superior a 10 anys: 5
Duració superior a 20 anys: 2
Duració superior a 50 anys: 2
Periodicitat diària: 2
Periodicitat setmanal: 83
Altres periodicitats: 22
Font: Joan GiVANEL i MAS, Bibliografia catalana. Premsa, Barcelona, Fundació Rafael Patxot, 1932-37, volum 1.
Elaboració pròpia. Queden excloses les que es presenten com a bilingües amb nom castellà i els nombrosos almanacs,
calendaris i publicacions anuals molt populars a l’època.
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El federalcatalanisme barceloní: del Diari Català
(1879-1881) al Centre Català (1882-1894)
Josep Pich i Mitjana*

Un dels objectius de la historiografia sobre el republicanisme és entendre la seva
interrelació amb el catalanisme.1 Aquest era tan plural com el republicanisme i amb
algunes tendències vinculades a la cultura republicana, com els federalcatalanistes
que provenien de l’evolució del republicanisme federal intransigent barceloní, després del fracàs del Sexenni i de la Primera República. Durant l’etapa inicial de la
Restauració, els federalcatalanistes impulsaren un projecte polític i doctrinal que
pretenia transformar Espanya en una federació asimètrica que retornés l’autogovern a Catalunya i n’acceptés la realitat diferenciada. Intentaven que el catalanisme sorgit de la Renaixença passés de l’àmbit cultural al polític amb un projecte
federal d’orientació sobiranista que tenia com a referents els moviments “autonomistes” (segons la terminologia utilitzada al darrer terç del segle XIX) hongarès i
irlandès, i els sistemes polítics dels EUA i de Suïssa. La terminologia fluctuava
entre el provincialisme i el regionalisme, però el discurs era nacionalista.
Aquesta comunicació estudia el sorgiment dels federalcatalanistes als inicis de la
Restauració, la seva evolució –amb la publicació del Diari Català, la intervenció en
el primer Congrés Catalanista i en el Congrés de Jurisconsults–, la seva consolidació –amb la constitució del Centre Català de Barcelona, la primera associació política catalanista–, i la decadència d’aquesta important tendència del catalanisme.

Els federalcatalanistes i els inicis de la Restauració
La crisi de la primera República, la restauració de la monarquia i el retorn al
govern dels conservadors implicà que aquests inicialment impedissin l’organització
*
1.

Historiador.
J. TERMES, «Problemes d'interpretació del nacionalisme català», Col·loqui d'historiadors, Barcelona, Fundació
Jaume Bofill, 1974, pàg. 43-54; i del mateix autor Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo, Barcelona,
Anagrama, 1976; P. GABRIEL, «Insurrección y política. El republicanismo ochocentista en Cataluña», dins N.
TOWNSON (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, pàg. 341-365; i de l'anterior
autor: «El republicanismo militante en Cataluña en la primera etapa de la Restauración, 1875-1893», dins J. A.
PIQUERAS i M. CHUST (compiladors), Republicanos y repúblicas en España, Madrid, Siglo Veintiuno, 1996;
«Catalanisme i republicanisme federal del vuitcents», dins P. ANGUERA, i altres, El Catalanisme d'esquerres,
Girona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials, 1997, pàg. 34-36; «Francisco Pi y Margall y Josep Maria Vallès i Ribot:
encuentros y desencuentros desde el republicanismo federal catalán», dins I. MOLAS (ed.), Francisco Pi y Margall
y el federalismo, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques, 2002, pàg. 103.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
_______________________________________________________________________________________________________________________
27-30 de novembre de 2007

Dilemes de la fi de segle, 1874-1901. X Congrés d’Història de Barcelona, 2007. Comunicacions. ISBN: 978-84-9850-957-1

38

Joan Pich Mitjana

de qualsevol tipus d’oposició contra el nou règim. A tall d’exemple, el periodista
Josep Roca i Roca recordava:
Con el advenimiento de la restauración se descompusieron en gran manera los
partidos políticos militantes y en especial los democráticos. Minados por hondas divisiones, pesando sobre ellos la enervante condición de vencidos y entregados los más de sus elementos al pesimismo y al retraimiento electoral, la ocasión pareció propicia á algunos prohombres barceloneses para emprender distintos derroteros a través de un campo todavía virgen, dando vida á nuevas aspiraciones [...] Hasta entonces habían sido escasas ó casi nulas y siempre aisladas
las manifestaciones políticas de carácter catalanista. El amor á las cosas de la
tierra tenía por ejercicio casi único el cultivo de las letras y las artes. No se
hablaba de ciertas reivindicaciones sino en verso, y un espíritu completamente
arcaico era el que inspiraba á los poetas que concurrían al palenque de los
Juegos Florales.2
Els que no acceptaven el règim polític de la Restauració es van veure obligats a
substituir l’activisme polític per formes de sociabilitat que els permetien mantenir
els vincles amb les seves respectives cultures polítiques, des de les republicanes3 a
les tradicionalistes, passant per l’obrerista. Entenem per cultura política una idea
del món que inclou un conjunt de perspectives sobre l’existència, una filosofia cívica i un punt de vista sobre els problemes del poder, les fonts de legitimació de l’autoritat, les relacions de dominació entre els grups socials i sobre els individus que
els integren. Per tant, estudiem la cultura republicana com «una visió global de l’univers de la humanitat, de la naturalesa i de la vida en societat, així com de les seves
respectives, enllaçades, evolucions».4
Durant els primers anys de la Restauració, el republicanisme va subsistir gràcies
a la “sociabilitat” de les seves bases als àmbits lúdic, associatiu, formatiu i intel·lectual. Van intentar canviar la lluita política per l’activisme cultural des de casinos,
ateneus, com l’«Ateneo Libre»,5 rebotigues, cafès i publicacions tant de llibres com
de premsa. Els d’orientació catalanista també participaren en la constitució dels
primers grups excursionistes vinculats a la Renaixença, alhora que impulsaven els
estudis sobre el folklore (com els de Cels Gomis) i introduïen les tesis positivo-evolucionistes.6
L’obertura política de la Restauració i la progressiva supressió de la censura van
permetre que els republicans tornessin gradualment a l’activitat política, però divi2.
3.

4.
5.
6.

J. ROCA Y ROCA, «La semana en Barcelona», La Vanguardia, 27-I-1895, pàg. 4.
À. DUARTE, «Los posibilismos republicanos y la vida política en la Cataluña de los primeros años de la
Restauración», dins PIQUERAS i CHUST (compiladors), Republicanos..., pàg. 185; i À. DUARTE i P. GABRIEL (eds.),
«El republicanismo español», Ayer, 39, Madrid, Marcial Pons, 2000, pàg. 12-34.
À. DUARTE, Història del republicanisme a Catalunya, Vic/Lleida, Eumo Editorial/ Pagès Editors, (Biblioteca
d'Història de Catalunya, núm. 3), 2004, pàg. 13.
ROCA, «La semana...», pàg. 4, i J. PICH, Federalisme i catalanisme: Valentí Almirall (1841-1904), Vic, Eumo, 2004,
pàg. 179-181.
V. CACHO VIU, Els modernistes i el nacionalisme cultural, Barcelona, La Magrana, 1984, pàg. IX-XVII; H. HINA,
Cataluña y Castilla en el debate cultural. 1714-1939, Barcelona, Península, 1986, pàg. 158; S. RIERA I TUÈBOLS, «El
positivisme científic i la difusió del Darwinisme. Les ciències naturals i mèdiques a la Renaixença» i P. GABRIEL,
«socialisme, lliurepensament i cientificisme», dins P. GABRIEL (ed.), Història de la Cultura Catalana, Barcelona,
Edicions 62, 1994, pàg. 117-118 i 144-147; PICH, Federalisme..., pàg. 175-186.
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dits en possibilistes, progressistes, centralistes, organicistes, federalistes, i a
Catalunya cal afegir-hi els federalcatalanistes. Aquestes sensibilitats republicanes
seguien l’estela dels seus respectius caps de fila. El regionalista conservador Pella i
Forgas recordava que «un partit federal va haver-hi quan la revolució [de 1868],
com tothom sap: aquí a Catalunya una fracció més doctrinària i dissident, al venir
la restauració, se’n va anar de dret cap el regionalisme, iniciant l’idea de celebrar
l’any 1880 un Congrés catalanista e intervenint i girant cap el regionalisme als advocats del Principat».7 Els federalcatalanistes (que provenien de la fracció «més doctrinària i dissident» dels federals barcelonins, és a dir, els federals intransigents)
aprofitaren la llei d’impremta de 1879 per a publicar el primer diari polític escrit en
català.

El Diari Català
La trajectòria del primer diari polític i literari en llengua catalana va ser relativament curta, vint-i-sis mesos, entre 1879 i 1881, però la seva edició és un esdeveniment cabdal en la història de la premsa, en el procés de normalització de la llengua
catalana i en la gènesi del catalanisme polític.8 La publicació del Diari Català implicà un salt qualitatiu, donat que inicià el desenvolupament de la premsa política
escrita en català, quan els diaris eren el principal mitjà de comunicació.
Anteriorment, la premsa en llengua catalana es limitava a l’activisme cultural, a
l’humorisme, tant el lúdic com al polític –com és el cas de les revistes La Campana
de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa–, o la vinculada els emigrants.
Inicialment, a Barcelona el republicanisme federal es vertebrà entorn del Diari
Català, on començaren a desenvolupar el discurs federalcatalanista.9 L’orientació
política del “portaveu” federalcatalanista no va ser lineal. En un primer moment,
va cercar una aliança amb les diferents tendències republicanes per a enfrontar-se
al règim polític canovista que havia restaurat la monarquia i la dinastia dels
Borbons. Posteriorment, impulsaren un catalanisme esquerrà sense renunciar al
republicanisme federal. Finalment, es vincularen al projecte que encapçalava Pi i
Margall, fins al punt que Almirall va ser elegit president del Comitè local dels
“pimargallians” barcelonins, tot i que, en aquest període, defensava que la federació era més important que el republicanisme; un plantejament que no era acceptable per als republicans federals que encapçalava Pi.

7.
8.

9.

J. PELLA I FORGAS, La crisi del catalanisme, Barcelona, Imprenta d'Henrich, [1905], pàg. 23-24.
F. M. TUBINO, Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, Madrid, Tello,
1880, pàg. 505-512; GABRIEL, «Insurrección y política...», pàg. 363-365, i del mateix autor «Catalanisme i republicanisme...», pàg. 34-36; J. M. FIGUERES, El primer diari en Llengua Catalana, Barcelona, Institut d'Estudis
Catalans, 1999; J. PICH, Almirall i el Diari Català (1879-1881). L'inici del projecte politicoideològic del catalanisme
progressista, Vic, Eumo, 2003; i per a una perspectiva diferent: E. UCELAY-DA CAL, El imperialismo catalán,
Barcelona, Edhasa, 2003, pàg. 23-24 i 39.
PICH, Almirall..., pàg. 179-224, i Federalisme..., pàg. 218-224.
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El primer Congrés Catalanista
Una de les principals iniciatives del Diari Català va ser el projecte, la convocatòria
(compartida amb els grups catalanistes que publicaven les revistes La Renaixensa i
La Ilustració Catalana) i la celebració del primer Congrés Catalanista (1880), una
de les principals fites en el procés de transformació del catalanisme de l’activisme
cultural al polític.10 Almirall, director del Diari Català, proposà la celebració del
Congrés i defensà el projecte de les crítiques dels partidaris de la Restauració, tant
conservadors com liberals, i també de les de carlistes, catalanistes catòlics del nucli
vigatà (que vertebrava la revista La Veu del Montserrat), i republicans “possibilistes”
com Josep Roca i Roca, que dirigia La Gaceta de Cataluña, La Campana de Gràcia
i L’Esquella de la Torratxa.
El fiscal d’impremta aprofità la polèmica entre Almirall i Roca per a denunciar
el Diari Català. Després de la denúncia, s’inicià l’enfrontament entre els federalcatalanistes i els altres grups que havien donat suport a la convocatòria de
l’Assemblea catalanista. Aquests volien que Almirall renunciés a la presidència del
Congrés per a no vincular el catalanisme amb el republicanisme federal. Els catalanistes ‘apolítics’ de La Renaixensa i La Ilustració Catalana havien evitat les polèmiques amb els contraris a la celebració del Congrés, no s’havien enfrontat amb la
fiscalia i el Tribunal d’impremta i no van tenir cap recança en aliar-se amb els republicans, tant “possibilistes” com “radical progressistes”, partidaris del centralisme
uniformitzador, que s’inscrigueren al Congrés per a intentar boicotejar-lo. Els bàndols enfrontats mobilitzaren els seus partidaris, i aconseguiren que s’inscrivissin mil
dos-cents vuitanta-dos congressistes; un nombre sorprenent que ens mostra la
repercussió social del catalanisme en vies de politització.11
Les sessions del Congrés van ser ‘animades’ per les critiques dels republicans
que es mantenien «fieles á su bandera política, los cuales veían en aquel acto una
desviación de fuerzas». A més, els ‘jocfloralescos’, és a dir, «los elementos genuinamente literarios, los hombres de los Juegos Florales, los jóvenes del núcleo de
La Renaixença [és a dir, els que s’aplegaven a la revista, posteriorment diari,
d’Aldavert i Guimerà] vieron la celebración del Congreso catalanista con cierta
extrañeza, pues no se daban cuenta que pudiesen surgir como por ensalmo tantos elementos nuevos, deseosos de ensanchar los horizontes del renacimiento
catalán. Iba con ello á formarse una nueva atmósfera, desde el punto que en lo
sucesivo ya no serían sólo los poetas y los artistas los fieles adoradores de
Cataluña, y que esta adoración no se ceñiría únicamente á las cosas retrospectivas, sino que se buscaría la manera de harmonizar [sic.] tales tendencias con las
necesidades de la época presente y con las aspiraciones del porvenir. En una
palabra: iba á inocularse sangre política en un campo anodino que hasta enton10. J. GALOFRÉ, El Primer Congrés Catalanista (1880), Barcelona, Rafael Dalmau, 1979; J. M. FIGUERES, El Primer
Congrés Catalanista i Valentí Almirall, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985, i del mateix autor: Valentí
Almirall, forjador del catalanisme polític, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1990 i «La Gran Polèmica
Catalanista de 1880. L'expansió del catalanisme polític a través del periodisme d'opinió», Afers (CatarrojaBarcelona), 36 (2000); C. DURAN TORT, «La Renaixensa», primera empresa editorial catalana, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pàg. 75-82; PICH, Almirall..., pàg. 23-178, i Federalisme..., pàg. 186 i
198-201; i G. C. CATTINI, Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Catarroja-Barcelona,
Afers, 2007, pàg. 124-132.
11. PICH, Almirall..., pàg. 179-183, i Federalisme..., pàg. 218-220.
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ces sólo había vivido nutriéndose con la savia intelectual de las letras y de las
artes».12
L’Assemblea catalanista complí les expectatives dels que esperaven escàndols,
donat que començà amb la disputa pel control de la mesa presidencial, continuà
amb un intent de boicot, van haver-hi dues suspensions governatives i finalitzà amb
l’abandó de les sessions dels membres de La Renaixensa encapçalats per Guimerà.
Els federalcatalanistes imposaren els seus criteris, però a un preu molt elevat.13
Tanmateix, l’Assemblea finalitzà exitosament, ja que demostraren empíricament
que no tenien raó els que asseguraven que el català no era una llengua adequada
per a utilitzar en públic. També aprovaren la redacció d’una exposició dirigida als
poders de l’Estat per a defensar el dret civil català; donaren suport a la construcció
d’un ferrocarril que seguís la Noguera Pallaresa (perquè serviria per a modernitzar
la «muntanya» catalana; una modernització que seria la millor manera d’acabar
amb els suports socials dels tradicionalistes); remarcaren la necessitat de formular
el corpus doctrinal del catalanisme, alhora que intentaren mantenir uns certs vincles amb el catalanisme cultural a l’aprovar la constitució de la «Academia de la
lengua catalana [encara que no aconseguiren crear-la], que se encargase de escribir una Gramàtica y de formar un diccionario; pero al propio tiempo, y mirando á
los fines políticos, acordaba constituir un centro activo, en el cual pudiesen tener
cabida todos los partidarios de las reivindicaciones de Cataluña enfrente de los
poderes centralistas. A este acuerdo obedeció la creación del Centre Catalá».14

El Congrés de Juriconsults
El director del Diari Català, Valentí Almirall, i un dels seus redactors, Conrad
Roure, ambdós advocats, participaren activament en el Congrés Català de
Jurisconsults de 1881. El decret de Nova Planta de 1716 no va abolir la legislació
civil catalana, però aquesta quedà fossilitzada. La promulgació d’un Codi Civil
espanyol implicava la supressió del darrer vestigi de l’autogovern de Catalunya. Per
tant, els federalcatalanistes defensaven que la millor manera de modernitzar la
legislació civil era la recuperació de les institucions que l’havien promulgada. No
obstant, a l’etapa inicial de la Restauració, l’executiu, tant quan estava en mans dels
conservadors com dels liberals, impulsà la codificació uniformitzadora del dret
civil. El 1880, organitzaren congressos de jurisconsults als territoris amb legislació
civil pròpia, perquè decidissin què calia conservar de les respectives legislacions
particulars.15
La comissió organitzadora del Congrés de jurisconsults catalans establí que
els advocats elegissin els seus representants. Aquests es van dividir en partidaris
i adversaris de la unificació de la legislació civil espanyola. D’una banda, republicans federalcatalanistes, com Almirall o Roure, i federalistes, com Vallès i Ribot
12.
13.
14.
15.

ROCA, «La semana...», pàg. 4.
PICH, Almirall..., pàg. 190-224, i Federalisme..., pàg. 221-224.
ROCA, «La semana...», pàg. 4.
PICH, Almirall..., pàg. 132-137, i Federalisme..., pàg. 205; CATTINI, Historiografia..., pàg. 133-139.
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o Serraclara, s’aliaren amb juriconsults monàrquics vinculats a opcions polítiques
conservadores i fins i tot tradicionalistes. De l’altra, els congressistes partidaris
del règim polític de la Restauració, tant conservadors com liberals, actuaren conjuntament amb republicans unitaris com Sol, Cabot i Manté. Aquest enfrontament reflectia la complexitat de la societat catalana del període.16 Tanmateix, hi
ha qui defensa que la divisió no enfrontava als partidaris de l’obediència catalana amb els de l’espanyola, donat que els partidaris de la promulgació del Codi
Civil espanyol, amb una excepció marcadament espanyolista, eren partidaris de
la modernització de la legislació catalana amb la seva integració al nou Codi Civil
espanyol.17 Però, per a la major part dels que hem estudiat el Congrés, els dos
bàndols responien a concepcions diferents d’Espanya: els partidaris de transformar Espanya en un Estat compost i els defensors del sistema centralista i uniformitzador, tot i que la major part d’aquests, a Catalunya, eren partidaris de mantenir unes certes “particularitats” pròpies del país. Finalment, el Congrés acordà
enviar una exposició dirigida els poders de l’Estat, on s’oposaven a la uniformització del dret civil espanyol.18

La ruptura dels federalcatalanistes
amb el republicanisme federal
La major part dels federalcatalanistes, encapçalats per Almirall, trencaren la seva
vinculació amb el republicanisme federal espanyol quan Estanislau Figueras i Pi
i Margall es disputaven el control del Partit Republicà Democràtic Federal
(PRDF). La pugna entre els dos dirigents d’orígens catalans implicà que Pi tornés a la capital catalana, després de trenta-quatre anys d’absència, en plena campanya per a reafirmar el seu lideratge. La seva estada a Barcelona posà de manifest l’existència de profundes divergències entre el seu projecte polític doctrinal,
republicà federal simètric, i el defensat pels federalcatalanistes, fonamentat en la
recuperació de l’autogovern català. Almirall, però, no volia trencar la seva vinculació amb el republicanisme federal espanyol, mentre en pogués controlar la
direcció del barceloní. El primer Congrés Catalanista havia mostrat que el catalanisme estava integrat per tendències amb objectius i finalitats dispars, de vegades fins i tot contraposades, ideològicament plural i, en conseqüència, la seva
politització era molt complicada. No obstant, la direcció d’Almirall va ser qüestionada pels “pimargallians”. Per tant, es trobà en la dicotomia d’encapçalar una
tendència subsidiària del projecte de Pi o intentar polititzar el moviment catalanista.19 Es decantà per la darrera d’aquestes opcions.

16. PELLA, La crisi..., pàg. 23-24; J. CAMPS I ARBOIX, Historia del derecho catalán moderno, Barcelona, Bosch, 1958,
pàg. 205-209; À. COMALADA, Catalunya davant el centralisme, Barcelona, Sirocco, 1984, pàg. 76-87; E. JARDÍ,
Història del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Barcelona, Col·legi d'advocats, 1989, vol. I, pàg. 105-109; PICH,
Almirall..., pàg. 136-146, i Federalisme..., pàg. 205-208.
17. CATTINI, Historiografia..., pàg. 138-161.
18. PICH, Federalisme..., pàg. 205-208.
19. A. ROVIRA I VIRGILI, Resum d'història del catalanisme, Barcelona, Edicions la Magrana i Diputació de Barcelona,
1983, pàg. 138-154; i PICH, Almirall..., pàg. 225-242.
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El 1881, Almirall, «l’home que durant el Sexenni havia intentat dotar de textura regional el federalisme»,20 trencava amb el republicanisme federal encapçalat
per Pi i Margall21 i impulsava la constitució del Centre Català, la primera associació política catalanista, on «el seguiren quadres del republicanisme i del obrerisme».22

El Centre Català
El primer Congrés Catalanista constituí la Comissió organitzadora del Centre
Català, integrada per «personas procedentes de distintos campos políticos y algunas que, hasta entonces, no se habían significado en ninguno de ellos. Entre los
nombres [...] se cuentan los siguientes: don Valentín Almirall, alma y vida del
Ateneo libre y del primer Congreso catalanista, don Manuel de Lasarte, don
Rosendo Arús y Arderiu, don Enrique Batlló, don Ramón Arabia y Solanas, don
E. Vidal Valenciano, don Francisco de Sales Maspons, don Domingo Sert, don
Domingo Sanromá».23
La viabilitat de la nova plataforma catalanista passava per la prèvia reconciliació amb els catalanistes literaris, ressentits per la derrota del primer Congrés
Catalanista. Els federalcatalanistes buscaren un acord entre els seus plantejaments
modernitzadors, regeneracionistes, liberals, republicans, federals i anticlericals,
amb el patriotisme essencialista, però socialment conservador, respectuós amb la
tradició en general i amb l’església catòlica en particular dels ‘jocsfloralescos’.
L’acord arribà quan la comissió organitzadora del Centre aprofità el malestar de la
societat civil catalana per la promulgació de tractats comercials amb França i
Bèlgica.24
Els primers estatuts de la nova plataforma catalanista explicitaven que es tractava d’una associació apolítica i prohibien les discussions de temes vinculats amb la
religió entre els seus socis. Per tant, perfilaven el Centre Català com una barreja
entre grup de pressió i Ateneu cultural, però la direcció estava en mans dels federalcatalanistes, que treballaven per a transformar-lo en l’embrió d’un possible partit catalanista.
El 17 de juny de 1882, constituïren el Centre Català al teatre Romea. El discurs
inaugural va ser d’Almirall (l’impulsor que intentava mantenir-se a l’ombra, donat
que encara era molt recent la polèmica que havia protagonitzat al primer Congrés
Catalanista) per l’oportuna absència del primer president de l’associació, Frederic
Soler, que es trobava de gira amb la seva companyia teatral. El primer local era al
número 42 del carrer Conde del Asalto, en una propietat d’en Xifré, i «gradualmente vió aumentar con relativa rapidez sus elementos activos, llegando á sumar
un contingente de más de 400 socios. Tenía por objeto, según sus Estatutos, unir y
20.
21.
22.
23.
24.

DUARTE, Història..., pàg. 123.
PICH, Federalisme..., pàg. 224-234.
DUARTE, Història..., pàg. 122.
ROCA, «La semana...», pàg. 4.
PICH: El Centre Català. La primera associació política catalanista (1882-1894), Catarroja-Barcelona, Afers, 2002,
pàg. 27-38.
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ensalzar á todos los amantes de Cataluña y fomentar y defender los intereses morales y materiales del antiguo Principado. A él fueron uniéndose elementos distintos
de todas procedencias, desde los literatos floralistas, á hombres de tanta significación política como los conservadores don Mariano Maspons y Labrós y don
Joaquín María de Paz y de tan elevada posición social como don Eusebio Güell y
Bacigalupi».25
Durant l’etapa inicial, el nucli impulsor, fonamentalment federalcatalanistes,
començaren a elaborar un ideari per a polititzar el catalanisme a partir de la premissa bàsica del nacionalisme liberal nord-americà: «Amèrica per als americans»,
que transformaren en «Catalunya per als catalans». La ruptura dels partidaris de
transformar el catalanisme en un moviment polític amb les formacions polítiques
estatals es concretà en el segon Congrés Catalanista, el 1883.26
Amb la politització començà una etapa de crisi al Centre, donat que amplis sectors de la Renaixença se’n mantingueren al marge. Necessitaven trobar la manera
de posar de manifest la viabilitat del catalanisme polític. Ho assoliren quan canalitzaren el malestar de la societat catalana per les iniciatives governamentals que
pretenien unificar el dret civil espanyol, suprimir la legislació civil catalana i establir un tractat comercial amb la Gran Bretanya que era vist com un atac a la indústria catalana. El Centre Català convocà la reunió de la que sorgí la Memòria en
defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, que aviat va ser coneguda
com el Memorial de Greuges.

El Memorial de Greuges
i el predomini dels federalcatalanistes
Roca y Roca recordava que predominaven «por aquel entonces [1885] en las esferas oficiales tendencias económicas de todo en todo reñidas con los intereses y
aspiraciones de Cataluña»; és a dir, el Govern impulsava una política econòmica
lliurecanvista, mentre que la major part de la societat catalana era partidària del
proteccionisme, i «cual si esto no bastase, las reformas introducidas por el señor
Camacho en el régimen tributario desataban formidables protestas. El Centre
Catalá supo aprovecharse hábilmente del estado de la opinión de Cataluña para
elevar al trono un severo Memorial de agravios, que fué presentado personalmente
á don Alfonso XII por una comisión de la cual formaban parte de las personas más
significadas y conspicuas de aquella asociación, en la cual los elementos monárquicos se codeaban con los republicanos».27 La mobilització era equiparable a la que
dues dècades després va permetre la formació de la Solidaritat Catalana.28
El ponent de redacció era Almirall. La comissió de lliurement de l’escrit al
monarca va aplegar el bo i millor del catalanisme de totes les tendències. El 10 de
25. ROCA, «La semana...», pàg. 4.
26. M. C. ILLA MUNNÉ, El Segon Congrés Catalanista. Un Congrés inacabat 1883-1983, Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 1983, pàg. 17-50; PICH, El Centre..., pàg. 44-69; i Federalisme..., pàg. 241-248; i CATTINI, Historiografia...,
pàg. 179-183.
27. ROCA, «La semana...», pàg. 4.
28. J. GARRIGA I MASSÓ, Memòries d’un liberal catalanista, Barcelona, Edicions 62, 1987, pàg. 68-74.
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març de 1885, Alfons XII va rebre el Memorial de mans del monàrquic Maspons i
Labrós. Els partidaris del centralisme iniciaren una campanya forassenyada en contra de la proposta catalanista que provocà l’efecte contrari al que desitjaven, donat
que despertaren la catalanitat de bona part de la societat catalana. El Memorial va
ser el primer acte públic del catalanisme polític i el primer “catecisme” doctrinal
dels catalanistes.29
Almirall va ser el primer cap del catalanisme polític, tal com reconeixien fins i
tot dirigents regionalistes conservadors com Pella i Forgas, quan afirmava que les
«iniciatives de un sol home, en Valentí Almirall, hi va haver un moment que va fer
seguir riu a vall las demés corrents [catalanistes]»,30 malgrat que Pella i Romaní i
Puigdengolas protagonitzaren la primera escissió del Centre quan constituïren la
revista La España Regional, des d’on impulsaren un regionalisme que s’autodefinia
com “espanyolista”, partidari de la monarquia i de la confessionalitat catòlica
d’Espanya.31
L’activitat doctrinal d’Almirall es concretà en estudis com les Cartas a mon amic
C, un «catecisme» doctrinal per a facilitar l’adoctrinament de nous catalanistes; La
Confederación Suiza y la Unión Americana. Estudio político comparativo, on estudiava els sistemes polítics de dos Estats compostos, i L’Espagne telle qu’elle est, un
assaig polític on criticava l’Espanya de la Restauració i on es denunciava per primera vegada que l’oligarquia política i el caciquisme que caracteritzaven el règim
polític canovista impedien la modernització regeneradora d’Espanya (unes crítiques que s’avançaren en més d’una dècada a les de Joaquín Costa). Però la seva
principal obra és Lo Catalanisme (1886), que es transformà en el llibre de capçalera de gairebé tots els catalanistes.32 Per a Roca i Roca Lo Catalanisme era «la obra,
sin duda, de más miga y que con mayor lucidez y copia de datos y observaciones ha
planteado el problema del regionalismo en todos sus aspectos».33
La direcció d’Almirall del catalanisme polític i la rellevància de Lo
Catalanisme motivaren al clergue Josep Maria Torras i Bages a escriure La
Tradició Catalana (1892), on desenvolupà l’ideari del regionalisme català basat en
la tradició i el catolicisme. El 1886, el poeta i polític Gaspar Núñez de Arce criticà des de l’Ateneu madrileny, que presidia, el moviment regionalista en general i
el catalanisme en particular. Aquestes crítiques van ser replicades per Almirall el
1887 i donaren de nou rellevància a la polèmica pública sobre la vertebració territorial d’Espanya que iniciaren els federals durant el Sexenni i la Primera
República. El conservador Mañé i Flaquer, director d’El Diario de Barcelona, el
principal portaveu de la burgesia catalana, publicà El Regionalismo (1887) per a
29. J. NADAL et al., El memorial de Greuges i el catalanisme polític, Barcelona, La Magrana-Institut Municipal
d’Història, 1986; J. A. GONZÁLEZ CASANOVA, Memorial de Greuges de 1760. Projecte de Constitució de l’Estat català de 1883. Memorial de Greuges de 1885. Missatge de la Reina Regent de 1888. Bases de Manresa de 1892, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1990; UCELAY-DA CAL, El imperialismo..., pàg. 93-108; PICH, El Centre..., pàg. 72-92; i
Federalisme..., pàg. 251-257; CATTINI, Historiografia..., pàg. 185-194.
30. PELLA, La crisi..., pàg. 23-24.
31. J. PICH, «El regionalisme tradicionalista, monàrquic, catòlic i espanyolista. La revista La España Regional», El
Contemporani, 18 (1999), pàg. 36-45; i per una perspectiva diferent G. C. CATTINI: «La construcció de l’Estat
nacional espanyol i els intel·lectuals perifèrics. La crítica regionalista d’en Francesc Romaní Puigdengolas», dins
X. M. NÚÑEZ SEIXAS et al., L’Estat nació i el conflicte regional: Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pàg. 51-59.
32. Trobareu perspectives diferents a PICH, El Centre..., pàg. 119-186; i Federalisme..., pàg. 260-279; UCELAY-DA CAL,
El imperialismo..., pàg. 91-125; i CATTINI, Historiografia..., pàg. 203-205.
33. ROCA, «La semana...», pàg. 4.
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replicar tant les tesis defensades per Núñez de Arce com les d’Almirall. No obstant, Mañé reconeixia que «nadie ha combatido las doctrina del Sr. Almirall con
tanta tenacidad como yo le he hecho; porque [...] es el enemigo más temible de
los principios que yo profeso, que son los del regionalismo conservador». A l’epíleg de la reedició d’El Regionalismo de l’any 1900, Mañé assegurava que el seu llibre contribuí a que l’incipient catalanisme polític es transformés en un moviment
regionalista centrat en l’activisme cultural i de tarannà conservador.34
Entre 1885 i 1887 semblava que el Centre Català podria vertebrar un moviment catalanista ideològicament plural i socialment interclassista que lluités per
a la recuperació de l’autogovern de Catalunya. El Centre «á la sazón hallábase
instalado en el Pasaje del Crédito, y el local vióse de continuo muy animado.
Dábanse en su salón de actos repetidas veladas y conferencias, dilucidándose
diversidad de cuestiones más ó menos relacionadas con el objeto de la institución. Unas veces se contaba la historia documentada del famoso Cobden Club,
asociación inglesa que tan grandes estragos ha producido en España; otras veces
los poetas eran quienes se encargaban de infundir calor á las veladas, con sus
patrióticas inspiraciones, saturadas de protestas contra los abusos del centralismo».35
La rellevància del catalanisme encapçalat pels federalcatalanistes era únicament un miratge, tant pel limitat suport popular (tal com es posà de manifest a
les eleccions de 1886 quan presentaren una candidatura del Centre a la circumscripció de la ciutat de Barcelona), com territorial (els seus principals nuclis es trobaven a Barcelona, a poblacions concretes de les comarques barcelonines i a
Reus). Així com pel refús, més o menys intens, vers el catalanisme polític de totes
les opcions polítiques espanyoles del període (des dels republicans federals als
carlistes) i per l’inici de la davallada física d’Almirall.36 També cal tenir present
que les disputes entre les diferents tendències catalanistes minaren «de continuo
la vida interna del naciente centro [...] luchas intestinas para conquistar la representación en el seno de la Directiva, y también mal disimulados celos literarios
(en referència a la festa commemorativa de la fundació del Teatre Català contemporani, el 1887, a Hostalric, per a homenatjar a Frederic Soler), triste cortejo de
rivalidades [...] que se revelan con más frecuencia de la conveniente en el caràcter catalán, de suyo poco sufrido y excesivamente indisciplinado».37

La crisi del Centre Català
Les disputes internes es posaren de manifest quan es presentaren dues candidatures per a dirigir-lo. Els federalcatalanistes guanyaren les eleccions, però els crítics no acceptaren la derrota.38 Per a Roca i Roca «un rompimiento era inevitable
34.
35.
36.
37.
38.

PICH, El Centre..., pàg. 186-211, i Federalisme..., pàg. 280-288.
ROCA, «La semana...», pàg. 4.
PICH, El Centre..., pàg. 213-218.
ROCA, «La semana...», pàg. 4.
PICH, El Centre..., pàg. 218-222.
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y éste vino al fin, tomándose como pretexto de algunos conceptos concitados en
el discurso del señor Almirall, presidente del Centre, en 1887».39
L’autor de Lo Catalanisme, convalescent d’un atac d’apoplexia, defensà que el
catalanisme polític es caracteritzava per l’accidentalisme en la forma de govern i
per la seva dualitat ideològica. Aquesta implicaria que les associacions catalanistes
haurien de ser progressistes o conservadores segons les poblacions on actuessin;
una teoria que pretendria, segons els seus rivals, que la direcció del Centre Català
de Barcelona estigués sempre a les seves mans i/o a les dels «seus amics d’esquerres», donat que impossibilitava que algun dia el presidís un excarlí, com l’empresari Ferran Alsina. Els dissidents replicaren el discurs d’Almirall primer des del
Centre Escolar Catalanista (CEC) i posteriorment des de la sucursal de Sabadell.
No acceptaven la teoria de la dualitat ideològica, perquè implicaria que les associacions catalanistes fluctuessin «entre dos extrems tan llunyants com son l’absolutisme y’l lliberalisme avansat». Els catalanistes de Sabadell recordaren el passat republicà i ideològicament “vermell” d’Almirall, tot i reconèixer que el Centre s’havia
constituït a «imatge y semblansa seua», que havia passat per una primera etapa
«vermella» per «emblanquir-se» amb el Memorial. La teoria de la dualitat ideològica implicava que tornés «lo rehulliment del color vermell als ulls del publich y
com á natural conseqüencia la separació de son costat dels que hi eran per sa
ausencia de colors». Els dissidents sabien que un dels principals defectes d’Almirall
era el seu mal caràcter i intentaren aprofitar-se’n, però el fons de la disputa no responia a un problema de personalitats, sinó a l’orientació ideològica del catalanisme polític.40
Els crítics utilitzaren el discurs presidencial per a dividir el Centre, tot i que «al
afirmar el señor Almirall que dentro del catalanismo cabían perfectamente todas
las tendencias de la política militante, desde las más retrógradas hasta las más avanzadas, no dijo nada nuevo y que no estuviera admitido de sobras por los hechos,
puesto que elementos de todos los partidos venían figurando en la Asociación,
desde que ésta quedó constituïda. Pero la disidencia [...] tomando pié de esta afirmación se transformó en rompimiento definitivo, pasando los elementos que se
separaron del Centre Catalá á constituir [la] Lliga de Catalunya, cuya asociación
tomó por objetivo el fomento, mejora y defensa de los intereses morales, políticos
y económicos de Cataluña por todos los medios legales».41
Els escindits controlaven els principals periòdics catalanistes (La Renaixensa
de Barcelona, L’Arc de Sant Martí de Sant Martí de Provençals, i Lo Catalanista
de Sabadell), comptaven amb el suport de la major part del sector empresarial,
de les sucursals i dels integrants del CEC; per un dels principals protagonistes de
l’escissió, Folguera i Duran, el culpable de la crisi era el mateix Almirall, al comportar-se de manera dictatorial i expulsar «a tothom, menys als pocs amics seus
incondicionals, que provenien, com ell, de l’antic partit republicà federal. Aquest
fou el veritable procés intern de la fallida i auto-anul·lació de l’Almirall, d’aquell
39. ROCA, «La semana...», pàg. 4.
40. M. FOLGUERA I DURAN, Una flama de la meva vida, text mecanografiat, l'original es troba a l'Arxiu de l'Abadia de
Montserrat, pàg. 149-151 i 206-269; hi ha una edició: Una flama de la meva vida: memòries, Sabadell, Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, 1996; PICH, El Centre Català, pàg. 213-227, i Federalisme...,
pàg. 289-294.
41. ROCA, «La semana...», pàg. 4.
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home genial, creador d’un moviment que ell mateix, guiat per l’ira, s’esforçà
vanament en destruir».42 Ara bé, l’ira d’Almirall resulta més comprensible si
recordem que els dissidents havien organitzat un canvi, tant de projecte polític i
doctrinal com de lideratge, quan encara estava convalescent del seu primer atac
de feridura; uns dissidents que es negaren a formar part d’una direcció de consens i que no acceptaren ni tan sols un programa polític de mínims basat en les
reivindicacions formulades al Memorial de Greuges; un sector crític que aplegava
fins al 40% dels socis del Centre. Aquests acusaren Almirall i els federalcatalanistes de comportar-se de manera dictatorial per no haver acceptat que una
minoria quantitativament i qualitativament poderosa, però malgrat tot minoritària, canviés el projecte catalanista que havien impulsat i dirigit des de la constitució del Centre. Optaren per la disputa. L’escissió es consumà. Debilità els dos
bàndols enfrontats, tot i que els federalcatalanistes se n’emportaren la pitjor
part.43
El debat ideològic i la crisi del Centre Català coincidí amb la ferma oposició
dels federalcatalanistes al projecte d’Exposició Universal de Barcelona de 1888,
mentre que els escindits li donaren suport. El Centre Català va esgotar una gran
part del seu prestigi amb la campanya en contra del certamen. La seva oposició
es basava en que havien decidit dur-la a terme en un moment de crisi econòmica, quan la hisenda municipal barcelonina estava esgotada i les vies de comunicació, l’urbanisme i l’allotjament es trobaven en una situació pèssima. A més, l’organització era deficient i precipitada. L’Exposició va ser de proporcions modestes, tingué escàs ressò europeu i enfonsà la hisenda municipal barcelonina. Però
la major part de l’opinió publica catalana considerà que havia estat un veritable
èxit, perquè Barcelona va ser momentàniament la ciutat de moda en el món hispànic, impulsà la modernització de la ciutat i els principals dirigents dels partits
dinàstics anunciaren que tornarien a impulsar polítiques econòmiques proteccionistes. Aquest canvi implicà que la major part dels industrials que havien donat
suport al Centre es desmobilitzessin i/o s’integressin a la Lliga de Catalunya.44
El 1888, el catalanisme entrà en un període convuls, on la Lliga de Catalunya
assolí gradualment l’hegemonia, a partir de la campanya contra l’article 15 del projecte de Codi Civil, el 1889. L’èxit de la mobilització, en la qual també hi participà
el Centre Català, propicià l’organització d’associacions catalanistes arreu del país i,
en conseqüència, la Lliga decidí crear una plataforma que les coordinés: la Unió
Catalanista, però n’excloïen el Centre Català.45
El 1891, el reusenc Bernat Torroja afirmava que la divisió del catalanisme no es
devia a motius ideològics sinó a l’enveja, i reconeixia que els caps de les tres principals tendències eren: Pella, Alsina i Almirall. A aquestes tres tendències, hi hauríem d’afegir, com a mínim, la dels joves que es formaven al CEC i eren partidaris
de constituir un partit catalanista modern de tarannà conservador.46

42. FOLGUERA, Una flama..., text mecanografiat, pàg. 149-151 i 206-269.
43. J. COLL i J. LLORENS, Els quadres del primer catalanisme polític (1882-1900), Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2000, pàg. 23-25; i PICH, Federalisme..., pàg. 291-294.
44. PICH, El Centre..., pàg. 251-256.
45. J. LLORENS, La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1992, pàg. 16-20.
46. PICH, El Centre..., pàg. 271-272.
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El 1893, un any després de les Bases de Manresa, el modernista Jaume Brossa
afirmava que el moviment catalanista semblava «un fill de pares desconeguts», tot
i que «en alguns temps de prosperitat per la causa, l’Almirall semblava l’elegit per
Déu per a portar els ramats catalanistes a la terra de promissió; però des de la desfeta del famós Centre Català, per generació espontània [han sorgit] diferents leaders que, tenint un grupet pel seu ús particular, aspiren a la suprema direcció del
catalanisme».47
El 1895, Josep Roca i Roca assegurava que el Centre «ha ido extinguiéndose
por consunción, cambiando de presidentes y de locales [...] hasta que ha dejado de
existir [...] No sé á punto fijo si la Lliga de Catalunya logrará sobrevivirle mucho,
pues de algún tiempo á esta parte viene arrastrando también una existencia lánguida [...] marca una tendencia de revirada hacia las primitivas tendencias del catalanismo floralista [...] el catalanismo, imposibilitado de cristalizar ni una sola de sus
diversas aspiraciones políticas, después de tanto tiempo de infructuosas tentativas,
siente ahora más que nunca la necesidad de reposarse en los jardines floridos de la
literatura y las artes, que tal vez hubiera sido mejor no abandonara nunca».48
El 1894, la Unió Catalanista, després de consolidar la seva hegemonia, començà a negociar la fi de l’etapa d’enfrontament amb el Centre Català, que no s’havia
pogut recuperar de l’escissió de 1887. A més, la situació política i social catalana
empitjorava, donat que el període que va de 1892 a 1897 són els anys dels grans
atemptats anarquistes a la capital catalana. En aquestes circumstàncies, el 5 de desembre de 1894, el consell general del Centre decidí dissoldre’l per a refundar-lo
amb el mateix nom a fi de poder ingressar a la Unió Catalanista a principis de
1895.49

A tall de conclusió
A Catalunya una bona part del republicanisme estigué molt vinculada al federalisme, entès com el projecte que pretenia transformar el sistema polític i institucional
centralista i uniformitzador espanyol en un de políticament descentralitzat i culturalment divers.
Durant el Sexenni, els federals intransigents barcelonins estaven vinculats amb
la Renaixença popular. Després del fracàs de la Primera República, impulsaren el
federalcatalanisme, que tenia com objectiu prioritari recuperar l’autogovern i
impulsar el procés de regeneració modernitzadora de Catalunya.
Els federalcatalanistes trencaren la seva vinculació amb el republicanisme federal espanyol i impulsaren la politització del catalanisme. El 1887, amb l’escissió del
Centre, el catalanisme polític entrà en una etapa de crisi, de la que començà a recuperar-se amb la constitució de la Unió Catalanista. Però la definitiva consolidació
arribà amb la pèrdua de la major part de les restes de l’imperi colonial espanyol,
després de la derrota a la guerra hispano-nord-americana de 1898, quan es posà de
47. J. BROSSA, «Revista general. El regionalisme d’en Mañé», L’Avenç (15/31-VII-1893), pàg. 220.
48. ROCA, «La semana...», pàg. 4..
49. PICH, El Centre..., pàg. 268-270.
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manifest que el règim polític canovista, centralista i uniformitzador, no havia servit
per a acabar amb la crisi secular espanyola.
En definitiva, Almirall i els seus partidaris impulsaren una nova cultura política, la catalanista, que alguns veuen com una alternativa a la republicana (i en el cas
dels regionalistes conservadors ho era), però per als republicans de tarannà catalanista i pels catalanistes d’orientació republicana les cultures republicana i catalanista no eren divergents, sinó complementàries.
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Valentí Almirall: nova obra política
i periodística (1885-1886)
Josep Maria Figueres i Artigues*

Objectiu
La finalitat de la present comunicació és oferir noves dades sobre l’obra escrita de
Valentí Almirall i, fonamentalment, referències d’escrits desconeguts fins avui.
En el bienni 1885-1886, la prosa reivindicativa d’Almirall obté, mitjançant el
periodisme, una més que notable incidència social en els àmbits catalanistes, adquirint, en aquests anys, una dimensió de líder acceptat. Una acceptació no tan basada en els aspectes polítics que havia desenvolupat anteriorment o per les seves formulacions convencionals (la translació del seu pensament polític, caracteritzat per
una radicalitat, des de la Revolució de Setembre fins la consolidació de la
Restauració), sinó pel seu nou posicionament en aspectes més assumibles, com ara
la llengua, la identitat, l’economia, el dret, etc., amb els quals trobarà suport en
àmbits on abans havia estat fortament criticat. Arran de les grans accions reivindicatives del catalanisme durant aquests anys 1885 i 1886, això és, amb el Memorial
de greuges i Lo Catalanisme, Almirall obté un notable predicament i una gran
acceptació en les dividides files del catalanisme, i per bé que, tanmateix, serà un
parèntesi, això possibilitarà la reformulació de noves estratègies que, ras i curt,
durien en breu la presència del catalanisme a les eleccions.
En essència, en la seva conducta i en l’aspiració final, la prosa d’Almirall està
amarada de republicanisme, tot i que, per la censura política i per les limitacions
específiques de la ideologia de cada mitjà, sovint haurà de fer equilibris entre la
difusió del concepte –apel·lant a visions de l’exterior, com per exemple als Estats
Units o Suïssa– i el didactisme conceptual, on sota l’aparent explicació hi ha el proselitisme o la projecció del propi pensament. Sempre seguirà, però, amb el laïcisme
com a tret estricte de la seva personalitat i amb el catalanisme racionalment conseqüent en plantejaments i recursos. Farà servir bàsicament l’article periodístic, tot i
que també, excepcionalment, la novel·la i el conte (i sempre per la difusió de l’ideari) tot i que, aquests darrers, cal dir-ho, en quantitat molt menor a la constància del
tractat, l’article, el discurs... eines abundants en la seva labor pública.
En la present comunicació, doncs, l’aportació que fem per a conèixer millor l’obra d’Almirall és fixar l’atenció en un text que no és només estrictament polític, ja
que té el format de la crònica de viatges, escrit amb motiu d’un fins ara desconegut
*
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viatge d’Almirall per Europa l’estiu del 1886. Veurem nous trets de la seva obra i ens
fixarem en un aspecte inconegut, com és el d’un Almirall periodista i redactor d’una
singular sèrie de cròniques de viatges.

Almirall el 1885
L’any 1885, la personalitat pública d’Almirall tindrà un punt d’inflexió molt definit, la seva imatge prendrà un tomb molt significatiu. Arran de la repercussió dels
dos congressos catalanistes que va organitzar el 1880 i el 1883, i amb l’afebliment
de les activitats reivindicatives de to republicà i federalista (bàsicament amb l’aturada del Diari Català, tot i que seguirà col·laborant en tribunes com El
Federalista), en l’obra d’Almirall hi pren embranzida el vessant catalanista,
–regionalista o particularista, en funció del lèxic específic– amb el qual obtindrà
uns nous suports. De forma sintètica: si el 1882, d’una banda, replica a Collell a
La Veu del Montserrat, i publica elogis de Darwin a L’Avens, de l’altra, –també des
de L’Avens– inicia la priorització de la reivindicació de la llengua davant la política republicana. I des del Centre Català, en la coneguda memòria pública del
mes de juny, imposa la defensa d’interessos generals de Barcelona i de Catalunya
per sobre de la dimensió purament republicana, ja assumit el fracàs social, tot i
l’aspiració que mai desapareixerà en els ambients populars sensibilitzats urbans.
En els anys 1883 i 1884, pràcticament només va escriure sobre Suïssa i els Estats
Units, l’occitanisme i el dret civil, amb unes ressenyes de to literari o excursionista.
El 1885, doncs, Almirall té una imatge de capdavanter en el combat proteccionista i en la defensa del dret; unes qüestions que, des del 1881, eren considerades
cabdals en àmbits catalanistes tradicionals, amb els que es vincularà plenament.
D’ací arrenca també una molt notable projecció, que d’una banda té una vessant
federalista, com hem dit, en el periòdic homònim, tot i que molt prudent temàticament, i, de l’altra, el fa entrar en contacte amb Sulé, director de L’Arch de Sant
Martí, i amb Guimerà de La Renaixensa, els quals li obren les portes dels seus mitjans. I Almirall les aprofita, per bé que més el segon que el primer, amb el que hi
haurà ràpidament reticències i es mostraran crítiques profundes. Tanmateix, en
aquests dos anys, 1885 i 1886, les col·laboracions amb L’Arch de Sant Martí i amb
La Renaixensa permeten constatar, com desenvoluparem aquí, unes observacions
ben suggerents per a un major coneixement de l’obra i pensament d’Almirall i,
especialment, de la seva imatge pública.
En aquest període apareixen diversos textos que descriurem. De la seva ubicació podem determinar que, a partir de 1885, Almirall escriu més en català,1 pràcticament tot. Els dos grans textos que publica en aquests anys seran reeditats i
citats sovint com si haguessin estat redactats en castellà, però tot i la popularitat
de les versions castellanes havien estat escrits en català. Efectivament, España tal
como és i, presumiblement, Contestación a Núñez de Arce, tenen una redacció ori1.

Amb l’excepció d’alguna carta als periòdics, com la del març del 1903 a Lerroux, que, naturalment, no podia adreçar ni a La Veu ni a La Renaixensa, les quals tampoc ho haurien publicat, és clar.
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ginal en llengua catalana. Apareixen, el primer, a L’Arch de Sant Martí, com hem
explicat en un altre lloc,2 i el segon, a La Renaixensa com veurem més endavant.
A més, en aquells dos anys, a Almirall se li van obrir tribunes que li havien estat
vedades, representants d’uns sectors del catalanisme amb els que polemitzava
durament. Només cal veure les grans polèmiques amb La Renaixensa en vida del
Diari Català, entre els anys 1879 i 1881.3 Però ara el diari ja estava silenciat. I La
Renaixensa li obre les portes de bat a bat: no només hi pot escriure, sinó que se’n
fa notable eco de les seves activitats i se li reprodueixen textos que havia publicat
en altres tribunes. La conjuntura de la direcció d’acostament arran el Memorial
l’hem exposat amb detall4 fa uns anys i és prou coneguda per altres estudis.
També, en aquest període, Almirall torna a la vena creativa i descriptiva que
havia conreat en algun moment anterior, amb motiu d’uns viatges que havia fet a
Andorra, Itàlia i Suïssa,5 dels que en van aparèixer detallades cròniques al Diari
Català. La sèrie de reportatges de viatges que hem localitzat pot inserir-se en el
conjunt dels articles de viatges d’Almirall i complementa la dimensió d’obertura
del catalanisme. No serà una crònica del viatge en sentit estricte, sinó que, sota el
títol «Impressions d’una excursió d’estiu», hi apareixen lúcides reflexions sobre el
catalanisme en el context continental i sobre aspectes ideològics generals.
Les cròniques apareixen al llarg de nou dies d’agost a les columnes de La
Renaixensa, i formen part del conjunt del gairebé mig centenar de col·laboracions
d’Almirall amb aquest periòdic, entre, com acabem de dir, reproduccions6 d’escrits
publicats anteriorment en altres tribunes (El Progreso de Madrid, Lo Somatent de
Reus) i textos originals, com Cartes a mon amic C., Lo Cobden Club de Londres,
Contestació al discurs del senyor Núñez de Arce, i altres. Materials desconeguts, tot
i la seva accessibilitat, a diferència de l’Anuari de L’Arch de Sant Martí, de veritable difícil accés. Com a col·leccionable de la revista homònima ha restat ignot a tots
els qui hem estudiat Almirall fins avui, i en cap dels estudis apareguts ens n’hem fet
eco. Fins ara.
De tot el conjunt de materials nous només ens fixarem en detall en les
«Impressions», atès que la Contestació a Núñez de Arce ha estat força estudiada a
l’haver aparegut com a llibre independent. La seva publicació per La Renaixensa
ens permet de disposar d’un original inicial sobre el que caldrà veure els matisos en
relació a l’edició coneguda. Però això ho reservem per a un altre indret i ara en deixem només constància. Ens fixarem en les «Impressions».
2.
3.

4.
5.

6.

Josep M. FIGUERES I ARTIGUES, «Espanya tal com és, de Valentí Almirall. Noves dades de l’assaig crític més destacat de la Restauració (1885)», Treballs de Comunicació, 20 (desembre 2005) pàg. 175-195.
Vegeu especialment: Josep M. FIGUERES I ARTIGUES, «El Diari Català i La Renaixença» dins El primer diari en
llengua catalana. Diari Català (1879-1881), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1999, pàg. 373-380, on descrivim, i no reiterem ací, l’agra polèmica que mantenen durant tot el període de vida del periòdic.
Vegeu la nostra aportació a Joaquim NADAL et al., El memorial de Greuges i el catalanisme polític, Barcelona, La
Magrana i Institut Municipal d’Història, 1986. Hi expliquem amb detall com Almirall s’acosta a La Renaixensa.
Les sèries corresponents al viatge a l’Etna, «Excursió a Andorra» i «Diari d’un ‘turista’ a Suissa». Les tres sèries
apareixen, respectivament, la primera del juny al juliol de 1879 en quinze articles, la segona de l’agost a l’octubre
de 1880 en catorze textos tipus crònica de viatge, i la tercera de l’abril al juny de 1881 en sis reportatges. Pot veure’s el detall dels dies que apareixen a «Bibliografia de Valentí Almirall dins el Diari Català (1879-1881)», dins El
primer Congrés Catalanista i Valentí Almirall. Materials per a l’estudi dels orígens del catalanisme, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 2a. ed., 2004, pàg. 266-280.
Poden veure’s a l’edició de les obres de Valentí Almirall que tenim en curs d’edició a l’Institut d’Estudis Catalans,
i és gràcies a la recerca feta que s’ha pogut localitzar les novetats que ací anotem.
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La Contestació a Núñez de Arce
L’any 1885, Almirall es troba, doncs, en un moment òptim de la seva imatge pública, en el punt màxim de la seva popularitat i del prestigi intel·lectual. Per primera
vegada la seva producció periodística apareixerà en tribunes allunyades del pensament republicà-federal que fins ara l’havia caracteritzat, o de capçaleres pròpies
que ell mateix havia creat. Així, com hem dit més amunt, La Renaixensa publica la
seva Contestació al discurs de Núñez de Arce, que també s’edita en llibre a finals de
1886. Es tracta d’una rèplica al més que famós discurs que va fer aquest polític
madrileny el 8 de novembre, a Madrid, i que va aixecar una molt notable polseguera, ja que representava una argumentació contra l’embranzida que prenia la llengua, la cultura i la identitat catalana. Un discurs que va motivar altres moltes rèpliques i actes públics de la societat catalana, en un procés d’exigència de normalització i protesta de la discriminació i subordinació al que la sotmetia el constant centralisme espanyol.
Almirall va replicar Núñez immediatament després de conèixer la notícia del
discurs i abans de llegir-lo: només en conèixer l’atac, des de l’Ateneu de Madrid
n’anuncia una resposta. I l’escriu immediatament, en només quatre dies, i en fa
també campanya pública amb cartes,7 actes i en la presentació del seu escrit en un
acte públic. El text apareix també, com hem dit, a La Renaixença, que juga el paper
de diari central del catalanisme, essent l’únic diari capitalí en català, malgrat les
dues dotzenes que apareixen a Barcelona en castellà.
La resposta d’Almirall serà publicada en sis parts, però també de forma unitària, amb tots els textos, en els mateixos mesos de tardor: serà un famós llibre on hi
apareixerà alhora el discurs de Núñez i la resposta d’Almirall. A més, el Centre
Català en farà campanya, enviant-ne exemplars en extensa difusió arreu, com una
més de les maniobres d’extensió de l’argumentació del catalanisme. Almirall va fer
el mateix amb Espanya tal com és.
Aquesta voluntat de projecció ens és coneguda gràcies a l’eco que tenen les gestions del Centre Català, que aconsegueix projectar la reivindicació catalana a
Espanya i a Europa.8 Feina pendent és l’estudi d’aquest eco, però hem pogut localitzar, per exemple, que es tradueix al francès una part molt significativa del
Memorial de greuges gràcies a la coneguda Revue du Monde Latin. En aquest sentit,
Almirall té una participació clara, ja que en diversos textos reivindica la projecció
a Europa de la necessitat que es faci justícia a Catalunya, i es converteix –un tret
desconegut seu– en artífex d’un destacat activisme.
La rèplica catalana al discurs de Núñez és multitudinària. Des del setmanari La
Campana de Gràcia, el seu director, Roca i Roca, i sota la seva habitual signatura,
“P. K.”, escriu:

7.

8.

El 5 de desembre es reprodueix la circular: «Centre Català de Barcelona. Senyor director de... Molt senyor nostre y de nostra més distingida consideració. Per correu y juntament ab la present, rebrá vosté un exemplar de la
“Contestació” que al discurs llegit en Madrid per don Gaspar Núñez de Arce. President del Ateneu, ha donat lo
President d’aquest Centre don V. Almirall». La circular, molt extensa, la signa B. Llopis i es conjuren, escriu, per
«A la “Conspiració del silenci” del Centre contra las provincias, han de contestar aquestas ab sa aliansa pera la
publicitat». Indica també que volen editar un volum que «condensi l’opinió de la Prempsa de provincias» sobre
aquesta qüestió. La tramesa es fa «als principals períodics de las provincias d’Espanya».
La Renaixensa dóna notícia sistemàtica de totes aquestes accions públiques.
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No som catalanistas en lo sentit ab que s’ho diuhen los que de tals blassonan;
pero consti que som catalans, y catalans acérrims. [...] Per destruhir la manera
de ser propia de una regió determinada es necessari que la que pretenga uniformarla ab ella s’imposi. ¿Y quina tindrà may prou dret per ferho? ¿La més forta?
En aquest cas queda plantejat lo problema pavorós de la violència; queda encesa la guerra civil de que ha parlat ab tant recel y temor D. Gaspar Núñez de
Arce al inaugurar las conferencias del Ateneo de Madrit, si bé qu’ell créu, per
efecte sens dupte de un lamentable estrabisme intelectual, que la guerra civil ha
de venir, precissament, si’s deixa de cohibir a l’esperit regionalista que va despertantse en determinadas provincias de la nació.9
Uns pocs dies després, des de la influent La Veu del Montserrat, a «De cop y
vol», l’ardit i infatigable clergue vigatà Jaume Collell constata l’empenta d’Almirall, que en pocs dies ha escrit una resposta al discurs i l’ha editat. Des de les columnes en les que tant sovint l’havia criticat, arran del Diari Català i el primer Congrés
Catalanista, ara se li uneix per la defensa de la llengua comuna, la defensa del català. Collell escriu:
No l’ha deixada caure a terra l’Almirall la pilota madrilenya llensada al ayre, en
un moment de mal humor, per en Núñez de Arce. En pochs moments ha redactat la resposta á la filípica [...] y certament que al llegirla nos hem felicitat mes
y mes encara del ex-abrupto castellanista. Forma la contextació del Almirall un
quadern d’una xexantena de planas, y ab son desenfado característich, y ab una
sinceritat que la imparcialitat haurá sempre d’aplaudir, sense embuts ni manyaguerias ni habilitats de polemista, sino ab l’accent del home convensut y la ruda
franquesa del catalá de rassa, empeltat de yankee per les aficions –potser excessivas–. Va picant los talons del dissertant del Ateneu sense darli temps de bufar,
rebatentli tots los cárrechs, esmenantli las equivocacions y senyalant-li las contradiccions en que, per falta de estudi sólit, cau ab llastimosa freqüencia.
Collell destaca una frase encertada d’Almirall, quan aquest manifesta que la llibertat unirà als catalans, i la celebra.
Cal fixar-se que a finals de novembre ja ha aparegut el quadern d’Almirall, en
castellà, per a fer-ne difusió arreu, mentre que el primer dels articles és del dia 21.
Tenint present que aquest número de La Veu del Montserrat correspon al dia 27 i
calien, almenys, un dia o dos per imprimir i distribuir, podem afirmar que Almirall
escriu abans del dia 21, en català, el text, i que ell mateix o un tercer el tradueix, i
surt editat, gairebé simultàniament, en català per a Catalunya, per als lectors de La
Renaixensa, i en castellà, en llibre, per a Núñez de Arce i les tribunes de Madrid.
La Renaixensa estava molt sensibilitzada pel discurs de Núñez. A l’edició del
matí del dia 12 de novembre, un redactor anònim escrivia expressions com «ignorancia despreciativa», «antagonisme entre dos pobles», etc., i fins i tot el terme
«odi» com a expressió de la «justicia de nostras aspiracions»;10 mots que palesen la

9. P. K.: «D. Gaspar Núñez de Arce», La Campana de Gracia, 13-XI-1886.
10. «Lo discurs del senyor Núñez de Arce», La Renaixensa, 12-XI-1886.
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profunda incomprensió de la capital de l’Estat a les reivindicacions d’igualtat que
emanaven de la perifèria catalana. Uns dies després, el 18 de desembre, La
Renaixensa apunta cap a Joan Tutau, president de l’Ateneu Barcelonès, al que li critiquen la seva passivitat, ja que es considera que hauria d’haver respost a l’Ateneu
de Madrid:
Alguns entussiastas veurán tal vegada que aquell discurs del senyor Núñez de
Arce exigia una contestació justa y merescuda á la ofensa desd’l lloch ocupat pel
senyor Tutau. Pero’l senyor Tutau no es entussiasta ni molt menos; sap que la
ofensa “no‘s dirigí a Catalunya” y “sí sols al catalanisme y regionalisme”, encara que apurant un xich la cosa trobaríam que la ofensa va dirigida únicament
contra’l senyor don Valentí Almirall, autor de Lo Catalanisme. Però, alguns al
llegir lo discurs del senyor Tutau, diran: En qué quedém? Contra qui va la ofensa? Perquè no hi haurá ningú que fassi’l poch favor al senyor Tutau de atribuhirli la crencia de que una individualitat sia Catalunya, ni’l catalanisme, ni’l
regionalisme.11
Tutau no pren una posició decidida i la resposta és molt àmplia; ja s’ha estudiat
suficientment i no cal parlar-ne aquí.12
Almirall, tanmateix, hi juga un paper molt notable. A més d’escriure la resposta per a La Renaixensa, en català, i de trametre-la arreu, farà dues edicions en castellà a Madrid, el mateix 1886 a l’Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra,13 i l’any
següent a la Libreria de Antonio Sanmartin, en combinació amb la Llibreria López
de Barcelona.
Tot i ser una aliança –com s’ha escrit– conjuntural,14 el que ara ens interessa és
que La Renaixensa, el diari d’Aldavert i Guimerà, obre les portes a Almirall en una
coincidència programàtica que no és simplement episòdica, sinó que respon a una
estratègia de col·laboració profunda. El mig centenar de col·laboracions d’Almirall
en el diari de Guimerà, des del març de 1885 fins l’agost del 1887, són un feix de
textos que fan considerar Almirall com alguna cosa més que un episòdic company
de viatge, prescindible a la primera parada. El gener de 1887, La Renaixensa fa
balanç de l’any, i en un llarg text manifesten el sentit de la col·laboració, arran els
molts punts de contacte:

11. «En l’Ateneu Barcelonés», La Renaixensa, 18-XII-1886. Més dur serà el següent comentari: «Lo regionalisme en
l’Ateneu. Cuestió previa», el 15 de gener de 1887, quan, retreuen, recorden que feia sis anys la Junta afirmava que
la llengua oficial del centre era la castellana i impedia que s’hi parlés en català en públic. Escriuen: «Sembla que
la llibertat de càtedra del Ateneu, si existeix, está ben guardada y tancada pera que ningú la ull-prengua conservant la Directiva la clau á la butxaca».
12. Sobre les observacions de Mañé i Flaquer i de Pella i Forgas des del Diario de Barcelona y La España Regional respectivament, vegeu la síntesi de J. PICH a El Centre Català. La primera associació política catalanista (1882-1894),
Catarroja-Barcelona, Afers, 2002, pàg. 189-211. Tanmateix no és «la primera vegada que la intel·lectualitat madrilenya criticava públicament el moviment catalanista», en anteriors avinenteses, especialment pel Memorial, apareixen a Madrid articles d’opinió molt àcids contra les reivindicacions catalanes en una línia constant de la segona meitat del XIX, fins avui.
13. En aquesta mateixa impremta s’edita immediatament a l’aparició, i signat per «Un catalán», el fullet Ligeras reflexiones al discurso del Sr. Núñez de Arce, leído en el Ateneo de Madrid. Aquest text mereix la frase de Pella a la recensió conjunta que fa del text i de la resposta d’Almirall a La España Regional: «Felicitamos al autor por esta defensa de Cataluña hecha sobre el terreno y a los pocos días después de la lectura del discurso del poeta castellano».
14. PICH, El Centre Català..., p. 201.
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L’any que acaba de trascorre ha sigut notable en aconteixements que demostran
la vitalitat de la nostra causa de reivindicació de la patria catalana. May com ara
s’havia vist l’aspiració del poble català a recuperar lo perdut en sigle y mitj de
tirania absolutista o parlamentaria; may com ara havia donat tant pler, desde’l
moment en que s’iniciá’l renaixement catalanista, passar revista’l dia primer del
any dels passos donats pel camí de la reconquista de nostra autonomia y llibertat en l’any anterior. [...] La festa de Maig [Jocs Florals] fou solemnisada per las
lletras y pel regionalisme catalans ab la publicació de la important obra de don
Valentí Almirall, Lo Catalanisme, de trascendència tant baix punt de vista literari, com baix lo punt de vista de la ciencia política, perquè reivindica nostra
llengua ja que en ella está escrita, y perque reivindica l’autonomia de Catalunya
no ja fundantse sols en las aspiracions del poble català, sino també en los principis de la ciencia moderna, de la verdadera ciencia moderna, ben diferent de la
que s’ensenya en nostras Universitats, en la que’s fa arrencar tot progrés y tota
idea de llibertat de la Revolució Francesa.15
L’editorial del diari esmenta més punts de contacte, com ara el proteccionisme
(un tema sobre el qual Almirall havia mantingut una activitat molt decidida, especialment el 1881, amb mítings, articles, etc.), que tornarà a estar d’actualitat, amb
el Centre Català com a capdavanter:
Dos mesos després lo catalanisme donava fe de vida d’un carácter diferent, sino
oposat. Lo gobern de Madrid havia decretat la mort de la industria catalana
concertant un modus vivendi comercial ab la Gran Bretanya. Era precís protestar energicament del nou atemptat comés contra’l Principat, jamay atès ni escoltat quan dels seus interessos se tracta, y maltractat, escarnit y befat si s’atrevia,
en que sia en so de queixa, fer notar las injusticias que ab ell se cometen. Totas
las societats económicas de Catalunya feren sentir sa veu, y’l Centre Català no
podia deixar de parlar. Ab pocas horas de diferencia, convocava un meeting en
[el teatre] Novetats, mentres se votava en lo Congrés lo fatal tractat ab
Inglaterra. La imponent manifestació del poble català, tant dignament representat pel Centre, no logra deturar lo colp contra Catalunya dirigit, però alcansa tal vegada més que aixó: que sia avuy una poderosa majoria decidida en favor
dels drets de la nostra terra y perduda tota esperança en la política madrilenya,
aspirin á la regeneració de Catalunya per Catalunya mateixa.
La llarga cita ens permet observar la profunditat en la coincidència. No és simplement la conjuntura de la presentació del Memorial de Greuges. Hi ha alguna cosa
més fonda que cal observar detingudament. En l’editorial esmentat de després de
la referència primera al discurs de resposta a Núñez de Arce i de la lluita proteccionista, esmenten altres esdeveniments significatius del catalanisme en lluita: l’homenatge als catalans morts l’11 de setembre del 1714. Serà la primera vegada que
es faci aquest acte, i com en altres ocasions, expliciten:

15. «Lo catalanisme en 1886», La Renaixensa, 1-I-1887.
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Per a lograr-ho [recuperar la pàtria perduda] hem de comensar per estudiarnos,
contant ab nostras propias forsas; y ja que se’ns ataca en tot lo que significa vida,
ja que fins lo travall se’ns nega, estudiém nostras fonts de producció, y veyém
com podrem triunfar de nostre enemich principal que no es pas l’extranger, sino
qui l’atia contra nosaltres. Heus aquí perque considerém de gran trascendencia
la festa inaugural que celebra’l Centre Catalá en qual discurs presidencial s’estudia’l Cobden club de Londres y sos medis de propaganda ab aplicació a la
industria catalana.
Recordem que en el mes d’octubre La Renaixensa va publicar Lo Cobden club
en una sèrie de cinc articles. El diari esmenta també, com a dades positives per al
catalanisme, el naixement del Centre Escolar Catalanista a Barcelona i a Reus del
diari Lo Somatent, per cloure amb la resposta múltiple al discurs de Núñez. En gairebé tots els trets que La Renaixensa cita com a importants de l’any per al catalanisme hi ha, doncs, la mà d’Almirall, la qual cosa ens fa pensar que l’acceptació de
la seva bel·ligerància en el seu ideari més políticament republicà va significar un
punt d’entesa que presumiblement anava més enllà de la simple col·laboració puntual, per a endinsar-se en la vinculació tàctica de més alt abast.
Les crisis del Centre Català i l’oposició a l’Exposició del 1888, juntament amb
la malaltia d’Almirall i altres fets que ara no vénen a tomb, esberlaran tan fondament la col·laboració, que aquesta intimitat mantinguda serà arraconada i gairebé
oblidada.
Pel que fa al contingut, el text de l’edició de La Renaixensa i el de l’edició castellana és el mateix. Cal indicar, finalment, que l’edició castellana es va anar composant, igual que la del diari, de forma parcial,16 i es fa difícil determinar si el text
va ser redactat originalment en català o en castellà. Tenint present que no disposem d’altres referències cronològiques que les dates d’aparició de La Renaixensa
–finals de novembre–, i que l’edició en llibre no indica data, podria haver estat
escrit en qualsevol de les dues llengües.

El viatge per Europa
Seguint les sèries «Cartas ginebrinas» (1875-1876), a La Imprenta, i «Diari d’un
“turista” en Suïssa» (1880), al Diari Català, Almirall publica les «Impressions d’una
excursió d’estiu», un conjunt de nou cartes aparegudes durant el juliol i agost d’aquest intens any de 1886. La publicació d’aquestes cartes reforça l’aproximació
amb La Renaixença, que ja havia quedat palesa intensament l’any anterior. En
aquests dos anys Almirall hi apareix publicat amb profusió, amb la reproducció dels
seus discursos (a Reus, al Centre Català de Sabadell, als Jocs Florals...), la recensió d’activitats que desenvolupa, i conclou amb aquesta invitació que li fa el director del periòdic, Àngel Guimerà, a que doni les seves impressions d’aquest periple

16. «La premura con que se ha debido imprimir este trabajo a medida que su autor lo iba componiendo, hace que
hayan pasado algunas erratas de imprenta, que corregirá el buen sentido de los lectores.»
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europeu. Almirall serà mimat per La Renaixensa,17 ara la seva tribuna preferida: se
li reproduïran els dos articles de «La qüestió catalana» l’endemà d’haver aparegut
a El Progreso (Madrid).
En tots els casos, tret d’aquest, Almirall escriu en català i ho publicà a la premsa abans de fer-ho en opuscle o llibre. Així ho va fer amb «Lo renaixement català»
i Lo Cobden Club, també editat en fullet. Fins i tot «L’idée latine et les renaissances régionales», una sèrie d’articles en francès i castellà simultàniament, en doble
edició de pàgines acarades, a La Revue du Monde Latin, els hem vist publicats en
català als anuaris dels fascicles de L’Arch de Sant Martí, on ja havia publicat en català Espagne telle qu’elle est.
Els articles d’aquestes cartes apareixen a La Renaixensa signats com V. A., i en
la darrera una nota de la redacció indica que es reprodueixen els dos articles d’El
Progreso i esmenten el nom d’Almirall com a autor de la sèrie. Aquestes «Impressions d’una excursió d’estiu» forma una sèrie de 9 cartes que van des del 8 de juliol
fins el 15 d’agost d’aquell any 1886 (8, 10, 20, 23, 28, 30 i 31 de juliol i el 8 i 15 d’agost).
L’extensió i la ubicació és diversa:
Data publicació
08
10
20
23
28
30
31
08
15

Carta
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

Datació carta
Lucerna 4 juliol
Lucerna 6 juliol
Anvers juliol
Londres juliol
Liverpool 24 juliol
Dublin 25 juliol
Chester 28 juliol
La Corunya
s/d

Contingut
Barcelona-Ginebra-Berna-Lucerna
Sempach-Lucerna
Anvers
Anglaterra
Londres-Manchester
Dublin
Sobre Irlanda-Anglaterra
Londres-Anglaterra
Liverpool-Anglaterra

Extensió (pàg.)
2
3
2
2
2
2
2
2
2

En encetar el viatge, Almirall és molt conscient de les limitacions, i ho exposa
directament a Guimerà, que li demana el text. Voldran ser unes simples impressions, però hi apareix, és clar, tot el seu pensament. Remarca com es distancia de
la voluntat del seu pensament, que és volgudament precís, per acaronar un text de
crònica de viatge, de reportatge dit lleuger.
17. A les pàgines de La Renaixensa apareixen: «Comunicat» (31-X-1880); «Memòria dirigida per lo Centre Català a
la Diputació de Barcelona» (I) (X-1882); Id (II) (3-XI-1882); Id (i III) (4-XI-1882); «Comunicat» (12-XII-1882);
Telegrama del Centre Català al President del Consell, (10-I-1883); «Lo que diu la Comissió de la Memòria presentada al Rei» (19-III-1885); Discurs al restaurant Martin en la Comisió Catalana arran la reunió de la Llotja,
(31-III-1885); «Cartes a mon amic C.» (I) (29-VI-1885); Id (II) ( 3-VII-1885); Id (III) (10-VII-1885); Id (IV) (12VII-1885); Id (V) (19-VII-1885); Id (VI) (26-VII-1885); Id (VII) (2-VIII-1885); Id (i VIII) (9-VIII-1885); «Discurs
sessió necrològica Marià Maspons, en lo Centre Català» (2-XII-1885), «Discurs als Jocs Florals» (4-V-1886);
Parlament al Centre Català sobre el “modus vivendi” (28-V-1886); «Impressions d’una excursió d’estiu» (I) (8-VII1886); Id (II) (10-VII-1886); Id (III) (20-VII-1886); Id (IV) (23-VII-1886); Id (V) (28-VII-1886); Id (VI) (30-VII1886); Id (VII) (31-VII-1886); Id (VIII) (8-VIII-1886); Id (IX) (15-VIII-1886); «La qüestió catalana» (I) (11-VIII1886); Id (i II) (12-VIII-1886); «Conferència al Consell Regionalista de Reus» (I) (7-IX-1886); Id (i II) (9-IX1886); «Lo Centre Català a sos compatricis» (3-X-1886); «Brindis al dinar al Centre Català de Reus» (18-X-1886);
«Lo Cobden Club de Londres» (I) (24-X-1886); Id (II) (26-X-1886); Id (III) (27-X-1886); Id (IV) (28-X-1886); Id
(i V) (29-X-1886); «Contestació al discurs del senyor Núñez de Arce» (I) (21-XI-1886); Id (II) (23-XI-1886); Id
(III) (23-XI-1886 t.); Id (IV) (24-XI-1886); Id (V) (25-XI-1886); Id (i VI) (26-XI-1886); «Discurs al dinar inaugural del Centre Català de Sabadell»(31-III-1887); Discurs a Terrassa arran la Festa inaugural del Centre Català a
Sabadell (I) 29-III-1887); Id (i II) (31-III-1887); Carta sobre la inspecció i multa al Centre Català (24-IV-1887);
Circular sobre l’homenatge a Pitarra a Hostalrich (10-V-1887); «Al Consell General del Centre Escolar
Catalanista» (20-VII-1887); Acords sobre el Centre Català d’El Masnou i Sabadell ( 21-VIII-1887).
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Almirall critica les llargues sis hores que calen per anar de Barcelona a Portbou.
Ho qualifica nítidament: «prou pesades són las sis horas mortals que s’hi emplean,
ab tot y que’l camí de ferro que fa’l trajecte té la pretensió d’ésser de primer ordre».
Fa nit a Lió. Altre cop tren vers Ginebra, una ciutat ja coneguda i de la que n’havia escrit força al Diari Català, en el viatge descriptiu anterior. Tot i el to periodístic, l’estil manifesta les seves opinions, encara que sigui en simples tocs, suaus i
breus però contundents, com el mall habitual de la seva dura prosa. Així, un tast:
Dos detalls m’haurien prou indicat que sortia de l’autoritaria Fransa, á pesar de
viure en república, y que entrava en lo lliure cantó de Ginebra. En efecte, al
deturarse’l tren en l’estació de frontera, va acostarse al vagó en que jo anava un
individuo, que desmentin la ponderada urbanitat francesa, va disparar contra
meu una pluja de preguntas, mirantme de fit á fit com si’m volgués menjar.
Des de Ginebra, Almirall tenia previst anar immediatament cap a Alsàcia i
Luxemburg, i acabar a Londres, via Bèlgica. Però, davant les notícies que li arriben
de l’actualitat suïssa, arran de l’aniversari dels cinc segles de la victòria de Sempach
i Lucerna, no vol desaprofitar l’avinentesa, en una ocasió tant important per a ell,
que havia dedicat diversos estudis a la Confederació helvètica.18
Cap allà va, i des del mateix camp de batalla redacta la segona carta, que dedica a aquesta celebració d’aniversari de l’episodi històric i que narra amb el braó
característic i el to analític que el defineix. Descriu amb interès les cerimònies religioses i teatrals, l’ambient popular i festiu dels vuitanta mil espectadors a l’aire lliure, que podien seguir-ho tot per la força coral dels sis-cents executants del grup de
cantaires. Dina a la taula de premsa, en una gran tenda, amb un miler de periodistes i militars; sopa al vapor Itàlia, amb un altre miler d’oficials. Arreu s’acredita
com a periodista.
A la tercera carta salta directament a Anvers i s’esplaia amb el Museu Plantin
Moretus, que descriu de manera elogiosa i del que destaca que es conserva intacte
18. Ultra la sèrie turística del Diari Català, també «Estudi sobre alguns punts de Dret públic de la Suissa», formada
per 14 articles entre el novembre de 1879 i abril de 1880. Almirall s’havia ocupat de Suïssa en la sèrie «Las lansgemeindes de la Suïssa» a La Ilustració Catalana (1881), i, especialment, «La confederación Suiza y la Unión
Americana» i «El Tiro federal suizo», sengles sèries que apareixen a El Nuevo Mensajero de Vilanova i la Geltrú
i El Diluvio de Barcelona. Una altra sèrie, molt important, és «La confederación suiza», 25 articles que apareixen
a El Federalista, el 1885 i dels que en parlem a l’estudi introducció de l’obra completa d’Almirall en procés preparatori per a l’edició a l’IEC. Aquests articles apareixen signats com «A» i amb el títol de «La confederación suiza
y la Unión Americana. Estudio político comparativo», amb el següent ordre: (I) 55 (17-X-1885); (II) 59 (21-X1885); (III) 62 (24-X-1885); (IV) 65 (27-X-1885); (V) 69 (31-X-1885); (VI) 72 (3-XI-1885); (VII) 78 (10-XI-1885);
(VIII) 85 (17-XI-1885); (IX) 93 (25-XI-1885); (X) 109 (10-XII-1885 [no vist] (XI) 114 (13-XII-1885); (XII) 119
(21-XII-1885; (XIII) 123 (25-XII-1885); (XIV) 127 (29-XII-1885) i (XV) 129 (31-XII-1885). Una altra important
sèrie, anterior, no estudiada encara és «Cartas ginebrinas». Aquesta sèrie, de 25 articles, està formada per temàtiques descriptives, farcides de comentaris aguts sobre l’organització de la ciutat i de la confederació. El nom de
«Cartas ginebrinas» esdevé un toc periodístic més enllà de l’estudi sobre el dret públic. I: «La ciudad material»
(1-VIII-1875); II: «La ciudad moral» (5-VIII-1875); III: «La familia» (8-VIII-1875); IV: «Costumbres de familia»
(31-VIII-1875); V: «La religión y las costumbres religiosas» (11-IX-1875); VI: «Las fiestas nacionales» (14-IX1875); VII. «La fiesta del Canto nacional» (3-IX-1875); VIII: «Una solemnidad nacional oficial» (24-IX-1875);
IX: «Un paseo por la ciudad» (29-IX-1875); X: «Termina el paseo» (28-X-1875); XI: «La instrucción primaria obligatoria» (29-X-1875); XII: «La instrucción primaria obligatoria» (1-XI-1875); XIII: «La segunda enseñanza» (7XI-1875); XIV: «La enseñanza universitaria» (12-VI-1875); XV: «Organización judicial» (23-XI-1875); XVI: «La
ley de procedimiento civil» (28-XI-1875); [No vista]; XVIII «El municipio y la administración municipal» (19-XII1875); XIX: «El Gran Consejo, el Consejo General y el Consejo de Estado» (24-XII-1875); XX: «La ley fundamental suiza» (26-XII-1875) i XXI: «El ejército suizo» (16-I-1876).
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des de 1576, amb la particularitat de l’acumulació continuada d’objectes des del
segle XVI fins el XIX. En descriu la casa i les seves funcions, i les observacions són
tant de caràcter general –la impremta– com específiques de l’edifici mateix.
Anuncia que la propera carta serà des de la Gran Bretanya.
En la carta número quatre s’ocupa, de manera esquemàtica, del viatge de
Bèlgica a Anglaterra. Als anglesos els defineix de forma radical: «Si la gent que
pobla aquesta part del món hagués de partirse en dos grupos, la classificació fora
ben marcada. Tota la gent del continent aniria á l’un costat, y‘ls pobladors de las
islas de que’ns ocupém al altre». Parla de gastronomia, d’urbanisme, de costums,
oci, esports, del caràcter de les seves gents... tot en una prosa nerviüda i cenyida
sempre a conceptes.
Des de Liverpool, a la carta cinquena descriu Londres i Manchester. Descriu el
comportament de la Borsa de Manchester, dient d’ella que en realitat és una Llotja
que posa en relació fabricants i comerciants, que són «duas brancas completament
separadas, y allí fan negocis verdaders y no jugadas. Aquest exemple es lo que hauríam d’imitar á Barcelona. Ben segur es que d’altra manera aniría la nostra industria». A més de la ràpida visió de les ciutats o de punts emblemàtics com el Palau
de Cristall, Almirall també es fixa en les exposicions, com la Internacional de
Navegació, Viatges, Comerç i Agricultura que es fa a Liverpool o la Colonial
Britànica de Londres.
La carta sisena està dedicada a Irlanda. Hi descriu Dublín, la seva proximitat
amb Anglaterra, el seu paisatge... Intenta definir també alguns trets interessants de
la població, així com del seu comportament en relació als anglesos. Quan contempla els grans parcs, fora la capital, que són d’oci pels senyors, es posa al costat dels
camperols sense terres i es ratifica en la seva visió de la qüestió irlandesa, que considera més com un problema social i religiós que nacionalista (precisament, arran
del número especial que l’any 1887 L’Arch de Sant Martí dedicarà a Irlanda, hi
haurà un conflicte entre el periòdic i Almirall per les consideracions en la descripció que fa del fet religiós com a sentit fanàtic irlandès).
La setena carta l’escriu de tornada des d’Anglaterra i s’ocupa del proteccionisme, amb motiu del gran míting que va tenir lloc el juliol a Barcelona. Fa consideracions duals, d’una banda, sobre el proteccionisme i Anglaterra, i de l’altra sobre
Madrid i el particularisme, tot entenent-ho com a branques o aspectes d’un mateix
fet. També entra en comentaris sobre les discussions que tenen «nacionalistes ilustrats» que consideren la possibilitat que Anglaterra, Irlanda, Escòcia i Gales disposin d’un model federal semblant al del Canadà o els Estats Units pel que fa a la seva
“organització interior”, més que no pas en les relacions amb la metròpoli.
I tot i reconèixer que la solució del problema és més difícil que el «modus vivendi», conclou:
Demà que l’Home Rule obtingui majoria, lo bon sentit d’aquest poble y especialment de sos homes d’Estat, trobarà fàcilment lo medi de durlo a la práctica.
Aquell dia seria de festa pera’ls particularistas de totas las nacions.
El darrer text de viatge l’escriu a bord del vapor Galícia de retorn a la península. Descriu amb detall les grans exposicions que ha vist a Anglaterra –la Colonial a
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Londres i la viatgera de Liverpool–, opinant sobre els seus productes, objectius etc.,
Acaba la relació amb el Leviathan, vaixell rei dels vaixells, «atrotinat avui», que descriu com un exemple de l’atmosfera de decrepitud del pas del temps.
La novena carta l’escriu a la seva arribada a Lisboa, i detalla les grans obres presenciades a Anglaterra, com ara el túnel de Liverpool (que descriu minuciosament)
o les estacions de ferrocarril. També fa referència al sistema jurídic anglès, valorant-lo positivament, ja que el considera la simbiosi entre la tradició i la modernitat. La sèrie es tanca amb un cant d’esperança, havent retornat pletòric a una
Barcelona agitada pel debat proteccionista. En arribar a Portugal venint
d’Anglaterra, escriu com a cloenda:
Mediant un trajecte de pocas centas millas, havia deixat l’home pera trobar la
naturalesa. Quedavan endarrera las boyras, los núvols, lo cel de plom, la terra
humida y las ciutats negras, pera donar lloch al cel seré, al sol brillant, á la terra
fecunda y á las ciutats plenas de llum com la atmósfera que las envolta. Més per
desgràcia, ab las boyras y la terra ingrata, hi quedava també la activitat, la industria, l’afany de millorar, la energia en lo treball, y tot lo demés que caracterisa
la vida moderna. Si aquesta divisió de dons de la naturalesa fos constant en la
historia, voldria dir que la justicia presideix ara la distribució, fent que l’home
sia més enérgich allí ahont més lo contraria la naturalesa. Mes tal divisió dista
molt d’haver existit sempre. Durant los temps antichs, lo qui anava á Atenas ó
á Roma trobava junts l’home y la naturalesa, com durant un llarch período van
trobarse junts á Italia y fins en alguna altra de las nacions llatinas. La divisió d’avui, donchs, indica ben clar la nostra decadencia. No aprofitém avuy los dons
que ab mà pródiga nos ofereix la naturalesa. Ab aquesta impressió trista tinch
de tancar la série de cartas que durant ma excursió he endressat als lectors de
LA RENAIXENSA. ¿Vol dir això que haguém de desanimarnos? De cap manera, sino tot lo contrari. Lo grau relatiu de retrás en que’ns trobém, ha d’esperançarnos pera fernos tractar de recobrar lo lloch que en altras épocas ocuparem.

Conclusió
En síntesi, s’ha pogut localitzar, en versió anterior a llibre o opuscle, tres textos
d’Almirall que ens ajuden a definir la seva obra: Espanya tal com és (L’Arch de Sant
Martí, 1885), «Lo Cobden Club» (La Renaixensa, novembre, 1886) i «Contestació
al discurs del senyor Núñez de Arce» (La Renaixensa, novembre, 1886). S’ha localitzat un text nou, desconegut fins avui i no publicat en llibre o opuscle:
«Impressions d’una excursió d’estiu» (La Renaixensa, juliol-agost, 1886). Un conjunt de dades que ens ajudaran a conèixer amb més precisió l’obra i l’impacte de la
producció d’Almirall.
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La renovació i la democratització de
les pràctiques polítiques a la ciutat de Barcelona:
la gestió municipal del doctor Robert
Santiago Izquierdo Ballester*

Introducció
En les pàgines que segueixen estudiarem les vicissituds que van envoltar el nomenament del doctor Robert com a alcalde de Barcelona, així com la seva emblemàtica gestió municipal, interrompuda prematurament a causa de la seva dimissió
arran del Tancament de Caixes. Malgrat no romandre massa temps en el càrrec i
no poder enllestir la feina començada, Robert va destacar extraordinàriament al
capdavant de l’alcaldia, tant per la modernitat de la seva gestió municipal com per
les característiques del seu programa de govern.1
La tasca municipal de Robert va incidir, sobretot, en la democratització del
sufragi, en una conjuntura finisecular, a més, en la qual hom assistí a Catalunya a
una gradual i complexa democratització del sistema polític. És evident que allà on
aquesta democratització es va notar primer i esdevingué més important va ser en el
món urbà, significadament en el barceloní. No endebades el major prestigi polític
de Robert es va consolidar gràcies als seus esforços per aportar un criteri de moralitat a la gestió pública, per depurar el personal municipal i per sanejar el sufragi.
El que en aquell moment era sobretot una acció individual i testimonial, no tardaria gaire a convertir-se en un esforç col·lectiu, en la manifestació d’una nova moralitat pública i una actuació que va caracteritzar tota una generació de tècnics, professionals i polítics.
Per tot plegat, hem cregut que pagava la pena dedicar aquestes pàgines a analitzar l’actuació política municipal del doctor Robert, en una conjuntura, d’altra
banda, en la qual la societat catalana i barcelonina estava començant a experimentar amb força els efectes del procés d’urbanització i de la progressiva consolidació
de la societat de masses.

*
1.

Doctor en Història.
Per a una visió global de la figura del doctor Robert, em permeto remetre el lector a Santiago IZQUIERDO, El doctor Robert (1842-1902). Medicina i compromís polític, Barcelona, Proa, 2002, publicació fruit de la meva tesi doctoral.
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El nomenament
El 4 de març de 1899, el polític conservador Francisco Silvela havia de formar un
nou govern. Aquest gabinet es presentava com una alternativa regeneracionista a
la situació política anterior, malgrat estar format per conegudes personalitats del
partit conservador. L’opinió pública barcelonina i els dirigents de les associacions
econòmiques i cíviques, que tant s’havien mobilitzat des del desastre del 1898, van
acollir bé el nou govern, tot considerant-lo l’intent més seriós dels dinàstics per
redreçar la situació política espanyola. En l’article «El canvi polític», Enric Prat de
la Riba escrivia:
El nou ministeri és de polítics que es diuen regeneradors. Hi figura un català, el
senyor Duran i Bas [a la cartera de Gràcia i Justícia] que, després de la crisi, va
ser el primer en aixecar el crit de regeneració. Hi ha el general Polavieja, que
de la regeneració en féu un programa i el presideix Silvela, que va acceptar els
propòsits d’un i altre i deia, després de prendre possessió del seu càrrec: Mi pensamiento único es marchar, con la posible rapidez, a la Regeneración del País. Tot
està en què, a més de dir-ho, ho siguin, que vulguin fer servir receptes bones i
donin el remei en les dosis que el malalt necessita.2
L’efecte immediat de la constitució del govern es va traduir a Barcelona en la
provisió de l’alcaldia, el titular de la qual, el liberal Josep Griera Dolcet, per haver
estat nomenat per Reial Ordre, havia de cessar en formar-se un nou govern. Hi
haurà moltes pressions per cobrir la vacant, atès que la força del caciquisme barceloní es basava en el control de l’Ajuntament. Aquesta era precisament la clau de
volta de la qüestió de la provisió de l’alcaldia, ja que si el govern donava la vara
d’alcalde a una figura lligada al caciquisme, els regionalistes no donarien suport al
govern. Silvela necessitava aquest suport per consolidar la seva política i el seu
gabinet i, per tant, havia de filar molt prim a l’hora de nomenar el nou alcalde.
El cacic barceloní dels conservadors, Manuel Planas i Casals, va intrigar multiplicant les gestions a Madrid. Planas i Casals tenia un candidat, Josep Coll i Pujol,
però Joan Ferrer i Vidal, amic personal de Silvela, en va patrocinar un altre, Ernest
Vilaregut. Es va parlar també del financer Manuel Girona, al qual se li va oferir l’alcaldia el 12 de març. Girona, però, no podia ser alcalde perquè tenia un plet amb
l’Ajuntament a causa d’uns terrenys a la plaça de Catalunya. Aleshores, Duran i
Bas, que en tot moment va oposar-se a la possibilitat del nomenament del protegit
de Planas i Casals, va fer gestions per proposar altres candidats entre coneguts
homes de negocis independents, com Albert Rusiñol, president del Foment del
Treball Nacional, o el ja citat Ernest Vilaregut. El govern no sabia què fer. El 9 de
març, a la secció “Chirigotas” de La Publicidad, podem llegir:
Silvela está turulato, / Camilo con mucho afán, / lleno de temores, Dato, / y preocupado Duran. / Se trata de proveer / de este pueblo la Alcaldía / y no saben

2.

La Veu de Catalunya, 5-III-1899; l’article a Albert BALCELLS i Josep Maria AINAUD (curadors), Enric Prat de la
Riba. Obra completa, 1898-1905, Barcelona, Proa-IEC, volum II, 1998, pàg. 266-267.
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lo que hacer, / ni a quien dar la canongía. / Aprieta Planas de un lado / y de otro,
Ferrer el lerdo. / Y el Ministerio, atontado, / no toma ningún acuerdo.
L’estira-i-arronsa a l’entorn de la provisió de l’alcaldia de Barcelona és el senyal més evident que s’està decidint no només el nomenament d’un candidat o un
altre, sinó quina ha de ser la política que es farà a partir d’aleshores des de
l’Ajuntament. Dit d’una altra manera, si el caciquisme es perpetuarà en la gestió
municipal o si, per contra, es vol fer un pas en ferm per a la seva erradicació definitiva:
Curt de vista ha de ser qui vegi en la provisió de l’alcaldia de Barcelona un plet
de persones, un conflicte de pretendents [...]. De part d’en Planas hi va la pèrdua o la conservació del seu poder, que té totes ses arrels i treu [...] mitjans de
l’Ajuntament de Barcelona.3
Finalment, Duran i Bas –que ha consultat les forces vives de la ciutat qui pot ser
l’alcalde–, ajudat pels seus fills Raimundo i Lluís i per Camilo G. Polavieja, va
aconseguir imposar el nomenament del doctor Bartomeu Robert, fet que es va
interpretar com una important desfeta del caciquisme dinàstic barceloní.4
Les gestions fetes per Duran i Bas i pels seus dos fills per aconseguir el nomenament de Robert les podem seguir en l’intercanvi epistolar que s’estableix entre
tots tres. Així, en un primer telegrama, sense data, tot i que deu ser del 12 de març,
Raimundo escriu al seu pare:
URGENTE Ministro de Gracia y Justicia. Donde se halle al recibir el telegrama. Recibida esta tarde carta de Claudio [Claudi López Bru, segon marquès de
Comillas] por correo Valencia. Amigo que indica podía ser médico
Bartolomé.5
En un nou telegrama –segurament datat també el 12 de març–, que algú (podria
ser del capità general Eulogi Despujol o bé del governador civil, José Marina Vega)
adreça a Duran i Bas, llegim:
Elogios unánimes a su designación Robert, si V. no nombra Robert o Vilaregut
es imposible evitar convicción de haber sido vencido por Planas [que volia imposar Coll i Pujol] y silbarán resolución Gobierno, nuestra firmeza sería muy bien
recibida.6
És a continuació Lluís Duran i Ventosa qui, segurament aquell mateix 12 de
març, envia un telegrama al seu pare per comunicar-li que:

3.
4.
5.
6.

Enric PRAT DE LA RIBA, «Una altra batalla», La Veu de Catalunya, 13-III-1899; l’article a BALCELLS, Enric Prat de
la Riba..., pàg. 267-269.
Borja DE RIQUER (curador), Epistolari polític de Manuel Duran i Bas. Correspondència entre 1866 i 1904, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990, pàg. 127.
DE RIQUER, Epistolari..., pàg. 495.
DE RIQUER, Epistolari..., pàg. 496.
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Le mandamos el nombre de Robert publicado Prensa produciendo buen efecto
como iniciativa contra insistencia Planas. Es indispensable confirmación nombramiento Robert tanto más cambio producirá mal efecto.7
El 13 de març ja era de domini públic a la ciutat que l’escollit per ocupar l’alcaldia seria el doctor Robert. La notícia va ser molt ben rebuda a la capital catalana,
com assenyala Joan Sallarés en un telegrama que adreça a Duran i Bas el 13 de
març:
Mi respetado y querido amigo: Ha producido excelente efecto la designación de
Robert para alcalde de Barcelona.
Ya ha dado el primer paso en el buen camino y esto ha alentado a todos los
hombres de buena voluntad a proseguir en su tarea patriótica de reanudar la
acción regeneradora que corresponde al Gobierno. Ya la gente tiene fe que es
lo que convenía.
Felicito a V. y al Gobierno por este reto trascendental y no dude de que en
Barcelona el prestigio del Gobierno se ha levantado a gran altura entre todas
las clases que piensan o que pagan.8
Com ens confirma Enric Jardí:
El nom de Bartomeu Robert, no gens ni mica relacionat amb els habituals cognoms de la politiqueria, tenia un dring de cosa nova que agradà els barcelonins.
Fins i tot els féu gràcia que entrés amb plena autoritat al món tèrbol de
l’Administració comunal un home que, a més de gaudir d’una fama excel·lent a
la ciutat, era un metge de gran competència. Aviat circularen els acudits sobre
el nou càrrec de Robert, relacionats amb la seva professió:... que si la “Pubilla”
–és a dir, la ciutat de Barcelona– estava malalta de tanta gravetat que havien
hagut de cridar un bon metge que de seguida diagnosticà la seva malaltia: una
«desadministracionitis aguda».9
Robert va ser nomenat alcalde, per Reial Ordre, el dia 14 de març de 1899, i va
prendre possessió del càrrec el dia 17. A la notificació de la presa de possessió
manifestava:
Honrado por el Gobierno de S. M. la Reyna Regente (q.D.g.) con el nombramiento de Alcalde Constl. de esta Ciudad, me complazco en participar á esa
respetable Corporación que en el dia de hoy he tomado posesión de dicho cargo
y en ofrecerle con el expresado motivo el testimonio de mi consideración más
distinguida y mi decidida cooperación en todo lo que tienda al logro de los
patrioticos y elevados fines que persigue.10

7. DE RIQUER, Epistolari..., pàg. 496
8. DE RIQUER, Epistolari..., pàg. 496-7.
9. Enric JARDÍ, El Doctor Robert i el seu temps, Barcelona, Aedos, 1969, pàg.73.
10. AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), «Notificació de la presa de possessió del Dr. Robert com
alcalde de Barcelona».
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El seu discurs de presa de possessió va ser recollit a La Veu de Catalunya el 18
de març. En el seu parlament, manifestava el seu distanciament de la política de
partit, la seva identificació amb el moviment corporatiu i la sintonia amb els regionalistes. El discurs, marcadament regeneracionista, va sorprendre favorablement
molts barcelonins, que mai no havien sentit res semblant de boca d’un alcalde de la
seva ciutat:
Pero jo tinc los meus ideals y aquestos están ben especialisats en voler per a
Catalunya y per a Barcelona tota la descentralització administrativa [...]. Tinc
que fugir de tot lo que la politica vol introduir en les questions municipals, mantenir sempre ab ella separació y allunyament [...]. [He arribat] pels impulsos
d’un poble que busca noves orientacions á la seva administració, corrents é
impulsos dels que jo avuy m’hi trovat ésser com simbol [...]. Crec que
l’Administració municipal de Barcelona deuria montar-se a la catalana, com los
nostros fabricants que tenen los seus despatxos, ab pochs empleats pero bons y
ben pagats [...] lo que encaixaria mes ab lo nostre carácter, ab lo geni de la nostra rassa.11
El dia 25, Robert va escriure una carta a Duran i Bas per agrair-li les gestions
fetes pel seu nomenament:
Empiezo por agradecer con todo el alma su cariñosa felicitación con motivo de
mi nombramiento de Alcalde, por más que la tarea que el Gobierno de S. M. ha
impuesto sobre mis hombros la juzgo superior a mis fuerzas.
Mi voluntad empero, es muy firme y mis aspiraciones y deseos muy sanos, pues
se sintetizan en las palabras moralidad y justicia.
Hasta ahora puedo asegurar a V. que mi gestión ha merecido los plácemes del
público trabajador y honrado, pero como estoy decidido a corregir hasta donde
me sea posible la gangrena que corroe nuestra administración municipal y que
ha inspirado en absoluto la libre emisión del sufragio, soy y seré el blanco de las
iras de todos los que en estos últimos años han mangoneado en la casa de la ciudad, convirtiéndola en una verdadera grangería.12
El govern va accedir al nomenament de Robert perquè no tenia cap filiació política coneguda i això ja anava bé al govern: «Políticament era un home sense partit,
un neutre», escriurà Josep Pla.13 L’equip ministerial també tindrà present que
Robert no procedia del catalanisme –tot just s’apropava aleshores a un tebi regionalisme–, sinó del conservadorisme més moderat. El seu nom no havia figurat mai
entre els membres de les principals entitats catalanistes o dels adherits a la Unió
Catalanista, ni tampoc entre els col·laboradors de La Renaixença o de La Veu de
Catalunya. Malgrat que no posseïa una personalitat políticament ben definida, hi
ha constància, però, que havia manifestat sovint les seves opinions contràries a les
pràctiques caciquils i al centralisme. En paraules de Pla: «Robert no era pas cata11. La Veu de Catalunya, 18-III-1899.
12. DE RIQUER, Epistolari..., pàg. 499-500.
13. Josep PLA, Francesc Cambó. Materials per a una història, Barcelona, Destino, 1981, pàg.100.
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lanista: era [...] un d’aquells ciutadans de l’esperit dels quals els desastres colonials
havien fet taula rasa».14 En qualsevol cas, la designació de Robert per a l’alcaldia
de Barcelona va ser feta a Madrid amb la intenció d’acontentar els catalanistes i va
ser el resultat d’un complex pols entre sectors del catalanisme, els conservadors
catalans i el govern de Silvela, que amb aquest nomenament volia demostrar la sinceritat dels seus propòsits regeneracionistes: «Robert assolí l’alcaldia enmig del
debat regeneracionista i les pugnes pel poder que la mort de Cánovas havia desencadenat. El nou líder conservador Silvela, [...] s’apropà al moviment de les entitats
catalanes que intentaven aconseguir un concert econòmic i descentralització administrativa».15 D’altra banda, Robert accedia a l’alcaldia també gràcies al seu prestigi social i professional i al fet de ser un metge honest i altruista que gaudia d’una
gran estima popular.
Inicialment, però, no pretenia el càrrec, i fins i tot va costar que l’acceptés, atès
que preveia les dificultats polítiques i administratives del seu mandat i, és clar,
també era conscient que l’exercici del nou càrrec aniria en detriment de les seves
activitats professionals i docents. Fins i tot va manifestar que la seva permanència
en el càrrec depenia més de trobar suport a la seva tasca que no pas de la seva
voluntat personal.

La vinculació del doctor Robert amb l’Ajuntament
als anys vuitanta
No era aquest, però, el primer contacte que el doctor Robert establia amb el consistori barceloní, perquè durant la dècada dels vuitanta ja havia estat escollit regidor en diverses ocasions. La primera el 1881, quan, amb la formació d’un nou gabinet ministerial per part de Sagasta, va tenir lloc la substitució del personal que formava el consistori –fins aleshores de majoria canovista– per uns altres regidors
afins al Partit Liberal sagastí. Al capdavant de tots ells hi havia Francesc de P. Rius
i Taulet, que va ser nomenat alcalde. En aquestes eleccions Robert va ser elegit
regidor independent després d’uns controvertits resultats. En el nou equip consistorial «va quedar adscrit a la Comissió de Governació, des de la qual s’intervenia
en l’organització del personal municipal, i també va ser delegat a la Asociación de
Amigos de los Pobres».16
El domini dels liberals sagastins a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona,
que va mantenir-se a les eleccions del 1883, va obligar els conservadors a reorganitzar les seves forces a Barcelona amb la fundació, el 2 de març de 1883, del Círculo
Conservador-Liberal, que presidirà Manuel Duran i Bas. Això ens interessa especialment perquè la bona sintonia existent entre el doctor Robert i Duran i Bas va
fer que el primer s’acostés a aquest sector del partit conservador que intentava
obrir-se camí a Catalunya. Així les coses, i després d’una nova intervenció del

14. PLA, Francesc Cambó..., pàg. 84.
15. Cèlia CAÑELLAS i Rosa TORAN, «El Dr. Robert a l’Ajuntament de Barcelona», L’Avenç, 239 (1999), pàg. 28.
16. CAÑELLAS, «El Dr. Robert...», pàg. 27.
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Govern Civil, al febrer del 1884, i novament per fer coincidir el consistori barceloní amb el signe polític del govern, Robert va ocupar una regidoria i la tercera tinença d’alcaldia en el nou Ajuntament, presidit per Josep Coll i Pujol.
En aquest consistori, Robert, a banda de la seva actuació a la Comissió de
Governació i a la Junta de Construcció de l’Hospital Clínic, va participar en la
Comissió Municipal Inspectora d’Higiene. També es va incorporar a la Junta
Municipal de Sanitat, coincidint amb l’amenaça d’epidèmia de còlera a l’estiu.
Recordem que a mitjan 1884 existia a Barcelona una certa inquietud per les notícies sobre una epidèmia de còlera que s’estenia pel sud de França. Robert va manifestar de seguida la conveniència que l’Ajuntament subvencionés un equip de metges per anar a França a estudiar la malaltia.
La col·laboració del doctor Robert amb el canovisme va motivar que es desvinculés del consistori durant els anys següents, de domini polític dels liberals. Un cop
superat el període de gestió liberal, i amb Cánovas del Castillo de nou al govern i
amb Coll i Pujol a l’alcaldia de Barcelona, Robert va tornar a ser escollit regidor
pel governador civil, l’estiu del 1890. A partir d’aquest moment, haurà de fer compatible el seu treball a la Comissió de Governació amb la incorporació a la Junta
Provincial d’Instrucció Pública, a la Subcomissió d’Higiene i Sanitat i a la Comissió
Especial de Personal Municipal.
Una vegada més, però, el caciquisme va tornar a actuar, i la manipulació a favor
del grup que encapçalava Planas i Casals va desplaçar momentàniament Robert de
l’Ajuntament. En última instància, i gràcies a una nova intervenció del Govern
Civil, el 1893 va poder entrar de nou com a regidor al consistori, que en aquesta
ocasió estarà presidit per Camil Fabra. La seva última presència en una regidoria a
l’Ajuntament de Barcelona tindrà lloc, per tant, el 1893, després de les eleccions
municipals de novembre d’aquell any.
Si analitzem les diferents etapes durant les quals va estar vinculat al consistori
barceloní, haurem de concloure que Robert va reflectir dins l’Ajuntament l’ambient reformista conservador i que la seva trajectòria es perfila com la d’un metge
amb prestigi que col·labora en els consistoris dinàstics, sobretot en les diferents
recomposicions fetes des del Govern Civil, al marge del seu signe partidista.

La gestió municipal del doctor Robert
Tot just ocupar l’alcaldia, la personalitat de Robert aviat contrastà amb la d’uns
regidors que molt sovint devien el seu nomenament a les fraudulentes pràctiques
caciquils, a les xarxes clientelars i a les imposicions ministerials. De seguida va deixar ben clar quins serien dos dels eixos fonamentals de la seva política municipal:
la introducció d’un canvi en el personal de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’acabar
amb el caciquisme consistorial, i la depuració del cens electoral. D’entrada, Robert
va fer algunes indagacions sobre el personal municipal i va poder constatar que un
bon nombre dels funcionaris a les seves ordres només feien acte de presència en les
dependències municipals el dia que tocava cobrar. Quan l’alcalde s’assabentà de
l’existència d’aquestes corrupteles va dictar tot un seguit d’ordres per acabar amb
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la situació. El 14 de juliol L’Esquella de la Torratxa es feia ressò d’aquesta realitat:
«Cobraven sense fer res / a costa de “La Pubilla!” / Així se fa, Senyor Batlle / als
ganduls, se’ls enforquilla». En paraules de Josep Pla:
El nomenament del doctor Robert com a alcalde de Barcelona fou el cop mortal, el principi de la fi de les oligarquies [...]. Es pot dir que el seu pas per l’alcaldia representà el principi de la liquidació del caciquisme electoral i l’entrada d’un ideal de moralitat a l’Ajuntament.17
Efectivament, a partir d’aleshores una de les majors preocupacions de Robert
va ser que el sufragi s’exercités amb les majors garanties, desig gens fàcil d’aconseguir atesos els vicis del sistema polític de la Restauració, caracteritzat per unes
enquistades pràctiques caciquils i per l’alternança pactada en el poder entre els
dos partits dinàstics, el conservador i el liberal, però sense que això comportés la
participació de la ciutadania com a àrbitre electoral.
Tot i que en teoria es tractava d’un règim formalment representatiu, el sistema es basava, en realitat, en l’encasellat i la tupinada de les autoritats i en l’apoliticisme i l’abstenció de la gran massa dels ciutadans. En tot aquest entramat la
figura del cacic tenia un paper clau: era l’intermediari entre la societat i
l’Administració i era, és clar, un dels principals responsables del “correcte” funcionament del sistema polític característic de la Restauració.18 Tothom sabia que
en aquella època el sufragi era una farsa practicada amb el més descarat cinisme.
En iniciar el seu mandat, Robert va manifestar la seva intenció de dur a terme
una política municipal deslliurada de les pugnes sectàries i basada en unes noves
regles del joc polític. En definitiva, Robert es va identificar amb una actitud política en la qual el notable havia d’influir en els poders públics i orientar la reforma i moralització de les corporacions locals; confiava, també, en el regionalisme
d’inspiració descentralitzadora i en el programa reformista i modernitzador regeneracionista, però endegat per les elits locals, sense les traves i corrupteles d’unes estructures incipients de partit, controlades des de lluny. Com era de preveure, però, les intencions del nou alcalde van topar amb la resistència de bona part
del consistori: «Robert tenia la simpatia i el suport de tota la ciutat, però també
l’hostilitat de gairebé tots els regidors».19
Robert va plantejar un programa municipal reformador, però semblava oblidar que devia el seu nomenament a una Reial Ordre, la qual cosa volia dir, primer, que el govern de Madrid –on Robert era vist gairebé com un alcalde separatista– no li deixaria mans lliures per dur a terme el seu programa i, segon, que
la correlació de forces en el consistori que dirigia era fruit de pràctiques caciquils.
Així les coses, els seus ambiciosos objectius municipals semblaven una fita inassolible.
La primera sessió municipal que va presidir, el 25 de març, va posar de manifest les dificultats que tindria per tirar endavant el seu programa de govern i el

17. PLA, Francesc Cambó..., pàg. 101-102.
18. José VARELA, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid,
Marcial Pons, 1991.
19. Francesc CAMBÓ, Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981, pàg. 62.
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boicot de bona part dels regidors a les seves propostes reformistes. D’una banda,
la destitució dels alcaldes de barri ordenada per Robert –gairebé dos-cents, sospitosos de frau electoral– i, de l’altra, la presentació, pel regidor caciquista Benet
Samaranch, dels comptes de les obres que s’havien fet al mercat de Santa
Caterina, van provocar un enfrontament amb un determinat sector de regidors
conservadors i van fer esvalotar el públic assistent a la sessió, convertint el Saló
de Cent en un escenari de disputes i crits del públic, que corejava “Visca la llibertat” o “Visca Robert”, crits que es barrejaven amb els insults adreçats a
Samaranch i altres individus de la seva corda. Com a conseqüència de tot plegat,
l’alcalde «després d’agitar infructuosament la campaneta per a restablir l’ordre,
es veu obligat a fer desallotjar les tribunes. Els assistents foragitats esperen amb
paciència a la plaça de Sant Jaume les tres hores que dura la sessió, i un cop acabada aquesta continuen proferint crits encoratjadors per al nou batlle i l’acompanyen fins al seu domicili [...], i s’esgargamellen proferint la paraula “Lladres!”
davant la residència de Planas i Casals a la Plaça Reial».20 L’episodi obligarà
Robert a manifestar, en la següent reunió consistorial, que ell no se solidaritza
amb els crits de la multitud i que no existeix cap divorci entre els regidors i la seva
persona, com havien insinuat alguns diaris.
Malauradament, Robert de seguida va adonar-se que la seva gestió hauria de
fer front a molts entrebancs. Aquesta amarga evidència el devia descoratjar i va
fer que momentàniament es temperés la seva actitud reformadora. L’1 d’abril, el
diari republicà La Publicidad es referia en to sarcàstic a l’actuació de l’alcalde i a
les dificultats que tindria per dur a la pràctica el seu programa municipal:
Bartomeu Robert... ha fallecido de retractacionitis aguda habiendo recibido
los Santos Sacramentos del Padre Planas y Casals.
Aquestes primeres topades, però, no li van impedir aprofitar l’oportunitat de
corregir els mecanismes de manipulació i frau electoral, amb vista a les imminents convocatòries electorals (diputats a Corts a l’abril i municipals al maig). La
correcció dels mecanismes electorals que volia promoure Robert passava per
recollir les denúncies d’irregularitats, que presentaven múltiples formes: números de carrer inexistents, entrebancs burocràtics per ser inscrit en el cens, falsificació –a l’alça– del nombre d’habitants d’una casa, cases amb molts veïns i sense
electors i a l’inrevés, noms canviats i d’altres irregularitats per l’estil. No deixa de
tenir la seva gràcia que el mateix Robert no figurés a les llistes ni com a elector
ni com a elegible... en no estar empadronat!
Finalment, el 16 d’abril de 1899, s’havien de celebrar les eleccions per a diputats a Corts. Unes eleccions que sempre tenien lloc, ritualment, després de la formació d’un nou govern perquè aquest tingués unes cambres addictes i dòcils.
Com escriu Josep Puig i Cadafalch en un article, «La temporada còmica», aparegut a La Veu de Catalunya, el 9 d’abril:
S’acosta la temporada còmica en la qual unes colles reben l’ordre del Ministre
i al candidato del Gobierno se’l converteix en candidato del País [...]. Els alcal20. JARDÍ, El Doctor..., pàg. 76.
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des, peregrinant cap a cal Governador, els secretaris a casa del cacic. El poble
no participa d’això només que per unes quantes amenaces. El cacic, que sap
l’ofici, en aqueixes setmanes toca tots els ressorts: a Fulano se li pagarà tant
dels seus crèdits contra el comú; a Sutano se li rebaixaran els consums; a
Menguano se l’amenaça amb resoldre de tal manera un expedient; a tal, se li
faran els ulls grossos; al qual se l’espanta amb una denúncia....
També era freqüent el bescanvi de vots per queviures, operació a la qual accedien gairebé totes les famílies necessitades dels diferents districtes electorals
catalans.
Un cop més la maquinària caciquista va posar-se en funcionament. La Veu de
Catalunya dels dies 29 i 31 de març tornava a insistir en el gran nombre d’inexactituds que contenien les llistes electorals. En els diferents rotatius republicans o
catalanistes, es podien llegir notícies com les següents: «ayer recibió Benito
Samaranch una respetable y nutrida comisión de electores del Cementerio viejo»,
o «Samaranch se estrechó entre sus brazos y les animó a votar como un solo cadáver la candidatura que patrocina Planas y Casals», com llegim el 12 d’abril a les
planes d’una irònica La Publicidad, que denuncia així obertament les maniobres
caciquils que consistien a manipular els vots dels morts inscrits a les llistes electorals.
Malgrat aquest panorama tan descoratjador, l’alcalde s’esmerça per tal que el
sufragi s’exerciti amb les majors garanties, tot demanant la comprovació entre el
padró i el cens electoral i reclamant als empleats municipals que donessin compte de tots els incidents. És significatiu, també, el ban municipal promulgat el 10
d’abril:
DON BARTOLOMÉ ROBERT YARZÁBAL. Alcalde constitucional de esta
ciudad. Hago saber: Que quedan expuestas al público en los bajos de las Casas
Consistoriales las listas que previene el Art.º 12 de la vigente Ley electoral,
permaneciendo en dicho sitio hasta el 20 de los corrientes en cuyo día á las
ocho de la mañana se reunirá en el Salón de sesiones del Excelentísimo
Ayuntamiento la Junta municipal del Censo electoral, ante la cual todo vecino podrá por escrito ó de palabra formular cuantas reclamaciones se relacionen con el derecho del sufragio, justificando documentalmente las mismas.21
Els plans de l’alcalde van enutjar Planas i Casals, que sempre havia maldat per
entorpir l’actuació de Robert al capdavant de l’alcaldia. Aquesta actitud encara es
farà més evident quan l’alcalde intenti desactivar els ressorts de les influències caciquils, amb la destitució dels empleats municipals i dels tinents i alcaldes de barri, que
controlaven l’expedició dels certificats de residència necessaris per a la inscripció en
el cens i dels certificats de pobresa per acollir-se als serveis de beneficència, i que
també manipulaven a voluntat el sorteig de les quintes i la custòdia de les urnes electorals. Fins i tot, els empleats municipals votaven les candidatures caciquils utilitzant
els documents electorals de difunts no donats de baixa del cens.
21. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Bans i edictes municipals, carpeta 44.
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A més, Robert signa una circular per als caps dels departaments municipals
recomanant-los que no coaccionin el dret de vot dels funcionaris a les seves
ordres i que els trametin les instruccions rebudes d’ell, per tal que tampoc no
cometin cap il·legalitat respecte als ciutadans que acudeixin a votar. Així les
coses, no semblen exagerades les afirmacions de Cambó:
A Barcelona, l’organització caciquil per a falsejar el sufragi era formidable. Se
servia de tots els alcaldes de barri i dels empleats de Consums i peons de les
brigades municipals, als quals el dia de les eleccions es feia anar a votar amb
noms suposats a diferents col·legis electorals. [...] La designació de Bartomeu
Robert era per a l’organització caciquil conservadora-lliberal de Barcelona un
cop mortal, car era l’Ajuntament de Barcelona, amb el personal de brigades i
consums i el «tinglado» dels alcaldes de barri, el que mantenia la vida artificial dels dos partits.22
L’endemà de les eleccions –en les quals, a Barcelona, només vota el 10 % d’un
adulterat cens–, hom constata que s’han produït totes les coaccions habituals.
Fins a l’últim moment l’alcalde va maldar per resoldre reclamacions i rectificar el
cens. Per aconseguir-ho, adreçarà al president de la Junta Provincial del Cens un
escrit en el qual li comunica que ha rebut moltes queixes sobre els errors observats a les llistes i s’ofereix a facilitar totes les dades recollides per tal de procedirne a la depuració. Atès que des de la Junta no es va fer cas del seu oferiment, l’alcaldia inicià llavors la tasca d’actualització i depuració de les llistes electorals per
tal de suprimir-ne milers d’electors falsos i d’inscriure-hi d’altres milers que, malgrat tenir-hi dret, no hi figuraven. Com va declarar Robert a La Publicidad el 22
d’abril, d’un cens electoral de més de 100.000 electors resultava que més de
27.000 eren falsos i a més hi mancaven uns 37.000 que legalment tenien dret de
vot. Malgrat tot, i gràcies a les mesures adoptades per Robert, el cens passà de
54.500 a gairebé 92.400 electors.
Com era de preveure, Barcelona no va ser una excepció del que passava a la
resta de l’Estat, i hi van guanyar els candidats del govern, si bé en aquestes eleccions va començar a apuntar-se un nou estil de fer política, atès que la candidatura governamental incloïa destacats dirigents de les associacions que s’havien
mobilitzat darrerament en contra del govern. A més, la depuració del cens promoguda per Robert va contribuir molt a l’èxit electoral de la candidatura catalanista dels “Quatre Presidents” l’any 1901, ja que dificultava les maniobres dels
cacics.23
El 14 de maig de 1899 havien de tenir lloc unes noves eleccions, en aquest cas
municipals, de les quals resultarà, de nou, una majoria addicta al govern. La lentitud i els entrebancs burocràtics emprats pels cacics demostren ben aviat els
límits dels intents regeneradors patrocinats per Robert, de manera que la continuïtat de les manipulacions i la inhibició electoral de catalanistes i republicans
donaran la victòria a la coalició dinàstica Unión Conservadora.
22. CAMBÓ, Memòries..., pàg. 61 i 72-73.
23. Em prenc la llibertat, novament, de remetre el lector a un treball del qual sóc autor: Santiago IZQUIERDO, La primera victòria del catalanisme, Barcelona, Pòrtic, 2002.
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En constituir-se el nou consistori, Robert va poder constatar amb disgust com,
malgrat les promeses ministerials, els nomenaments de tinents d’alcalde es feien
directament des de Madrid, per Reial Ordre i sense deixar que cada Ajuntament
elegeixi els seus. També va comprovar que molts dels nous regidors no li eren
afectes. A banda d’enutjar-se, poca cosa més podia fer l’alcalde, que ja començava a estar cansat de constatar que la seva obra regeneradora topava amb una obstrucció constant. Així les coses, sembla lògic que manifestés en algun moment un
cert desànim o que fins i tot es resignés a conviure amb una realitat consistorial
que no havia pogut canviar. És des d’aquest punt de vista que hem d’entendre la
seva postura del 4 de juliol de 1899 quan, en la sessió constituent del nou consistori, i contràriament al que havia fet en prendre possessió del càrrec, no va protestar davant l’adjudicació, per Reial Ordre, de les comissions i de les tinences
d’alcaldia: «Se conoce que su espíritu se ha templado en nuevos moldes entre las
paredes de la casa», escriu La Publicidad, en l’edició de l’1 de juliol.
Amb uns consistoris com aquests, la vida municipal es caracteritzava pel desànim i l’absentisme, i les diverses gestions administratives avançaven molt lentament, enmig de la indiferència general del consistori. Això no obstant, el doctor
Robert presentava projectes de reforma que feien referència a temes diversos: la
supressió de l’impost de consums i la seva substitució pel sistema de concerts gremials o, en el seu defecte, l’arrendament d’aquest impost als gremis; la reducció
de personal; la simplificació dels organismes encarregats de realitzar els serveis
municipals; l’estalvi en les partides d’enllumenat públic i de personal; la unificació dels diferents tipus de deute municipal; la millora de la neteja dels carrers i
dels edificis municipals; i la inspecció i reglamentació higiènica a les escoles. Tota
aquesta reordenació de les finances municipals va quedar recollida a la Memoria
relativa al anteproyecto del Presupuesto Municipal de Barcelona para el ejercicio
económico de 1899 á 1900, que es va preparar durant el seu mandat i que es va
fer pública el 18 de maig de 1899. En alguns dels seus passatges, Robert explicitava quins eren els objectius pressupostaris per a aquell exercici, que passaven
per fer les inevitables economies per tal de nivellar el pressupost municipal.
Un dels projectes prioritaris per Robert era la reforma de la Beneficència
Municipal, que preveia traspassar-ne els serveis a un organisme autònom. Amb
aquesta reforma es pretenia acabar amb la mendicitat i, sobretot, amb un dels
principals focus de malbaratament dels recursos municipals.24
El mes de juliol serà clau en el seu mandat consistorial i marcarà un punt i a
part en la seva trajectòria política. Durant aquests dies haurà de fer front a un
episodi que el portarà a enfrontar-se al govern i que, al capdavall, i poc temps
després, el farà decidir a dimitir el càrrec i deixar l’alcaldia. Ens estem referint a
l’emblemàtic Tancament de Caixes, de resultes del qual abandonarà l’alcaldia l’11
d’octubre de 1899. Robert només haurà estat set mesos al capdavant de
l’Ajuntament de Barcelona, però la seva gestió municipal havia esdevingut clau,
com es posarà de manifest en el decurs dels mesos següents.

24. Aquesta austeritat que l’alcalde exigia en el funcionament municipal, també se l’aplicava a ell mateix, quan va
renunciar a les despeses de representació consignades en el pressupost per a l’exercici del seu càrrec.
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L’impacte de la presentació de la candidatura
dels «quatre presidents» en la premsa
de Barcelona (1901)
Raquel Zardoya Iglesias*

L’any 1901 representa, a més d’un trencament amb l’etapa anterior, un canvi radical en la política catalana.1 L’adveniment del nou segle va accentuar, encara més,
els factors diferencials ja existents durant la desfeta colonial de 1898 entre
Catalunya i la resta de l’Estat, tant pel que fa a la població i l’economia com pel
que fa a la política, a més de dur a Catalunya, especialment a Barcelona, un nou
marc polític i electoral. Aquest nou marc es va traduir en l’aparició de dues noves
opcions polítiques i en els efectes causats per les eleccions legislatives i municipals
a Barcelona.
Pel que fa a l’aparició d’aquestes dues noves opcions polítiques, cal parlar, en
primer lloc, de la Lliga Regionalista,2 considerada, com diu Santiago Izquierdo,
«el primer partit modern i catalanista en la història política catalana».3 Va sorgir
el 25 d’abril de 1901 com a resultat de la fusió entre el CNC i la Unió
Regionalista, tot i que no es va fer pública la seva creació fins després de les eleccions. La Lliga estava constituïda per sectors de la burgesia i per les classes mitjanes decebudes del polaviejisme i mobilitzades pel Tancament de Caixes.
Defensora d’una Catalunya lliure, forta i autònoma, va presentar-se tant a les
eleccions legislatives del 19 de maig de 1901, com a les municipals del 10 de
novembre de 1901, amb la peculiar candidatura dels «quatre presidents», fruit
d’un pacte electoral entre els dirigents de la Unió Regionalista, els joves pragmàtics de la Lliga de Catalunya, el Centre Nacionalista Català i algunes personalitats de la Vella Unió Catalanista, i formada per quatre presidents. Aquests eren:
Bartomeu Robert i Yarzábal, ex-alcalde i ex-president de la Societat Econòmica
Barcelonina d’Amics del País; Albert Rusiñol i Prats, ex-president del Foment del
Treball Nacional; Lluís Domènech i Montaner, ex-president de l’Ateneu
Barcelonès; Sebastià Torres i Planas, ex-president de la Lliga de Defensa
Industrial i Comercial.
*
1.
2.
3.

Historiadora.
Per a més informació de l’època, vegeu, entre d’altres: Josep TERMES, De la Revolució de Setembre a la fi de la
Guerra, 1868-1939, Barcelona, Edicions 62, 1989, pàg. 157-184.
Sobre la Lliga hi ha estudis interessants com: Borja DE RIQUER, Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme, 1898-1904, Barcelona, Edicions 62, 1977, pàg. 191-225; Isidre MOLAS, Lliga Catalana, Barcelona, Edicions
62, Vol. I, pàg. 11-45.
Santiago IZQUIERDO BALLESTER, La primera victòria del catalanisme polític. El triomf electoral de la candidatura dels
«quatre presidents» (1901), Barcelona, Pòrtic, 2002, pàg. 101.
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L’altra nova formació política eren els Republicans,4 defensors, entre altres
coses, de la llibertat religiosa, l’escola pública, la jornada laboral de 8 hores, etc.
Estava formada per un nombre important d’obrers desencisats de l’anarquisme, i
per menestrals i petitburgesos que reivindicaren poder expressar la seva condemna
del règim; tots ells atrets per la personalitat i la tasca d’Alejandro Lerroux.
El resultat de les eleccions legislatives i municipals de Barcelona5 va propiciar que,
amb el triomf dels regionalistes i republicans, s’aconseguís enderrocar per primera
vegada el caciquisme representat pels partits monàrquics i s’establís un nou sistema de
partits. El torn conservadors-liberals, que funcionava des de 1875, va ser substituït pel
joc regionalistes-republicans. A partir d’aquell moment, els partits dinàstics no van
tornar a guanyar mai més a Barcelona. D’altra banda, la victòria de la candidatura
regionalista a les eleccions legislatives de Barcelona va aconseguir, també per primera vegada, portar les reivindicacions del catalanisme polític a les Corts de Madrid.6
Aquesta candidatura no va passar desapercebuda per a la premsa de Barcelona,
que a través de les seves pàgines va mostrar una reacció, majoritàriament negativa,
davant la seva presentació tant a les eleccions legislatives com a les municipals de
Barcelona. Així, doncs, l’objectiu d’aquesta comunicació és analitzar aquesta actitud
que els principals diaris de Barcelona van mostrar davant la presentació de la candidatura a ambdues eleccions, utilitzant com a fonts primàries els següents diaris triats:
La Veu de Catalunya, Diario de Barcelona, El Diluvio, La Vanguardia, L’Esquella de la
Torratxa, El Correo Catalán, La Publicidad, La Renaixensa, El Diario del Comercio; i
com a font secundària, una bibliografia especialitzada en les eleccions i en la premsa
de Barcelona de principis del segle XX. Respecte al mètode utilitzat, hem fet un buidat dels diaris abans mencionats. Per a les eleccions legislatives, hem posat una especial atenció en els dos mesos previs a les eleccions, març i abril, i en el mes en què
es van celebrar, maig. Per a les eleccions municipals, en els darrers dies del mes previ
a les eleccions, octubre, i en el mes en què es van celebrar, novembre.

La premsa de Barcelona de l’any 1901
La premsa catalana,7 i per tant la de Barcelona, del període 1900-1914, va viure una
època de transformació i de plenitud. Aquesta premsa, com la de la resta d’Europa,
4.

5.

6.
7.

Sobre els republicans, vegeu, entre d’altres: Manuel SUÁREZ CORTINA, «La quiebra del republicanismo histórico,
1898-1931», dins Nigel TOWNSON (ed), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza Universidad,
1994, pàg. 139-165; Santiago ALBERTÍ, El republicanisme català i la restauració monàrquica (1875-1923), Barcelona,
Albertí, 1972, pàg. 141-163.
Per a més informació sobre les eleccions, vegeu: Albert BALCELLS, Joan B. CULLA, Conxa MIR, Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1982; Eugènia SALVADOR (coord), Les eleccions legislatives i municipals a Barcelona 1810-1986. Context polític i resultats electorals, Barcelona, Fundació
Jaume Bofill i Ajuntament de Barcelona, pàg. 47-50 i 79-84.
Per a obtenir més informació sobre la participació dels «quatre presidents» a les Corts, vegeu: Agustí COLOMINES
I COMPANYS, El catalanisme i l´Estat. La lluita parlamentària per l´autonomia (1898-1917), Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1993.
Al dir «premsa catalana» no em refereixo a l’escrita en català sinó la que es feia a Catalunya, ja que cal tenir present que la premsa escrita en català era minoritària per la situació de diglòssia en que es trobava; es feia servir
oralment però en comptades ocasions de manera escrita. Malgrat això, la premsa en català va viure un procés de
progressiva normalització, tot i ser minoritària. Un exemple el trobem en el diari La Veu de Catalunya, que va sortir en català, l’any 1899, amb 4.000 exemplars, i va anant evolucionant en funció dels èxits i fracassos de la Lliga
Regionalista, fins a arribar als 20.000 exemplars l’any 1913.
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es va convertir, a mida que anava avançant el segle, en una premsa dirigida a una
societat de masses i immersa en els interessos de mercat. Gràcies a la industrialització, l’alfabetització massiva i la urbanització, va augmentar el nombre de lectors, afavorint, així, un canvi en el llenguatge periodístic, atès que els periodistes, ja professionalitzats, van prendre consciència tant del poder dels mitjans de comunicació –en
aquest cas dels diaris– com del seu poder d’influència –juntament amb el dels
intel·lectuals– en el conjunt de la societat i en l’àmbit polític, mitjançant els seus articles d’opinió. Tot i que es van anant consolidant les publicacions, amb tècniques
d’il·lustració pròpies d’una premsa de luxe i amb un aprofundiment de noves pràctiques informatives, la premsa a Barcelona, en aquells temps, no deixava de ser, en la
majoria dels casos, una premsa de partit.
Per a l’estudi que aquí ens ocupa, la premsa barcelonina de l’any 1901,8 era
generalment una premsa de partit en el sentit que exposa Josep M. Figueres:
Els partits polítics vetllen per a poder disposar d’òrgans d’influència, com diaris, dins les ciutats i comarques. L’acció política és una constant que es val del
domini directe o indirecte dels principals diaris, de les revistes d’humor, cultura, etc, per tal d’oferir la visió dels fets i la concepció del món que la ideologia
en qüestió defensa i propugna.9
D’aquesta manera, com veurem més endavant, els diaris tenien un paper destacat
tant els dies anteriors com posteriors a les eleccions perquè, a més de publicar les
candidatures, els mítings dels diferents partits i els resultats de les eleccions, eren portaveus dels partits als que eren afins, donant un major protagonisme a les seves candidatures i els seus programes, a més d’incloure articles d’opinió totalment subjectius
sobre els candidats i els partits, escrits tant per periodistes com per intel·lectuals, amb
la finalitat d’influir en la votació de l’elector. El Diluvio, era un exemple, amb articles
com el del 18 de maig, titulat «¡A luchar!». També cal destacar que entre els diaris
d’ideologies diferents es produïen veritables batalles dialèctiques, com per exemple
entre El Diluvio, afí als republicans, i el Diario de Barcelona, conservador. El primer
acostumava a aprofitar qualsevol ocasió per atacar al segon. O bé entre La
Publicidad, afí als republicans de Lerroux, i el diari La Veu de Catalunya, afí als regionalistes. El primer acostumava a desmentir o criticar articles que el segon havia
escrit. Un exemple el tenim en l’article «Crónica general» del diari La Publicidad que
deia el següent:
... No es cierto, lo que afirmó anoche La Veu de Catalunya, de que por imposiciones del Directorio de Madrid figuren en la candidatura republicana de la circumscripción de Barcelona los Sres. Salmerón y Lerroux. Los Comités republicanos de
esta ciudad tienen por si solas toda la autoridad y toda la iniciativa para la designación de candidatos, y para nada han de consultar al Directorio Nacional...10
8.

Sobre la premsa de principis de segle hem de destacar, entre d´altres: Antonio GUIRAO, Teresa ABELLÓ, Giovanni
CATTINI, Teresa MIRRI i Manuel PÉREZ NESPEREIRA, «Premsa, intel.lectuals i acció política al període 1869-1914»,
dins de Jordi CASASSAS (coord), Premsa cultural i intervenció política dels intel.lectuals a la Catalunya contemporània (1814-1975), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005, pàg. 59-81.
9. Josep M. FIGUERES, La premsa catalana, Barcelona, 1989, pàg. 62.
10. La Publicidad, 3-V-1901.
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Els diaris analitzats en aquesta comunicació són els següents:11 a) La Publicidad,
fundat el 25 de febrer de 1901 per Eusebi Pascual, un diari republicà i lerrouxista;
b) La Veu de Catalunya, fundat el 1899 per Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, i
Duran i Ventosa, agrupats al voltant de Narcís Verdaguer i el seu Centre Nacional
Català, va ser un element central en el desenvolupament de les polítiques de la
Lliga Regionalista; c) Diario de Barcelona, fundat el 1792, l’etapa de plenitud del
qual es va iniciar sota la direcció de Joan Mañé i Flaquer, el 1865, quan va fer aparèixer al diari informacions polítiques i comentaris guiats pels principis conservadors, que van trencar amb els avisos i notícies a tall de gaseta que fins aquell
moment havia tingut, amb col·laboradors de prestigi com Joan Maragall, Manuel
Duran i Bas, etc; d) La Renaixensa, diari catalanista dirigit per Àngel Guimerà i
Pere Aldavert, convertit en diari després de ser revista com a conseqüència del primer pas a la politització del moviment catalanista promogut per Almirall, des del
Diari Català, al qual La Renaixensa volia donar una resposta conservadora; e) El
Diluvio, diari republicà i anticlerical editat en castellà a Barcelona que va aparèixer
per primera vegada el 10 de febrer de 1879 arran de la prohibició d’El Telègraf, amb
col·laboradors destacats com Robert Robert, Valentí Almirall, etc; f) El Diario del
Comercio, fundat a Barcelona el 29 d’octubre de 1890 per Josep Maria Serrate, era
el portaveu de l’antiga Unió Regionalista; g) La Vanguardia, diari independent editat a Barcelona des de l’any 1881 per la família Godó, a partir de 1888, sota la direcció de Modesto Sánchez Ortiz, va allunyar-se dels inicials vincles polítics per a convertir-se en un diari adherit a la situació política de torn; h) El Correo Catalán, diari
monàrquic-conservador, fundat per Manuel Milà de la Roca l’any 1876, es va convertir en l’òrgan d’expressió del tradicionalisme català; i) L’Esquella de la Torratxa,
un setmanari satíric i republicà que va néixer el 5 de maig de 1872 arran de la suspensió temporal de La Campana, amb els mateixos redactors i col·laboradors d’aquesta.

Presentació de la candidatura dels «quatre presidents»
a les eleccions legislatives de Barcelona
El 22 d’octubre de 1900 va caure el desprestigiat govern de Silvela que, entre altres
coses, havia dut l’Estat espanyol a la greu crisi del 1898. El 5 de març de 1901 es
va formar un nou govern, presidit per Sagasta, que va fer que els liberals tornessin al poder. D’aquesta manera, doncs, es confirmava que, tot i que hi havia hagut
un canvi de govern, el règim continuava sent el mateix amb el sistema de partits
de sempre: conservadors-liberals. El nou govern va decidir convocar les eleccions
legislatives el 19 de maig per a poder formar la cambra de diputats. La convocatòria d’aquestes eleccions va significar per als possibilistes del catalanisme l’ocasió
11. Per a obtenir més informació podeu consultar, entre d’altres, FIGUERES, La premsa...; Joan TORRENT I FÀBREGAS,
La premsa de Barcelona (1641-1967), Barcelona, Bruguera, Quaderns de Cultura, 54, 1969; Joan TORRENT i
Rafael TASIS, Història de la premsa catalana, Barcelona, Bruguera, 1966, volum I, amb referències als diaris a les
següents pàgines: La Publicidad, pàg. 133-137; El Correo, pàg. 137-140; La Vanguardia, pàg. 140-146; La Veu, pàg.
156-164; L´Esquella de la Torratxa, pàg. 258-269; Diario de Barcelona, pàg. 106-115; El Diluvio, pàg. 116-122; La
Renaixensa, pàg. 123-132.
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idònia per a enfrontar-se al nou govern, contrari a concedir qualsevol tipus d’autonomia política i administrativa a Catalunya. A més, com diu Fèlix Cucurull,12 el
nou corrent catalanista que havia arribat a la seva plenitud quan l’Estat espanyol
va perdre les darreres colònies, va ser vist per una bona part de la gran burgesia
catalana, a més de com una força de gran eficàcia per a dinamitzar i cohesionar
qualsevol mena de protesta contra el govern de Madrid, també com una força que
podria ajudar a satisfer la sentimentalitat i servir, al mateix temps, els seus interessos econòmics, ja que es tractava d’un moviment prou conservador com per a no
posar en perill ni les estructures capitalistes ni els privilegis de la classe dominant.
Simultàniament, un important sector de la intel·lectualitat nacionalista creia que
l’aliança amb les forces econòmiques del Principat proporcionaria unes àmplies
possibilitats de desenvolupament del seu programa. Es va establir, doncs, la
col·laboració entre uns i altres i es va arribar a la fusió de la Unió Regionalista
amb el CNC, donant origen, el 25 d’abril de 1901, a la Lliga Regionalista, presidida pel Dr. Robert, la qual es va presentar a les eleccions legislatives de Barcelona
sota la candidatura dels “quatre presidents” amb l’objectiu de guanyar les eleccions i enderrocar el caciquisme. A més, va possibilitar la celebració d’uns autèntics comicis, gràcies a la mobilització d’interventors i a una ferma depuració del
cens electoral.
Pel que fa a la premsa, aquesta va començar la campanya electoral a Barcelona
mitjançant la publicació d’articles com el de La Veu de Catalunya, «Interès i deure»,
del 25 de març; l’article del Diario del Comercio, «Elecciones», del 16 d’abril; l’article de La Publicidad, «Ecos Políticos», del 18 de maig, o l’article d’El Correo
Catalán, «Sobre las elecciones», del 8 de maig, amb els que feien una crida a la ciutadania per a que participés en les eleccions. També van publicar una sèrie d’articles, com el del Diario del Comercio del 21 d’abril, «Comas, Planas y Cía», a favor
d’unes eleccions netes i en contra del caciquisme, per a convèncer a l’elector de la
importància del seu enderrocament.13 De l’1 al 18 de maig tots els diaris analitzats
van publicar diàriament els mítings que celebraven els diferents partits polítics,
donant un major protagonisme als programes i candidatures dels partits afins, a
més de defensar-los mitjançant articles, com el de La Veu, «La Nostra Lluyta», de
l’1 de maig; o els de La Publicidad, «Junta Provincial de Fusión Republicana,
¡Republicanos a votar!», del 16 de maig. D’altra banda, hi havia diaris que publicaven el seu propi programa. Aquest és el cas de La Renaixensa, que sempre començava el diari dient el següent:
May lo catalanisme ha travallat a l’ombra per arribar a la realisació dels seus
ideals [...] Volem la llengua catalana ab caràcter oficial y que sían catalans tots
los que a Catalunya desempenyin càrrechs públichs: volém Corts catalanas, no
sols per a estahuir nostre dret y lleys civils, sino tot quant se refereixi a la organisació interior de nostra terra...

12. La versió que s’ha utilitzat aquí de Fèlix CUCURULL, Panoràmica del nacionalisme català, Capítol VI: regionalismenacionalisme 1901-1914, es troba a la pàgina web: www. felixcucurull.org.
13. Tant els regionalistes com els republicans confiaven poder enderrocar el caciquisme mitjançant el desenvolupament d’una tasca informativa i la presentació conjunta d’un nombre d’interventors que impedís les irregularitats
que acostumaven a produir-se en les votacions.
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La reacció dels principals diaris davant la presentació de la candidatura regionalista va ser la següent: només La Veu de Catalunya, en un article publicat el 15 de
maig sobre la candidatura, i el Diario del Comercio, a l’article del 18 de maig
«Examen de candidatos», la van defensar. La resta de diaris analitzats la van rebutjar: El Diario de Barcelona i La Vanguardia van mostrar una reacció bastant moderada perquè no l’atacaven, però tampoc la van arribar a acceptar, ja que, en certa
manera, creien que era una candidatura catalanista amb aspiracions separatistes;14
El Correo no la va atacar directament, però en l’article «Candidatos a la moderna»,
del 15 de maig, va defensar únicament la candidatura catòlico-conservadora per
considerar-la moralment correcta; L’Esquella es va mostrar moderada, tot i veurela conservadora; i La Renaixensa no la considerava catalanista. Ho deia molt clar
en l’article «Nos ab Nos»:
No per avuy, sinó per demà, ‘ns convé fer constar que no tenim res a veure ab
la lluyta electoral que aquesta tarde tindrà mitja solució en los escrutinis dels
colegis [...] Ni un sol dels candidats se presenta com á catalanista. La victoria o
la derrota, per lo tant, no’ns tocan de dret. Ni’ns podrían vanagloriar d’aquella,
ni la derrota de candidatura regionalista es nostra derrota. Lo regionalisme no
es lo catalanisme quan ab tota conciencia’s fuig d’aquest darrer nom...15
De fet, aquest diari, juntament amb El Diluvio i La Publicidad,16 van ser els més
durs amb la candidatura, a diferència de la resta de diaris, que es van mostrar més
moderats. Respecte als candidats de la Lliga, La Renaixensa deia, en el mateix article «Nos ab Nos»:
...Fora d’un, que es lo que’m fa més llàstima per veure’l embolicat d’aquesta
manera, lo que es los altres no saben un borrall, no sols de regionalisme sino
que ni de descentralització ben entesa. Aquestos últims á la candidatura li fan
lo mateix servey que’l cuch al pescador de canya. Valia la pena que després de
tant soroll sortissin altres noms á la lluyta y no barrejar a un senyor que rarament pensa pero que no parla, ab un que parla pero que no pensa prou y ab dos
que no pensan ni parlan gens...17
I El Diluvio, arran d’aquest article, va publicar un article, «La Renaixensa dándonos la razón”, dient el següent:
Dos cosas principalmente veníamos a decir en el artículo del 2 de mayo: que el
señor Robert nos daba lástima y que los que le tomaban de escabel para sus
14. Aquests diaris publicaven articles escrits per altres diaris mantenint-se, així, neutrals, en el sentit de no donar la
seva opinió personal sobre les candidatures i els seus candidats. Però el Diario de Barcelona va trencar aquesta
neutralitat amb un article del 19 de maig signat per J. Mañé i Flaquer, «Error Funestísimo», on afirmava que a
Catalunya hi havia un grup reduït de separatistes, entre els quals es trobaven «ciertos sujetos de buenas ideas en
el orden religioso y social, pero que no salieron nunca de Cataluña, muy enamorados de su región que exagerando la nota de la descentralización legítima y del regionalismo sano han caído en este exceso».
15. La Renaixensa, 18-V-1901.
16. Cal tenir present que els diaris La Publicidad i El Diluvio eren afins als republicans, i per tant, rebutjaven com ells
la candidatura regionalista, no tan sols per ser una candidatura rival, sinó també perquè la consideraven catalanista amb aspiracions separatistes.
17. La Renaixensa, 17-V-1901.
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ambiciones no eran nadie. Ayer “la Renaixensa”, maestra en catalanismo,
periódico convencido y honrado [...] dice así en un suelto que vamos a transcribir íntegro: [...] Ya ve, pues, el lector ya ven los catalanistas, cómo La
Renaixensa y el Diluvio coinciden al apreciar la personalidad del Sr. Robert y la
de sus ilustres compañeros.18
Per la seva banda, La Publicidad, després d’atacar continuament els regionalistes, a l’article «Cronicas Rápidas», va dir el següent dels candidats:
Este último grupo donde forman muchos despechados del silvelismo, del fusionismo, innumerables carlistas y algún republicano impaciente deseoso de notoriedad, mezclados todos en abigarrado revoltijo y dirigido por cuatro ó cinco jóvenes devotos que van a misa antes de atacar duramente a quienes les elevaron y les
protegieron son los que abrogándose la representación de todos los catalanistas
han presentado una candidatura con cuatro nombres, a tres de los cuales teníanles los propios regionalistas por enemigos irreconciliables hace diez años...19
Les eleccions legislatives es van celebrar amb una animació desacostumada i
sense incidents d’importància, a diferència dels districtes rurals, que van viure la
jornada electoral amb una absoluta tranquil·litat i despreocupació. Catalunya estava dividida en districtes anomenats “uninominals”, perquè eren representats a les
Corts per un únic diputat, tret de Barcelona, a la qual li corresponien set dels quaranta-quatre escons catalans, i de Tarragona, a la qual li corresponien tres. A
Barcelona, cada ciutadà podia votar cinc candidats, però podia combinar noms de
candidatures diverses o votar un nombre inferior al que tenia dret. Les eleccions
van quedar així:20 la Coalició Catalanista, encapçalada per Bartomeu Robert,
Albert Rusiñol, Lluís Domènech i Montaner i Sebastià Torres i Planas, va obtenir
6.723 vots, representant el 6,9 per cent del cens electoral i el 36,4 dels votants; la
Coalició Republicana, encapçalada per Alejandro Lerroux, Francesc Pi i Margall,
Tiberio Ávila, Nicolás Salmerón i Josep M. Vallès i Ribot, va obtenir 4.433 vots, que
eren el 4,6% del cens electoral i el 24% dels votants; pel que fa a la Coalició
Monàrquica, encapçalada per Pere G. Maristany, Josep M. Cornet, J. Puig
Saladrigas i J. Balcells i Cortada, va aconseguir 4.582 vots, que resultaven ser el
4,7% del cens electoral i el 24,8% dels votants. Finalment, altres candidatures van
obtenir resultats menors:21 l’independent Joan Sol i Ortega 2.765; la Unión Liberal
de Roman Rigorosa 1.570; el romerista Enric Vilalta 481; Josep Puig d’Asprer 419;
i l’independent Rómulo Quintana 190 vots.
Fet l’escrutini i aclarida la gran polèmica sorgida a la premsa entorn de les falsejades xifres publicades per l’autoritat civil el dia 20, el dia 23 la Junta Provincial
del Cens va proclamar com a vencedors els quatre candidats regionalistes, un liberal i dos republicans. Davant d’aquest resultat, no cal dir que la reacció de la premsa contrària a la candidatura regionalista va ésser encara més hostil.
18. El Diluvio, 18-V-1901.
19. La Publicidad, 18-V-1901.
20. Les dades que he recollit aquí són generals. Per a obtenir una informació més detallada dels diferents vots trets
pels candidats a cada districte, o del cens electoral, etc; vegeu: BALCELLS, Les eleccions....
21. SALVADOR (coord.), Les eleccions...
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Presentació de la candidatura dels «quatre presidents»
a les eleccions municipals de Barcelona
Tot i haver estat derrotat el caciquisme a les darreres eleccions, va tornar a aparèixer sota la candidatura ministerial del Partit Liberal, dirigit pel cacic Comas i
Masferrer. A més, la campanya electoral per als comicis municipals es va desenvolupar, a diferència de l’anterior, en un clima d’exasperació verbal i a vegades amb
agressions físiques. La rivalitat entre regionalistes i republicans s’havia incrementat fins al punt de trencar la col·laboració conjunta per a enderrocar el caciquisme.
Els republicans es van convertir en un rival difícil que va iniciar una campanya contra el catalanisme encara més dura que la de les passades eleccions.
La campanya electoral va començar oficialment l’1 de novembre, i el dia 6 els
regionalistes van fer pública a La Veu la seva llista de candidats, sota el nom oficial
de Lliga Regionalista, avalada amb la signatura dels «quatre presidents». Davant la
nova presentació d’aquesta candidatura, algun dels diaris contraris a ella es van
mostrar encara més virulents que en les passades eleccions. El Diluvio va escriure,
entre d’altres, l’article «Mucho ruido; mas, por ahora, pocas nueces», en el que va
criticar un míting celebrat pels regionalistes dient el següent:
En el Círculo de la Izquierda del Ensanche verificóse anteanoche un mitin electoral de caracter catalanista [...] El entusiasmo fue extraordinario, pero el caso
es que los discursos que pronunciaron los señores Rusiñol, Cambó, Muntañola,
Puig i Cadafalch y Robert fueron una segunda edición de aquella música celestial que ya se dejó oir, hace pocos días, en el Mítin del Nuevo Retiro [...] Ese sistema de decir generalidades y de no soltar prendas ni contraer compromisos,
podrá ser muy cómodo; pero maldito el efecto que ha de producir en un auditorio que sobrados motivos tiene, a fuer de escarmentado, para recelar de toda
suerte de oradores, por elocuentes o verbosos que estos se manifiesten...22
És a dir, va criticar els regionalistes per no especificar quin era el seu programa
i fer la mateixa campanya electoral que a les passades eleccions. Del mateix diari,
es destaca un altre article, «El triunfo de los regionalistas», en el que fa campanya
en contra, dient d’ells:
El partido regionalista, sin programa, sin ideales, sin rumbo [...] teniendo por
jefes a un montón informe de ambiciosos a quienes nada debe Cataluña [...], va
engrosando rápidamente, camina de triunfo en triunfo, de victoria en victoria
[...] Tal pujanza ha adquirido el partido regionalista, que sólo falta absorberse o
anular a los republicanos para no tener enemigos que le salgan al paso. A él se
han adherido los carlistas, todo el clero catalán, las clases conservadoras, y algunos pseudo federales [...] El triunfo de los regionalistas agravaría el malestar de
las clases proletarias y sería la negación absoluta de la libertad.23

22. El Diluvio, 1-XI-1901.
23. El Diluvio, 8-XI-1901.
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Per la seva banda, La Publicidad, contrària a La Veu i ferida per un article, «La
Púrria», que aquest diari havia escrit el 3 de novembre contra ella, va publicar un
article, amb el mateix títol, signat per Alejandro Lerroux, que deia el següent:
La purria sois vosotros, miserables, extranjeros en vuestra Patria, incluseros en
la política, fariseos en la Religión, farsantes en la ciencia, explotadores en la
sociedad, implacables contra los humildes y con los altivos, cobardes.24
I a continuació va adreçar una sèrie d’insults i calúmnies a cadascun dels «quatre presidents». El mateix diari, el 7 de novembre, en l’article «Coacciones electorales» va denunciar que els regionalistes «han comenzado a ejercer una coacción
desenfrenada sobre su personal de mozos, dependientes y trabajadores con objeto
de que de grado o por fuerza voten a los candidatos que pretenden imponer a la
ciudad de Barcelona...». I és que cal tenir present que els republicans, com els diaris afins a ells, van imputar als regionalistes tota mena de maneigs inconfessables,
des de l’organització de les rodes o colles de votants, fins a la pressió exercida, com
és en aquest cas, en els votants. A més de publicar també una sèrie d’articles dedicats al catalanisme, en els que afirmaven que els regionalistes tenien aspiracions
separatistes. Per la seva banda, L’Esquella de la Torratxa, diari que a les passades
eleccions s’havia mostrat moderat a l’hora d’atacar els regionalistes, va canviar la
seva actitud, com es pot veure en l’article «Crònica»:
Naturalment que l’opinió pública [...] ha tingut temps de reflexionar, convencentse al últim de que ab aquesta mena de gent no’s va ab lloch, com no siga al
ridícul y á la perturbació de la pau de Barcelona. Destructors del caciquisme,
se’ls veu ben manifesta la idea de crearne un altre, tan dolent ó pitjor que
aquell. No á altre propósit respon el seu afany desaponderat [...]. L’escena promoguda en una de les salas del Ateneo, per un candidat ofés perque en lloch de
posarlo en lo districte tres, hont creya segura la victoria, ‘l varen posar en lo districte sisé, hont se considera derrotat, escena en la que se cambiaren frases com
sou un porch! [...] es una escena que tanca de cop y ab balda la porta de les ilusións que sobre la regeneració municipal exercida pels regionalistas podia
haver-se format la titulada “gent de bé” [...], no serà gens estrany que demà passat tractin de sortirse de fogó, empleant tots els medis que usavan quan compartían ab els cacichs els seus treballs y’ls seus tráfechs. [...] Pero en tot cas caldrà
que vagin alerta, perque’l partit republicá está fermament resolt a impedir-ho.25
Les eleccions municipals van tenir lloc el 10 de novembre i van quedar d’aquesta manera:26 La Lliga Regionalista va obtenir 20.689 vots, que representaven el
10,8% del cens electoral i que van ser el 34,3% dels que van anar a votar; la
Coalició Republicana va tenir 20.435 vots, que era l’11,30% del cens i el 36% dels
votants; la candidatura ministerial va ser l’opció per la que es van decantar 13.972
24. La Publicidad, 9-XI-1901.
25. L´Esquella de la Torratxa, 8-XI-1901.
26. Les dades que he recollit aquí són generals. Per a obtenir una informació més detallada dels diferents vots trets
pels candidats a cada districte, etc., vegeu: SALVADOR (coord), Les eleccions...
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votants, que eren el 7,5% del cens i el 23,7 dels que van anar a votar; la formació
federalista va obtenir 797 vots; la Fusión Republicana 423; la Unión Nacional 221;
la Fracció Republicana del Sr. Zulueta 506; i els Independents 176 vots.
Fet l’escrutini, es va evidenciar un cop més el triomf dels regionalistes, aquesta
vegada amb onze regidors, d’entre els quals hi havia dos candidats corresponents
al reaccionari i ultracatòlic Comitè de Defensa Social. Els republicans van treure
deu regidors, i els governamentals quatre.

Conclusions
La premsa de Barcelona de 1901, a més de tenir un paper important tant els dies
anteriors com posteriors a les eleccions pel fet de publicar les candidatures i programes dels diferents partits presentats, es caracteritzava per ser una premsa de
partit, ja que els diaris eren portaveus dels partits als que eren afins. Mitjançant els
seus articles subjectius, escrits tant per periodistes com per intel·lectuals, i la publicació de les candidatures i els mítings dels partits afins, intentaven influir al lector
en la seva votació.
Un clar exemple el tenim en els diaris analitzats, els quals, tots, excepte La Veu
i El Diario del Comercio, conscients del seu poder d’influència, van fer campanya
electoral contra els regionalistes, tant a les eleccions legislatives com a les eleccions
municipals de Barcelona. Alguns diaris com el Diario de Barcelona, La Vanguardia
o El Correo Catalán, diaris conservadors, tot i desconfiar de la candidatura, van
mostrar una actitud moderada. D’altres, en canvi, com La Renaixensa, El Diluvio o
La Publicidad la van atacar amb duresa. El primer, catalanista, considerava que la
candidatura no ho era, perquè portava el qualificatiu de «regionalista» enlloc de
«catalanista», i que els seus candidats eren incompetents; i els següents, afins als
republicans, consideraven com ells que els regionalistes eren catalanistes separatistes i que els seus candidats eren incompetents i traïdors.
Després del triomf dels regionalistes a les eleccions legislatives, la tornada de la
presentació de la candidatura, aquesta vegada a les eleccions municipals, va provocar que els diaris republicans esmentats i L’Esquella de la Torratxa, també republicà, adoptessin una actitud encara més dura que la de les passades eleccions.
D’altres, en canvi, com El Diario de Barcelona, La Vanguardia o El Correo Catalán,
van continuar conservant una actitud moderada.
En definitiva, tot i la pressió de la premsa, mitjà de comunicació amb un gran
poder d’influència, i la pressió dels partits rivals, els regionalistes van aconseguir el
triomf a ambdues eleccions. Un triomf que va significar no tan sols la victòria sobre
el caciquisme a Barcelona sinó també l’arribada, per primera vegada, del catalanisme a les Corts de Madrid.
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El fons de la Sociedad de propietarios
interesados en el aprovechamiento de las aguas
de la Acequia Condal y sus minas
Núria Postico i Soler*

Introducció
El fons de la Sociedad de propietarios interesados en el aprovechamiento de las aguas
de la acequia condal y sus minas, és molt extens cronològicament: abasta des de
l’any 1835 fins a l’any 1985.
L’any 1835 és una data significativa, perquè és quan s’allibera l’aprofitament de
l’aigua, que fins llavors havia estat sota el Reial Patrimoni; alhora, l’any 1985, és
quan la societat de propietaris viu els darrers moments d’existència, més aviat testimonial, fins a la seva dissolució definitiva, a finals de la dècada dels vuitanta.
Explicarem la globalitat del fons, tant pel que fa a la història de la Sèquia com
de la institució, perquè sigui més entenedor, i compararem el volum documental de
tot el fons amb el del període que ens ocupa en aquest X Congrés d’Història de
Barcelona (1874-1901).

Història del Rec Comtal i l’abastament d’aigua
ORÍGENS DEL REC I LA SEVA IMPORTÀNCIA
El Rec Comtal és el nom que rebia la canalització de l’aigua derivada del riu
Besòs, prop de Montcada, i que es dirigia a Barcelona tot seguint la línia del
mínim pendent. La Sèquia travessava els antics termes municipals de Sant Andreu
de Palomar i Sant Martí de Provençals, fins arribar a les muralles de la Ciutat
Comtal. L’origen del seu aprofitament sembla que és un aqüeducte romà, que va
ser fet restaurar per part del comte Mir (954-966) a l’Edat Mitjana per al seu ús
en la molineria.
Fins al segle XIX, les aigües del Rec suposaven la principal dotació d’aigua potable al Pla de Barcelona, per la qual cosa el subministrament proporcionat per la
Mina de Montcada va resultar un factor decisiu en el creixement econòmic local.
Els diferents usos d’aquesta aigua estaven destinats al consum, molins, indústria i
regatge de les terres. La concurrència de diferents beneficiaris, cadascun amb els

*

Arxivera del Districte de Sant Andreu.
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seus propis interessos a defensar, requeria una organització adequada i capaç de
regular l’accés a l’aigua de la Sèquia Comtal.
LA MINA DE MONTCADA
El Rec Comtal, en ser construït, prenia l’aigua del riu Besòs a tocar de Montcada
mitjançant una resclosa feta probablement de troncs d’arbre, pedres i branques.
Però sovint la resclosa havia de ser reparada, i el 1457 es va decidir construir-la d’argamassa. A l’Edat Mitjana, el proveïment d’aigua potable a la ciutat deixa de fer-se
a partir de la conducció provinent del riu Besòs. Hom aconseguia l’aigua mitjançant
pous i, d’ençà del segle XIV, canalitzant les aigües de Collserola i Montjuïc, captades
mitjançant mines, cap a la ciutat, on es distribuïen en diferents fonts públiques.
Aquest sistema va mantenir-se aproximadament fins el 1826, quan el problema
causat per l’escassetat d’aigua a la ciutat es va resoldre amb la construcció d’una
important obra d’infraestructura: un aqüeducte subterrani.
L’arquitecte Josep Mas i Vila va construir, a càrrec de l’Ajuntament de
Barcelona, un aqüeducte subterrani que conduïa l’aigua potable a la ciutat des de
la Mina de Montcada, que havia estat construïda el 1778 per tal d’enriquir el cabal
del Rec. Així doncs, a partir de 1826, les aigües de la Mina de Montcada, que va ser
allargada en obres posteriors, es van repartir entre el Rec Comtal i l’aqüeducte.
L’APROFITAMENT DE L’ENERGIA HIDRÀULICA PER A LA MOLINERIA I LA FARGA
L’objectiu de les obres endegades pel comte Mir, en refer el traçat de l’antic aqüeducte romà, va ser posar en marxa una de les activitats més rellevants de la producció preindustrial barcelonina: la molineria.
Cal destacar, però, que encara que es conegui l’existència del Rec des del segle
X, l’expressió Rec Comtal no apareix fins ben entrat el segle XI.
La funció de la majoria dels molins del Rec Comtal era moldre el gra dels
molins. A l’Edat Mitjana, els molins eren senzills, però l’escassetat d’aigua en
determinades èpoques de l’any va motivar que es busqués una manera de regularitzar-ne l’entrada als molins. A partir del segle XI comencen a aparèixer les primeres basses, per acumular l’aigua a tocar del casal dels molins. La majoria de molins
existents al llarg del Rec eren de domini reial i procuraven una de les principals
fonts d’ingressos a l’erari públic. Per aquest motiu, quan les autoritats necessitaven
diners, procedien a l’arrendament, l’empenyorament o la cessió de les rendes d’aquests establiments.
A Sant Andreu, van existir diferents casals de molins, alguns dels quals van tenir
una vida més curta que d’altres. D’aquests casals, uns es trobaven sobre el Rec
Comtal (molins de Finestrelles, molins de Vallbona); d’altres, probablement més
antics, prenien l’aigua del riu Besòs mitjançant el rec anomenat d’Estadella, com
els molins d’Estadella i d’Altafulla. El casal de molins de Sant Andreu anomenat
“El Molí” va funcionar fins ben entrat el nostre segle.
La farga, una altra activitat que aprofitava l’aigua del Rec, era el centre on es
produïa i treballava el ferro. A Sant Andreu, l’existència de la farga no està documentada fins el segle XII, i resulta difícil assegurar el seu emplaçament, encara que
podem dir que possiblement deuria situar-se sobre el Rec Comtal, o bé aprofitant
les instal·lacions molineres o bé a la mateixa “vila i sagrera” de Sant Andreu.
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L’AIGUA PER AL REGADIU I LA INDÚSTRIA
Als segles centrals de l’Edat Mitjana el regatge s’entén com una manera d’utilitzar
les aigües sobreres dels molins. Amb el temps, anà canviant, i es va produir un
avanç del regadiu, sobretot a les zones properes a les ciutats, on s’anaven constituint espais de producció hortícola. De la importància que va anar adquirint la
superfície regada n’és una bona prova el fet que, a mitjans segle XV, el Rec Comtal
disposava, al llarg de tot el seu recorregut, de cent fibles, que regaven un total de
vuit-centes trenta-vuit mujades de terra. Pel que fa a Sant Andreu, s’han comptabilitzat per aquesta època un total de vint-i-sis fibles, disposades des de la riera
d’Horta fins a Montcada. El repartiment de l’aigua per regar es feia per temps d’utilització, durada que estava en proporció a l’extensió que cada propietari havia de
regar.
En el Vuit-cents, la molineria i el regadiu eren els usuaris principals de l’aigua
del Rec, però diferents fàbriques que es van constituir a les seves proximitats també
van fer-ne ús. La intervenció de l’aigua del Rec en els processos industrials es va fer
a partir del seu caràcter d’element refrigerant de generador de vapor per fer funcionar la màquina de vapor, o bé per ser auxiliar indispensable en la fabricació.
Tanmateix, l’aigua que feien servir les fàbriques només provenia del Rec en
part; moltes empreses disposaven de pous al mateix recinte de la fàbrica, i a més
també es podien proveir d’aigua provinent de diferents mines que eren propietat
privada.
La industrialització i la creixent urbanització del Pla de Barcelona des de mitjan segle XIX va crear una demanda d’aigua que s’incrementava constantment. Les
obres per a l’obtenció i la distribució de l’aigua cada vegada eren més importants
tècnicament i més costoses econòmicament; així doncs, les principals companyies
d’aigua es van convertir en autèntiques empreses industrials.

Història de la institució
L’ADMINISTRACIÓ I LA CURA DEL REC
L’administració del Rec ha estat regida per diferents sistemes de govern (no gaire
coneguts per manca d’estudis), que s’han succeït al llarg del temps. Al segle XIX es
va acabar el domini reial sobre el Rec i les seves aigües, gràcies a diferents lleis promulgades en el marc de la implantació i consolidació de la revolució liberal, les
quals comportaven una uniformatització organitzativa de l’administració de les
sèquies a escala estatal.
Des del segle XIII, l’època de l’expansió medieval barcelonina, està documentada l’existència de l’anomenat “batlle general”, el funcionari que administrava el
Patrimoni Reial, el qual tenia competències sobre les aigües públiques, rius, riberes i molins, entre altres coses. Per sota del batlle general apareix, en el segle XIV,
la figura del “batlle d’aigües i administrador dels molins reials de la ciutat i territori de Barcelona”, directament implicat en els assumptes del Rec Comtal.
Aquests càrrecs van quedar dissolts pel Decret de Nova Planta i les seves funcions van passar a mans de la Intendència, organisme creat llavors.
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ANTECEDENTS I CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT DE PROPIETARIS
La manca d’aigua fa que el 1778 es construeixi la Mina de Montcada per augmentar el potencial d’abastament. Aquesta mina patirà dues ampliacions importants el
1822 i el 1838 pel mateix motiu: la necessitat d’obtenir més aigua. És en aquest context on es gestarà la futura Societat de Propietaris.
El 1822 es constitueix una Junta, on estan representats els diferents interessats en els beneficis del Rec Comtal, per fer-se càrrec provisionalment de les
obres d’ampliació. Aquesta Junta serà l’antecedent de la futura Societat de
Propietaris. Cal recordar, com ja hem dit abans, que l’any 1835 és una data destacada per entendre la formació de la Societat del Rec, perquè suposa l’alliberament en l’aprofitament de l’aigua, que fins aquell moment romania sota el control, com hem dit, del Reial Patrimoni; com a conseqüència, els drets sobre el Rec
passen als propietaris de les terres per on circula l’aigua.
Els continus conflictes entre els usuaris, i especialment amb el Reial
Patrimoni, contrariat per la pèrdua de privilegis, provoquen que l’any 1836 hi
intervingui el cap superior polític de la província, que aconseguirà el control de
la Sèquia i en nomenarà administrador provisional l’alcalde de Barcelona. Arran
de l’ampliació prevista de la Mina per a l’any 1838, el cap superior polític convoca una reunió de tots els interessats en els beneficis de la Sèquia per posar fi a la
mala gestió i als disturbis. D’aquesta reunió, tot i l’oposició del Reial Patrimoni,
en sortirà una junta encarregada de l’ampliació, que l’any 1840 farà el pas definitiu cap a la seva transformació en societat tal com la coneixem actualment:
Sociedad de propietaris interesados en el aprovechamiento de la Acequia Condal y
sus minas.
CONSOLIDACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SOCIETAT DE PROPIETARIS
La nova societat aprova les seves ordenances i el seu reglament el 1842 i el 1844,
respectivament. Serà l’administradora legítima de la Sèquia Comtal i en controlarà l’accés i l’ús de l’aigua. La Societat de Propietaris està composta per
l’Ajuntament de Barcelona, els propietaris o regants de predis rústics (terres de
cultiu) i els propietaris de predis urbans (terrenys ocupats per fàbriques i molins).
El Patrimoni Reial esdevé un propietari més, mancat dels seus antics privilegis. Els
òrgans de govern principals de la Societat són la Junta General, la Junta Directiva
i el Tribunal Conservador, amb potestat sancionadora. Les terres de regatge es divideixen en tres districtes i els socis estan obligats a satisfer una quota proporcional
al volum de l’aprofitament del qual facin ús i a col·laborar en les despeses extraordinàries que ocasioni el finançament d’obres. En els anys següents, l’estructura
organitzativa de la Societat es consolida definitivament. Però els conflictes persisteixen, no només amb el Reial Patrimoni, sinó també amb l’Ajuntament, que té una
posició d’inferioritat respecte als regants, ja que aquests influeixen en el destí de
l’aigua perquè són majoria i imposen els seus criteris. Com a exemple, cal dir que
compten amb 2/3 parts del cabal, davant del terç restant de l’Ajuntament, que el
considera insuficient per abastir la ciutat. Les terres de regadiu tenen preferència
sobre les necessitats de les indústries, els molins i el mateix Ajuntament. Les tensions entre els diversos usuaris sovint acaben als tribunals.
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INICI DE LA DECADÈNCIA I DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT DE PROPIETARIS
A l’acabament del segle XIX, cap al 1879, apareixen les societats privades, per sobre
de totes les quals destaca la Societat General d’Aigües de Barcelona, que lluitarà
pel monopoli de l’aigua amb l’Ajuntament de Barcelona. Mentre que la SGAB
aposta per la privatització del servei, l’Ajuntament es decanta per la municipalització. La Societat de Propietaris es troba enmig d’aquesta lluita, i tant l’Ajuntament
com la Societat d’Aigües engeguen diversos projectes amb l’objectiu d’adquirir els
drets del Rec Comtal (en mans de la Societat de Propietaris), per bé que no en
prospera cap. Aquesta època es caracteritza per l’expansió demogràfica, urbanitzadora i industrial de Barcelona, cosa que fa que amb l’aigua de la Mina de Montcada
no n’hi hagi prou. Els usos tradicionals de l’aigua estaven en retrocés, la tecnologia
dels molins era obsoleta i les noves indústries buscaven l’aigua allà on fos més barata, sense sotmetre’s a les estrictes normes de la Societat de Propietaris. Comença
la decadència. La Mina de Montcada passa de ser la principal abastidora a una
posició secundària. S’obren nous pous amb tecnologies més modernes i el riu
Llobregat i el Ter esdevenen alternatives a la Mina de Montcada per obtenir aigua
potable. Tot i això, la Societat de Propietaris continua mantenint la seva importància en l’àmbit de Sant Andreu i Sant Martí, on la producció agrícola és considerable i encara gaudeix d’un important pes en l’economia. Però la situació canvia amb
el boom urbanístic de 1960, en què inevitablement també Sant Andreu s’incorporarà al procés d’expansió urbana.
A partir d’aquest moment, la superfície regada disminueix progressivament: el
1985 només era de 35 hectàrees i quedaven escassament una dotzena de propietaris. La Societat de Propietaris viu els seus darrers moments d’existència i la seva
presència és més aviat testimonial. La desaparició definitiva arribarà a finals de la
dècada dels vuitanta.

El fons documental
El dia 5 de juny de 1991, mitjançant un conveni, el fons de la Sociedad de
Propietarios Interessados en el Aprovechamiento de las Aguas de la Acequia Condal y
sus Minas, va ser cedit pel darrer batlle d’aigües i Secretari de la Junta Rectora del
Rec Comtal, el senyor Joan Campanyà i Ribó, a l’Ajuntament de Barcelona
(Districte de Sant Andreu), representat per l’Im. Sr. Germà Vidal i Rebull, i dipositat a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.
Aquest fons, que popularment anomenem «Fons de la Junta de regants de la
Sèquia Comtal» o simplement «Fons del Rec», és essencialment significatiu per
a l’Arxiu Municipal del Districte, per ser el fons institucional mes voluminós i
més extens cronològicament que custodia (1835-1985).
El fons està dividit en 8 seccions i 26 subseccions, amb una tipologia documental molt diversa, i ocupa un total de 36 ml.
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Taula 1. Quadre de classificació de la documentació
Secció i subsecció
A1
A11
A12
A13
A14

Nom
Administració general
Òrgans de govern
Secretaria
Documents constitutius i normativa de funcionament
Administració de personal

Dates extremes
1835-1985
1835-1975
1838-1985
1842-1846
1939-1959

ml.
5,79
1,10
3,48
0,44
0,77

1874 a 1901 ml.
0,96
0,31
0,65
0,00
0,00

B2
B 21
B 22
B 23
B 24
B 25

Gestió econòmica
Intervenció
Comptabilitat
Pressupost
Ingressos
Despeses

1826-1985
1862-1969
1855-1976
1826-1985
1849-1968
1849-1968

7,64
1,66
1,88
1,44
1,00
1,66

1,27
0,20
0,25
0,27
0,23
0,32

C3
C 31
C 32

Gestió de socis
Registre de socis
Altes i baixes de socis

1859-1979
1859-1971
1859-1979

3,02
1,77
1,25

0,50
0,27
0,23

D4
D 41
D 42
D 43

Obres
Prolongació de la Mina
Altres construccions
Manteniment, reparació i reforma

1868-1985
1868-1971
1870-1985
1868-1911

3,76
0,94
1,38
1,44

0,62
0,13
0,15
0,34

E5
E 51
E 52
E 53

Administració de la Sèquia
Manteniment
Compra, venda i cessions
Concessions

1838-1985
1870-1972
1835-1970
1901-1960

4,10
1,90
1,20
1.00

0,68
0,38
0,30
0,00

F6
F 61
F 62
F 63

Control de la Sèquia
Vigilància
Control del cabal
Repartiment de l’aigua

1838-1971
1838-1965
1900-1959
1854-1971

4,67
1.75
1.82
1.10

0,77
0,52
0,00
0,25

G7
G 71
G 72
G 73

Afers jurídics
Jurisdicció de la Sèquia
Procediments administratius
Procediments judicials

1843-1976
1843-1957
1853-1976
1853-1976

4,60
2,66
1,00
0,94

0,76
0.10
0,33
0,33

H8
H 81
H 82
H 83

Relacions externes
Relacions amb l’administració
Relacions amb empreses i particulars
Relacions amb altres organismes

1935-1983
1967-1983
1966-1972
1935-1982

2,42
1,11
0,70
0,61

0,10
0,00
0,00
0,10

A 1 ADMINISTRACIÓ GENERAL
Fa referència a la documentació generada pels òrgans de govern i la secretaria.
Engloba també els documents creats com a resultat de l’administració del personal
que treballa a la societat de propietaris. És una secció fonamental per conèixer el
funcionament de la institució.
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A 11 ÒRGANS DE GOVERN
Hi ha dos òrgans col·legiats que dirigeixen la societat: la Junta General i la Junta
Directiva. La Junta General es reuneix un cop l’any, i els assumptes que tracta queden recollits en els llibres d’actes de la junta general. La Junta Directiva és l’òrgan
que gestiona el dia a dia. D’aquesta Junta pengen quatre sèries: els llibres d’actes,
els llibres d’actes d’eleccions de vocals i suplents, els nomenaments i cessaments de
diversos càrrecs i la memòria, que es presenta a la Junta General per donar compte de totes les actuacions dutes a terme.
A 12 SECRETARIA
La figura del secretari porta els llibres de registre d’expedients (que contenen una
relació de tots els expedients que s’obren). En aquesta subsecció trobem també les
convocatòries de les reunions.
A 13 DOCUMENTS CONSTITUTIUS I NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
La normativa bàsica està constituïda per les Ordenances per al règim, constitució i
govern de la societat de propietaris, i el Reglament de distribució i ús de les aigües
de la Sèquia Comtal. La documentació la conformen les propostes de redacció
d’articles que es van discutir abans de l’aprovació definitiva.
A 14 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL
Aquest epígraf recull la documentació relativa a la gestió del personal: confecció
de nòmines i deduccions econòmiques per pagament de quota sindical i tot el que
està relacionat amb la previsió social. Durant el segle XIX, el control del personal
no compta amb una subsecció específica, sinó que els salaris i jornals pagats es
desglossen com una despesa més. No és fins el segle XX que apareixen els conceptes de sindicat, mutualitats... tal com els coneixem actualment.
B 2 GESTIÓ ECONÒMICA
Documentació que resulta de l’administració dels recursos econòmics. És una altra
de les seccions cabdals, ja que de l’òptima gestió econòmica en depèn la continuïtat d’una institució.
B 21 INTERVENCIÓ
Aquesta subsecció la formen els llibres d’intervenció, produïts per l’interventor,
que s’encarrega del control superior dels comptes.
B 22 COMPTABILITAT
Aplega la documentació generada pel dipositari de la societat. Les sèries són els
llibres de caixa (control diari dels comptes, el deure i l’haver) i el compte de
resultats (el resum anual de l’estat dels comptes que el dipositari presenta a la
Junta Directiva).
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B 23 PRESSUPOST
De les previsions consignades al pressupost en dependrà l’activitat de la societat al
llarg de l’any. La societat de propietaris confecciona dos pressupostos diferenciats:
el de despeses i ingressos ordinaris i el de despeses i ingressos extraordinaris.
B 24 INGRESSOS
Els ingressos de la societat provenen bàsicament de les quotes aportades pels socis,
i en menor mesura dels cànons que paguen els concessionaris. El control d’aquests
pagaments es porta amb el llibre de padró i repartiment, aquí figuren les quotes
que paguen els socis, tant per les seves propietats (distingint entre predis urbans i
predis rústics) com per cobrir les despeses ocasionades per les tasques de conservació, vigilància o prolongació de la Mina. D’altra banda, hi ha els ingressos que
procura el pagament de cànons per part dels concessionaris. En aquests llibres
també es du un control dels que es demoren en el pagament. Aquesta mateixa
informació figurarà posteriorment en les anomenades llibretes de cobrament.
També destaquen pel seu volum, els rebuts i les matrius de talonaris.
B 25 DESPESES
L’activitat diària de la societat genera una sèrie de despeses per obres, pagament de
jornals, compra de materials, manteniment... Aquestes despeses generen expedients anuals on es troben desglossades. Són les relacions de despeses ordinàries i
extraordinàries. Tenint present la importància de la tasca de vigilància, se’n fa una
relació a part, per controlar quan es paga a cada vigilant. Les ordres de pagament
permeten saber quins són els pagaments efectuats pel dipositari, sempre sota la
supervisió de l’interventor.
C 3 GESTIÓ DE SOCIS
Aquesta secció permet dur un control exhaustiu dels membres que componen la
societat i de les propietats que els atorguen el dret de beneficiar-se de la Sèquia.
Els socis poden ser propietaris de terres (predis rústics) o de fàbriques i molins, que
es consideren predis urbans.
C 31 REGISTRE DE SOCIS
Sota aquest epígraf es recull el llibre de padró i les declaracions de predis. El llibre
de padró és la relació alfabètica de socis, amb els noms, cognoms i domicili. A més,
conté una relació de fàbriques, molins i terres que posseeix cada soci i els seus
límits. Les declaracions de predis són uns fulls que presenten els socis a la Junta
Directiva, en que es descriuen els terrenys que posseeixen i s’especifica el títol en
què es fonamenta la propietat.
C 32 ALTES I BAIXES
Per controlar les variacions en el padró s’obren expedients d’altes i baixes de socis.
Aquests expedients es composen normalment d’una notificació per part dels socis,
i l’escriptura mitjançant la qual s’han venut o comprat terres (amb el consegüent
traspàs de domini), que justifica l’alta o la baixa.
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D 4 OBRES
Es recull tota la documentació generada per l’execució d’obres adreçades a optimitzar i millorar el subministrament d’aigua.
D 41 PROLONGACIÓ DE LA MINA
Periòdicament la Mina de Montcada s’anava ampliant segons les necessitats del
moment, determinades pels períodes de sequera i escassetat. És una subsèrie
important, perquè va ser una d’aquestes prolongacions, la de 1838, concretament,
la que va donar lloc a la constitució de la Societat. Els expedients contenen els projectes de l’obra, formats pels informes dels arquitectes, els plànols, els pressupostos...
D 42 ALTRES CONSTRUCCIONS
Es tracta també de projectes d’obra, però no centrats exclusivament en la prolongació de la Mina, sinó que inclouen diferents aspectes. Com a exemples, podem
esmentar les obres per cobrir el canal, per instal·lar-hi motors-bomba, casetes per
guardar-hi material i utensilis de la societat i altres.
D 43 MANTENIMENT, REPARACIÓ I REFORMA
Expedients generats per intervencions que comporten l’execució d’obres.
E 5 ADMINISTRACIÓ DE LA SÈQUIA
Per administració de la Sèquia cal entendre la gestió del cabal, de la llera i dels
terrenys adjacents.
E 51 MANTENIMENT
S’hi inclouen les intervencions destinades a mantenir la Sèquia en condicions òptimes, sempre que no comportin la realització d’obres. Es tracta de neteges periòdiques i herbatges, principalment. També es recullen les queixes dels socis que demanen actuacions i exposen les seves observacions respecte a l’estat de la Sèquia.
E 52 COMPRA, VENDA I CESSIONS
Les alienacions, adquisicions i cessions es formalitzen mitjançant escriptures. La
Junta pot vendre terrenys o adquirir-ne, i a vegades els particulars estableixen cessions a favor de la Junta (per exemple cessió de l’aigua que circula pels seus
terrenys). Aquest epígraf engloba els expedients fruit d’aquestes operacions.
E 53 CONCESSIONS
Les concessions les atorga la Societat de Propietaris per un temps determinat i a
canvi d’un pagament o cànon. Són atorgades a favor de particulars, fàbriques o la
mateixa administració. Els expedients de concessió estan formats per la sol·licitud i
la ressolució de la Junta en què es concedeixen o es deneguen els permisos demanats.
Hi ha nombroses escriptures de conveni on s’estableixen les condicions que regularan la concessió. Les peticions poden ser molt variades: permís per desguassar aigües
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industrials a la Sèquia, fer determinades edificacions, instal·lar canonades, establir
servituds, rebre subministrament de determinada quantitat d’aigua, etc.
F 6 CONTROL DE LA SÈQUIA
L’objectiu d’aquesta tasca és controlar tant l’activitat humana com la dels fenòmens
naturals. En el primer cas, es tracta de garantir el bon ús de l’aigua, prevenint els
abusos. Pel que fa als fenòmens naturals, ens referim a la meteorologia i els seus
efectes en el cabal i la llera de la Sèquia.
F 61 VIGILÀNCIA
El Reglament estableix una sèrie de normes quant a l’ús i distribució de l’aigua, i
tipifica una sèrie d’infraccions susceptibles de sanció. Els cossos de seguretat que
vigilen la Sèquia tenen una gran importància a l’hora de detectar irregularitats i
infractors. La Sèquia té contractats diversos vigilants i un sequier. A més, hi ha
altres cossos com els parrots o l’anomenat «rondín» municipal. Com a documentació, trobem principalment els informes que emeten aquests cossos, que donen lloc
a expedients, que contenen una relació detallada dels infractors. També els particulars, principalment els socis, remeten denúncies i queixes que obliguen la Junta
a intervenir per corregir les faltes que contravenen el que disposa el reglament.
F 62 CONTROL DEL CABAL
El control del cabal té com a punt de mira analitzar els efectes de fenòmens com la
pluja, vendavals, tempestes... en el nivell de l’aigua i en el terreny. Totes les variacions detectades es registren i s’anoten a les llibretes de control de l’aigua i als
informes del sequier. Aquests canvis es reflecteixen mitjançant gràfics, els quals
generen els llibres de gràfics.
F 63 REPARTIMENT DE L’AIGUA
De nou el reglament estableix unes normes per regular el repartiment de l’aigua
entre els socis, de manera que resulti equitatiu. Aquest repartiment està condicionat pel nivell del cabal, de manera que en períodes de sequera es poden establir
restriccions. Basant-se en informes del sequier, es distribueixen avisos als socis per
comunicar les incidències respecte als horaris, dies, etc. de repartiment. La societat compta amb la figura dels repartidors, que elaboren els fulls de subministrament i els lliuren al sequier. Aquests fulls són diaris i se’n fa un per cada districte
de Rec, amb les hores i els dies que toquen a cada propietari.
G 7 AFERS JURÍDICS
Aplega els documents generats en l’exercici d’activitats judicials.
G 71 JURISDICCIÓ DE LA SÈQUIA
La Societat té un òrgan propi que coneix dels abusos i les faltes contra la correcta distribució i ús de l’aigua. Aquest òrgan és el Tribunal Conservador, amb capacitat sancionadora i potestat d’emetre veredictes, que es poden recórrer davant la jurisdicció
ordinària. Els veredictes es recullen als llibres d’actes del Tribunal Conservador.
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G 72 PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
Són els procediments que es resolen per la mateixa administració, abans d’acudir a
la jurisdicció ordinària. N’hi ha dues sèries: 1) els recursos (d’alçada i de reposició)
contra actes i resolucions dictades per l’administració; 2) les oposicions a inscripcions d’aprofitaments i usos, que són al·legacions que fa la Societat contra sol·licituds d’usos que apareixen publicades al BOP. S’obren expedients que contenen
aquestes al·legacions i la resposta de l’òrgan competent.
G 73 PROCEDIMENTS JUDICIALS
Fa referència als litigis que es resolen en la jurisdicció ordinària competent.
H 8 RELACIONS EXTERNES I PROTOCOL
Aquesta secció aplega documents generats i rebuts coneguts sovint amb el nom de
«correspondència», perquè no formen part d’un expedient reglat. També s’inclou la
documentació relativa a les activitats de protocol (felicitacions, condols, invitacions...).
H 81 RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
Es tracta de relacions amb el sector públic (tant a escala estatal com municipal),
especialment amb l’Ajuntament de Barcelona, que també és membre de la Societat
de Propietaris. Això dóna lloc a continus intercanvis d’informació i comunicacions.
H 82 RELACIONS AMB EMPRESES I PARTICULARS
Aquí parlem de fàbriques i societats que sovint són concessionàries de la societat i
tenen interès a fer ús de les aigües del rec. També hi ha la correspondència amb
particulars, moltes vegades els mateixos socis, que s’adrecen a la Societat.
H 83 RELACIONS AMB ALTRES ORGANISMES
Aquest epígraf aplega tot tipus d’entitats. Cal destacar que la societat es manté en
contacte especialment amb altres comunitats de regants i organismes directament
relacionats amb el sector de l’aigua.
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Albert Pérez i Núñez*

Els enginyers, capdavanters de la indústria.
Formació i àmbits de treball
En el canvi de segle Catalunya és ja una societat industrial. Tot i que ens trobem
encara amb un fort predomini del tèxtil, les indústries de transformacions
metal·lúrgiques i l’elèctrica van guanyant posicions des de la darrera dècada del
segle. La diversificació industrial és un fet que consolida el seu predomini a nivell
espanyol, que comportarà l’atracció dels nous sectors propis de la segona revolució
industrial. L’expressió «Catalunya, fàbrica d’Espanya» prendrà ja un sentit ple.
En aquesta nova etapa i en les especialitats més dinàmiques la indústria requerirà un capital humà amb la capacitació tècnica adequada per aplicar els avenços
tecnològics que aniran apareixent. El professional que caracteritzarà aquesta nova
era serà l’enginyer.1
La tasca desenvolupada pels enginyers durant la segona meitat del segle XIX i la
primera del XX està del tot relacionada amb el desenvolupament de la indústria en
qualsevol de les seves especialitats. L’enginyer, com a tècnic, com a científic i com
a difusor del “progrés”, havia de tenir un paper determinant. Tot i això, la conjuntura econòmica, social i política del moment exigeix a aquest grup de professionals
la seva participació en àmbits que no responen, d’entrada, plenament a la seva
tasca professional. Seran creadors d’enginys tècnics, defensors del desenvolupament industrial en general i de la seva empresa en particular, també del desenvolupament de la tecnologia del ferro i de la seva implantació en el paisatge de la ciutat i en les obres públiques. Donaran un fort impuls a la difusió de la ciència i la
tècnica a través de l’organització de congressos i exposicions sobre matèries tècniques i de la publicació de revistes especialitzades. Alhora, també participaran en
política, sovint defensant les idees proteccionistes. La Maquinista Terrestre y
Marítima, veritable pedrera d’enginyers, veurà els seus professionals participar en
*
1.

Historiador.
Sobre la història de la enginyeria industrial al nostre país cal citar: l’obra clàssica de Alberto DEL CASTILLO i
Manuel RIU, Historia de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona (1863-1963), Barcelona, Asociación
de Ingenieros Industriales, 1963. Ramon GARRABOU, Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a
Catalunya, Barcelona, L’Avenç-Col·legi d’Enginyers Industrials, col. Clio, 2, 1982; i Santiago RIERA, L’Associació
i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, de la Dictadura a la Democràcia (1950-1987), Barcelona,
Publicacions de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya-La Magrana, 1988.
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tots aquests camps. És per això que l’eix d’aquesta comunicació serà la figura de
Josep Maria Cornet i Mas,2 veritable artífex de la consolidació de La Maquinista
com a la gran empresa de trasformacions metàl·liques del país i exemple de la versatilitat de l’enginyer, alhora que una mostra del lligam entre indústria i política.

Un nou director per La Maquinista:
Josep Maria Cornet i Mas (1839-1916)
Josep Maria Cornet i Mas va estudiar a l’Escola d’Enginyers Industrials de
Barcelona. Pertany a la promoció de 1874, en l’especialitat de Mecànica,3 així
doncs, va finalitzar els estudis quan tenia 35 anys, edat molt poc habitual en els
nous enginyers, que solien acabar amb vint-i-pocs anys. En el cas de Cornet, la
causa d’aquest retard és doble: d’una banda, l’abril de 1868 és donat de baixa de
l’Escola Industrial per faltes d’assistència, una febre gàstrica li va impedir finalitzar
els estudis amb regularitat;4 de l’altra banda, la seva feina a La Maquinista des del
mateix any 1868 el va obligar a demorar la presentació del seu projecte final de
carrera fins el 1874, data en què es va fer oficial la seva titulació, tot i que ja portava uns anys exercint plenament com a enginyer.
El 1880 es va fer càrrec de la direcció de l’empresa, que ocuparà fins la seva
mort, el 1916. Cornet serà l’ànima de La Maquinista durant aquests anys i dedicarà tots els seus esforços a la seva protecció i expansió.
La seva vida pública va ser molt activa. Va ser president de l’Associació
d’Enginyers Industrials de Barcelona; va presidir també l’Institut del Foment del
Treball Nacional, organització de la patronal catalana, del novembre de 1887 al
gener de 1888; va participar com a vocal en el comitè de Catalunya i Balears del
Pavelló espanyol de l’Exposició Universal de París del 1889; l’agost del següent any,
i per la seva tasca en aquesta Exposició, va ser nomenat soci honorari de la Societé
des Ingénieurs Civils de la France; en diverses ocasions va contribuir als treballs de
les Comissions de Reforma Aranzelària i Juntes de Valoració d’Aranzels creades
pels diferents governs de l’època, fent sentir la veu dels industrials que demanaven
protecció per a les seves activitats; va ser gerent de La Constructora Naval
Española, empresa filial de La Maquinista dedicada a la construcció de vapors; com
a president de l’Associació Nacional d’Indústries Metal·lúrgiques va organitzar el
2.

3.

4.

Fins i tot es pot parlar d’una “nissaga Cornet” en l’enginyeria industrial catalana: el seu germà Gaietà Cornet i
Mas, enginyer industrial, taquígraf i escriptor; els seus nebots Magí Cornet i Masriera, premiat per un projecte de
pont metàl·lic sobre el Neva a Sant Petersburg (1904), Gaietà Cornet i Palau, enginyer i dibuixant, cofundador i
director artístic del Cu-Cut!, i Gaietà Cornet i Riera; el seu fill Josep Maria, que també va ser director de La
Maquinista i president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona; el seu gendre Ferran Junoy, un dels
enginyers industrials més importants del país, també director de La Maquinista; dos dels seus néts, Manuel Junoy
i Cornet i Josep Maria Cornet i Cucurny, també dedicats professionalment a la mateixa empresa, essent el primer
director des de l’any 1935, tot i que no va exercir el càrrec fins a la fi de la Guerra Civil.
Hi ha certa controvèrsia respecte la promoció a la qual pertany Cornet. Hi ha autors que citen la de 1868, altres
1869. Nosaltres seguim la que publica l’òrgan de l’Associació d’Enginyers de Barcelona, en una recopilació dels
membres de l’Associació, on citen l’any de la seva promoció i l’especialitat que van cursar: «Ingenieros industriales que han obtenido título durante el año 1861 y siguientes en la Escuela de Ingenieros de Barcelona», Revista
Tecnológico-Industrial (Barcelona, Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona), (1882), pàg. 220.
AHUB (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona), Espediente de José Cornet y Mas, 1867-1868.
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Congrés de Metal·lúrgics de 1913; vocal de la Lliga Naval, de la Junta de Protecció
de la Indústria Nacional, de la Junta d’Obres del Port de Barcelona; acadèmic
numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona... De fet, va participar de manera activa en tots els esdeveniments i associacions que tenien alguna
relació amb la seva doble condició d’enginyer i de director de la principal empresa
metal·lúrgica del país. A més, va ser elegit diputat pel partit conservador en dues
ocasions, en el 1891 i en el 1896. Per totes aquestes activitats li va ser concedida la
Gran Creu de l’Ordre d’Isabel la Catòlica. La seva mort, el 1916, va ser molt
comentada i sentida a Barcelona.
LA DEFENSA DE LA PROFESSIÓ. JOSEP MARIA CORNET
I L’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE BARCELONA
Trobem constància de la participació activa de Cornet en l’Associació d’Enginyers
Industrials de Barcelona5 des del 1876. En va ocupar la presidència en els biennis
1883-1884 i 1904-1905.6 Els temes que van centrar la seva actuació van ser la protecció de la indústria i la defensa de la professió, sovint tractats conjuntament o
entesos com una mateixa cosa. Tenim molts exemples de manifestacions públiques
de Cornet respecte aquestes qüestions; com per exemple, l’any 1883, el seu discurs
del tradicional banquet annual dels enginyers:
Quiso aprovechar la ocasión de hallarse tantos miembros de la Asociación allí
reunidos, para llamarnos la atención sobre la gran perturbación económica por
la que está atravesando hoy en dia nuestra patria, Lamentóse de que las comisiones nombradas por el Gobierno para informar sobre cuestiones vitales para
las fuerzas productivas del país se hallasen huérfanas de Ingenieros
Industriales. Dijo que la Junta de valoraciones y aranceles, nombrada en
Madrid se compone única y exclusivamente de comerciantes y empleados del
Estado, los que sí han de ser forzosamente libre-cambistas, dado el criterio
egoista que por desgracia impera hoy en dia en todas las esferas de la moderna
sociedad. El nombramiento de una tal comision para decidir sobre la suerte de
las fuerzas productivas del país explica perfectamente lo que pasa en España,
donde la Industria ya raquítica de por sí por una infinidad de causas que precedieron su nacimiento y que por desgracia subsisten aún, sólo puede competir
con muy contadas naciones de Europa, pero de ningun modo con la Gran
Bretaña, la nacion comercial é industrial por excelencia, y como á tal acérrima
partidaria del proteccionismo que tan bien ella sabe disimular y encubrir con el
pomposo nombre de libre-cambio [...].
Despues de lamentar, el Sr. Cornet, el olvido en que, áun hoy dia, se tiene nuestra carrera, brinda para que los Ingenieros Industriales ocupen en el Estado, en
la Industria y entre los mismos industriales el honroso sitio que les corresponde
y brinda, tambien, por los Sres. Catedráticos de la Escuela de Ingenieros, que
5.
6.

AHACEIC (Arxiu Històric de la Associació-Col·legi d’Enginyers Industrial de Catalunya), Actas de las Juntas
Directivas, Generales y Consultivas de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona; diversos volums (a partir d’ara, Actas).
En aquest bienni el seu fill, Josep Maria Cornet i Enrich, també participarà en la Junta com a vocal.
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tan bien saben inculcar á los alumnos de la misma los conocimientos necesarios
para salir aprovechados ingenieros.7
Una altra mostra de la preocupació per la protecció de la indústria va ser la participació de Cornet en les Juntes d’Aranzels, en exercici de qualsevol dels seus múltiples càrrecs. Com a president de l’Associació d’Enginyers de Barcelona, va participar en l’elaboració dels aranzels de 1906. La seva valoració va quedar recollida en
l’acta de la Junta directiva de l’Associació de 14 de juny de 1905:
El Sr. Presidente notificó á la Junta la marcha y el estado de los estudios y trabajos llevados á cabo para la Revisión de nuestros Aranceles haciendo resaltar
que los Ingenieros Industriales pueden contribuir y han contribuido muy directamente á los trabajos de dicha revisión, atendiendo su carácter técnico y racional y por lo tanto, la cooperación de los Ingenieros ha podido ser más eficaz que
en anteriores revisiones, cuyos trabajos se hacían sin bases y atendiendo á informaciones contradictorias frecuentemente.
Seguidamente dicho Sr. Presidente, leyó las bases aprobadas por la Junta de
Aranceles y Valoraciones, que resuelven todos los casos que pueden presentarse con completa equidad y justicia, y por lo tanto han merecido la aprobación
de todo el país productor.
La Junta, depués de oir atenta al Sr. Presidente, acordó por unanimidad hacer
constar en acta su voto de gracias á su digna Presidencia por su labor en la confección de las referidas bases en el seno de la Junta de Aranceles y
Valoraciones.8
El prestigi de Josep Maria Cornet entre els enginyers va fer que el 1909 fos
nomenat president honorari de l’Associació.9 La seva darrera intervenció pública
davant els seus companys serà en el banquet anual de 1915, en el qual, com tradicionalment, «...su amena palabra cautivaba a los concurrentes dándoles alientos
para el porvenir y recordando los tiempos pasados».10 A la seva mort, el 5 de maig
de 1916, l’Associació el recordarà en una llarga nota necrològica i en el banquet
anual. La seva desaparició serà molt sentida entre els seus companys, que reconeixien en ell un dels enginyers amb més prestigi, tant per la seva activitat empresarial, com política, com estrictament professional:
Nuestra Asociación y nuestra clase se han asociado con pena al sentimiento que
embarga a su familia y guardarán un profundo recuerdo del ilustre compañero
que tanto ha hecho por el país y por la industria con la cual están íntimamente
enlazados nuestros más legítimos intereses.11

7.
8.
9.
10.
11.

Revista Tecnológico-Industrial (Barcelona), 12 (desembre, 1883).
AHACEIC, Actas..., sessió 14-VI-1905.
Revista Tecnológico-Industrial, (Barcelona), (1909), pàg. 414-419.
«Necrología. D. José Mª Cornet y Mas», dins Revista Tecnológico-Industrial, (Barcelona), (1916), pàg. 154.
«Necrología...», pàg. 154.
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L’HOME POLÍTIC
La vida política de Josep Maria Cornet i Mas es va desenvolupar durant la
Restauració. Les classes dominants es van organitzar en dos partits, el conservador
i el liberal, que mitjançant pactes i manipulació electoral es van anar tornant en el
poder. Més que de partits, hauríem de parlar de grups a l’entorn d’uns líders,
Cànovas i Sagasta al principi, sense diferències programàtiques o ideològiques
massa importants. Potser, l’element doctrinal en què més es diferenciaven era la
seva posició en el debat sobre política econòmica: en el camp conservador va predominar el proteccionisme i en el liberal les idees lliurecanvistes. Així doncs,
podem entendre que, dels dos partits dinàstics, el que va tenir una major presència
entre els industrials catalans va ser el conservador. De tota manera, l’artificialitat
del sistema polític de la Restauració no va poder seguir el mateix ritme que el que
marcava una societat dinàmica i contradictòria com la finisecular, que necessitava
d’uns òrgans de poder i representació que la Restauració no podia proporcionar.
Cornet es va presentar a les eleccions legislatives de 1891 i va ser elegit diputat pel
partit conservador pel districte de Manresa.12 Amb aquesta ciutat tenia forts lligams
tant familiars com econòmics: el seu pare, la seva muller i el seu sogre n’eren fills, i a
més, aquest últim, tenia localitzades en la capital del Bages les seves fàbriques.
Ja esmentàvem abans que tant la seva vida professional com la pública tenien
una coherència remarcable. Els temes que van centrar la seva actuació parlamentària van ser els mateixos que havia defensat des d’altres fronts: el reconeixement
de la professió, d’una banda, i la protecció de la indústria del país, de l’altra. La reivindicació de les places dels enginyers adscrits a les duanes, la reclamació del dret
dels enginyers a accedir a la inspecció industrial, la llibertat de l’exercici particular
de la professió, la determinació de les atribucions oficials exclusives dels enginyers,
la defensa de la capacitat de la indústria espanyola per servir qualsevol tipus de
comanda oficial o no que es pogués produir, van ser alguns dels temes que la documentació de l’Associació ressenya com a un triomf o una lluita col·lectius de tots
els enginyers, representats pel diputat Cornet.13 Concretament, en aquesta legislatura va participar en les següents comissions i debats parlamentaris: examen de
comptes (22-IV-1891), ferrocarril de muntanya de Sant Gervasi al pic del Tibidabo
(18-VI-1891), carretera de Marsà a Poboleda (8-IV-1892), assistència a la funció
cívico-religiosa del Dos de Maig (30-IV-1892), modificació de la tarifa segona de
l’aranzel de duanes (28-VI-1892), creació d’escoles teòrico-pràctiques per a les
classes artesanes i treballadores (22-I-1892), concessions en els tractats de comerç
per sota de la tarifa mínima (22-I-1892) i sobre la intervenció dels enginyers industrials en les operacions de duanes (5-IV-1892).
Pel que fa a la qüestió aranzel·lària, prioritària per al diputat enginyer, la participació de Cornet en el nou aranzel de 1891, que va significar el definitiu triomf de
12. En el Diario de Sesiones de las Cortes d’aquest mateix any apareix recollit el seu registre com a diputat: «Cornet y
Mas (D. José María). Diputado electo por el distrito de Manresa, provincia de Barcelona. Presenta su credencial
(núm. 321 [3-III-1891]), que pasa a la Comisión de actas, núm. 2, pág. 12.- Dictamen de esta Comisión, idem de
la de incompatibilidades, núm 22, pág. 389 [3-III-91, 2-IV-91], Apéndice 7º.- Se aprueban; queda admitido y proclamado, núm. 31, pág. 725-726.- Jura y toma asiento, núm. 37, pág. 894» (Diario de Sesiones de las Cortes, XVII
(1891-1993), «Índice», pàg. 269).
13. AHACEIC, Actas..., sessions del 18-V-1892, 8-VI-1892 i 1-VI-1892. Sobre les intervencions de Cornet en el
Congrés de Diputats sobre aquest tema, Diario de Sesiones de las Cortes, 117 (23-I-1892), pàg. 3.372.
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les teories proteccionistes, va ser saludada efusivament per la seva empresa, La
Maquinista:
El 21 de noviembre, reunida la Junta de Gobierno de la Sociedad, José Mª
Cornet y Mas resumía sus trabajos en el seno de la Comisión de Reforma
Arancelaria, hasta conseguir que en las conclusiones de noviembre, el segundo
grupo de las cuales comprendía el hierro y acero, se aprobaran tarifas más elevadas para la importación de maquinaria en general, recibiendo, por tal motivo, la felicitación entusiasta de sus amigos de “La Maquinista”.14
Josep Maria Cornet va tornar a ser elegit diputat en les eleccions de 1896. En
aquesta ocasió es va presentar pel districte de Sant Feliu de Llobregat.15 La seva
tasca en aquesta legislatura no va ser tan intensa com en la primera; de fet, només
va participar en dues comissions sobre la construcció de carreteres, una des de la
de Barcelona a Castelló a la d’Alcover i l’altra de Santa Coloma de Queralt a
Guimerà,16 però la seva actitud i activitat són les mateixes que hem anat comentant.
La seva darrera participació activa en la política va ser quan es va presentar a les
eleccions de 1901.17 En no resultar elegit, a partir d’aquell moment, va renunciar a
tornar a ser diputat i es va centrar del tot, fins a la seva mort, en les seves activitats
professionals, tot i que no va deixar d’intervenir en política a través de les juntes
aranzelàries.
Tanmateix, i donat que al llarg de tot aquest apunt biogràfic hem considerat la
figura de Josep Maria Cornet i Mas com a representativa de l’enginyer del tombant
de segle, caldria que comentéssim la seva activitat pràctica en la política, tot enmarcant-la en les actituds, ideologies i posicions dels enginyers entorn els problemes
polítics i socials del seu temps.
En primer lloc, sembla evident que la visió sobre la política i la societat que
tenen els enginyers es forma a partir de la reflexió sobre la seva pròpia activitat professional. L’enginyer és l’introductor de la ciència i del progrés, del desenvolupament econòmic i industrial, i per tant, qui proporciona la panacea pels mals de la
seva societat:
Nuestro siglo es el siglo del ingeniero; porque vosotros, señores ingenieros, vosotros que practicáis la ciencia, que sois los obreros de la inteligencia, que unidos á los obreros del trabajo transformáis la materia, vosotros habéis sustituido
á los esclavos blancos que elevaban las pirámides de Egipto y trabajaban en las
antiguas civilizaciones, los habéis sustituido por un esclavo negro, el carbón de

14. Alberto DEL CASTILLO, La Maquinista Terrestre y Marítima, personaje histórico, 1855-1955, Barcelona, Seix Barral,
1955, pàg 269.
15. «Acta de la província de Barcelona. San Feliu de Llobregat. El Sr. D. José María Cornet y Mas, diputado electo
por este distrito, presenta su credencial (núm. 157), que pasa á la comisión de actas, núm. 2, pág. 9. Dictámenes
de esta comisión y de la de incompatibilidades, núm. 9, pág. 142, Apéndices 13º y 14º. Se aprueban: queda admitido y proclamado Diputado, núm. 10, página 147. Jura y toma asiento, núm. 29, pág. 684» (Diario de Sesiones de
las Cortes, X (1896), «Índice», pàg. 25).
16. «Acta de la província...», pàg. 174.
17. «Apéndice 1º: Elecciones a diputados de 19 de mayo de 1901. Resultados sucesivos anunciados en Barcelona para
esa circunscripción», dins Joaquín ROMERO MAURA, La Rosa de Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909,
Madrid, Alianza Universidad, 1989, pàg. 556.
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piedra; habéis sustituido á la fuerza del hombre, convertido en aquella época en
bestia de carga, habéis sustituido su fuerza con la de la máquina; habéis redimido al hombre, habéis llenado la gran misión de la humanidad redimiéndole del
trabajo y levantando su espíritu fuera de la materia. A vosotros, pues, se os debe
gratitud, á vosotros yo os saludo. Allá á la entrada del puerto de New-York hay
una gran estatua de la Libertad iluminando al mundo; los destellos de aquella
luz son los destellos de la inteligencia; vosotros realizáis la misma misión divina
simbolizada por aquella estatua, haciendo progresar la humanidad, acercádola
á sus ideales.18
La posició de l’enginyer en el procès de producció, fent una tasca creativa,
racional i científica, el diferenciava de les classes treballadores, que en aquests anys
finals del segle, com des dels inicis de la industrialització, patien unes condicions de
vida i treball infrahumanes. La diferent activitat va comportar la diferenciació
social. A més, la seva relació amb el poder econòmic, la seva participació en la
presa de decisions, el seu tracte personal amb els patrons, els van dur a controlar o
a creure que controlaven el procés de producció. Els enginyers industrials van formar part de l’elit de la nova societat burgesa, de les seves minories dirigents.
Aquesta exclusivitat a la que creien tenir dret venia fonamentada per aquesta visió
de la pròpia professió en el marc de la societat industrial. L’individualisme, la competitivitat i la formació especialitzada rebuda justificaven la seva posició en la jerarquia social. L’antiga preponderància feudal, basada en el naixement i la sang, havia
estat substituïda per la nova moral de la ciència, la indústria i el progrés. Qui podia
tenir, doncs, més dret a situar-se en el cim que l’enginyer, fill d’aquesta nova
moral? Un exemple d’això va ser la constant reclamació als poders públics de reconeixement d’unes atribucions professionals, d’un camp propi que garantís aquest
lloc destacat que volien ocupar en la societat burgesa.
Pel que fa a la qüestió social, en un primer moment es va imposar una actitud
paternalista. L’enginyer, com a element il·lustrat de la producció, havia de vetllar
pels seus subordinats menys afortunats. Una filantropia o compassió fins a cert punt
freqüent entre certs components de les classes dominants del segle XIX, sobre tot mentre el moviment obrer, encara en bolquers, no tenia la suficient consciència ni força
com per a plantejar una alternativa a la societat burgesa. Tanmateix, quan això canvïi i les noves ideologies passin a ser plantejades com a veritables alternatives al sistema vigent, l’actitud paternalista deixarà de ser vàlida i els enginyers hauran de
redefinir la seva posició. La pretesa equidistància de l’enginyer respecte patrons i
obrers serà ben discutible. La condemna de les vagues i de totes les tàctiques de
lluita obrera, la por a la revolució, va fer que l’aliança entre enginyers i empresaris
sigui ben evident:
És significatiu que davant de conflictes tan greus com la vaga de 1902, que paralitzà una gran part de les indústries barcelonines i que devia afectar molts enginyers, ni als llibres d’actes ni en les revistes tècniques he trobat la més mínima
18. José NAVARRO REVERTER, «Discurso de la Sesión Inaugural del Congreso de Ingeniería, en 12 de octubre de
1888», dins Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en Barcelona durante 1888. Discursos, memorias y disertaciones, Barcelona, Tipo-Litografía de Luis Tasso, pàg. 31-32.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

8106

Albert Pérez i Núñez

referència. Silenci molt més sospitós si es té en compte que en la comissió negociadora hi havia un enginyer com Cornet i Mas, que havia tingut càrrecs directius a l’Associació, i que com a representant de La Maquinista Terrestre y
Marítima va prendre una actitud molt intransigent i per tant allunyada de la pretesa posició de neutralitat que s’atribuïa a la professió. Es pot argumentar que
era un cas excepcional, però una autonomia real dels enginyers, penso que
s’hauria hagut de manifestar mitjançant la presa de posició pública davant el
conflicte, distanciant-se de posicions com la de Cornet i Mas. No fer-ho volia dir
assumir d’alguna manera els plantejaments de la patronal [...]. Probablement en
altres ocasions [...] els enginyers van complir més activament el paper d’homespont, però de totes formes la tònica dominant va ser la de marginar-se, desentendre’s dels conflictes, el qual fet a la pràctica no volia dir més que prestar un
suport indirecte a l’empresariat.19
Per acabar d’entendre aquesta qüestió cal esmentar les propostes de reforma
social plantejades pel col·lectiu dels enginyers. Dins la seva posició com a membres
de la minoria dirigent i de la seva pretesa neutralitat, trobarem molt freqüentment
l’intent d’impulsar una legislació protectora del treball que gira a l’entorn de dos
aspectes principals: la redempció de l’obrer per l’educació i propostes de reglamentacions industrials i laborals. Pel que fa a la primera qüestió, podem trobar motivacions diverses. En primer lloc, la necessitat de comptar amb obrers especialitzats i
fins i tot quadres intermedis que poguessin dur a la pràctica el desenvolupament
científic, tècnic i econòmic dissenyat pels enginyers; per altra banda, la creença en
la bondat de l’ensenyament, tant tècnic com general, per a millorar la condició de
vida i encaminar els obrers cap a aquella via d’esforç personal, formació i competència en la qual creien tan fermament; en darrer terme, com una manera d’integrar la classe obrera en el sistema, com una via de disuassió de les seves veleitats
de canviar l’ordre natural de la societat capitalista. El propi Cornet ho va plantejar
en el Congrés de Diputats:
Ya que estoy en el uso de la palabra, voy, con permiso del Sr. Presidente, á dirigir una súplica al Sr. Ministro de Fomento, y es la siguiente.
En el dictamen de la Comisión informadora existe una conclusión, la 22ª, que
se designa como conclusión especial. En esta conclusión se recomienda al
Gobierno de S.M. la creación de escuelas teórico-prácticas para las clases artesanas y trabajadoras; y como ni en el articulado ni en el preámbulo que precede al arancel he visto consignado nada para estas escuelas, yo suplico al Sr.
Ministro de Fomento que se sirva estudiar el modo de plantear esas escuelas,
pues creo que son esencialmente necesarias para dotar á nuestro obreros de
condiciones de instrucción y aptitud para el trabajo, á fin de que puedan mejorarlo y aumentar la producción. Así como hay muchos que tienen interés en
enseñar á nuestros obreros la ley del sufragio y las de reunión y asociación y se
las enseñan hasta con notas, yo tengo verdadero interés en que á los obreros se
les dote de todas aquellas enseñanzas por virtud de las cuales puedan, como he
19. GARRABOU, Enginyers..., pàg. 293-294.
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dicho, perfeccionar su trabajo. En la conclusión á que aludo, no solamente se
indica que el Gobierno debe procurar el establecimiento de esas escuelas teórico-prácticas, sino que se excite también á las Diputaciones, á los Ayuntamientos
y hasta á los particulares á que las establezcan; y yo quisiera que el Sr. Ministro
de Fomento acordara que, además de las enseñanzas que generalmente se dan
en las Escuelas de Artes y Oficios se diera también la de economía é higiene
domésticas. Así, pues, yo someto estas observaciones á las Mesas para que se
dignen hacerlas presentes al señor Ministro de Estado.20
Pel que fa a la demanda de reglamentacions laborals i industrials, els enginyers
van tendir a reclamar de l’Estat una actitud de correcció dels defectes de la societat industrial. Normes d’higiene i seguretat en el treball, reglamentació del treball
de nens i dones, descans dominical, i d’altres poden ser interpretades com un exemple d’aquell paternalisme que comentàvem abans associat al desig d’eliminar els
elements que mobilitzaven la classe obrera i que la portaven a formular, cada cop
més organitzadament i també amb més virulència, les seves reivindicacions.
Alhora, també responien a «...interessos corporatius, ja que forma part de la reclamació tradicional dels enginyers industrials que l’administració compti amb els seus
serveis, en especial en qüestions com les que acabem d’analitzar».21
És evident que les posicions personals dels enginyers van ser diverses, però els
que es van dedicar activament a la política, que van ser molt pocs, majoritàriament
enginyers propietaris o càrrecs directius d’empresa, es van incorporar a les files de
la patronal. Cornet, alt directiu de La Maquinista, n’és un exemple. La tasca política d’aquests enginyers i polítics es va centrar en la defensa de la indústria i de l’ordre; en la defensa, al cap i a la fi, dels interessos burgesos. Per tant, aquella autonomia o equidistància es va oblidar quan es tractava de defensar l’única via de progrés que creien possible, la del capitalisme industrial. No serà fins entrat el segle
XX que veurem enginyers industrials defensant altres posicions ideològiques.
MÀQUINES I CONSTRUCCIONS. CORNET I LA MAQUINISTA
La Maquinista va jugar un paper cabdal en la consolidació de la professió d’enginyer
industrial i per tant d’una cultura industrial pròpia del seu temps. Ens ho mostra el
fet que «La Maquinista va ser la que va absorbir el grup més nombrós d’enginyers.
Des que J.M. Cornet va entrar a l’ empresa el 1874 i sobretot des que s’encarregà de
la direcció el 1880, van ser molts els que hi varen treballar. Entre aquella data primera i 1912 més d’una trentena hi havien estat ocupats. Segons els anuaris de les associacions de Barcelona i Madrid de 1888 i 1885 una desena d’enginyers feien constar
La Maquinista com a lloc de treball i si ens guiem pel 1895 la xifra arribava a 15. Al
costat d’alguns casos com Cornet, Junoy, Serrat o Molinas que ocupa la plaça de
forma gairebé permanent, un nombre important solament hi treballen dos o tres anys
i acostuma a coincidir amb els enginyers tot just sortits de l’escola. Això fa pensar que
una estada a La Maquinista es devia entendre com una forma de completar la formació».22 Podem suposar, doncs, que la petjada d’homes com Cornet en tota una generació d’enginyers va ser molt important.
20. Diario de Sesiones de las Cortes, 117 (22-I-1892), pàg. 3.372.
21. GARRABOU, Enginyers..., pàg. 291.
22. GARRABOU, Enginyers..., pàg. 170.
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Dins La Maquinista Terrestre y Marítima, a part de les tasques de direcció de
l’empresa, l’enginyer Cornet es va dedicar a dos camps: el desenvolupament de
maquinària per la millora de la producció i les construccions metàl·liques.
Pel que fa al primer, la seva aportació més significativa va ser la invenció d’una
màquina per tallar les dents de les rodes còniques d’engranatge.
Pocos son los ingenieros que dedicados á la construcción de máquinas no hayan
pensado en idear medios mecánicos para el labrado de los dientes de las ruedas
de engranage; y desde luego las ruedas cilíndricas nos ofrecían graves dificultades, pues, para las pequeñas ó de menor diámetro se usaban los divisores a plataforma y para las de gran calibre se utilizaban las máquinas de cepillar; pero
las ruedas cónicas que entran en gran número en los mecanismos necesarios en
los establecimientos industriales ofrecían para el labrado mecánico de sus dientes muchísimos inconvenientes que han debido vencer siempre, cuantos se dedican á esta clase de construcciones.
La resolución de tan importante problema era de gran trascendencia para un
establecimiento de la importancia de la “Maquinista Terrestre y Marítima” y esto
fué lo que seguramente impulsó al ingeniero de dicha Sociedad, nuestro distinguido amigo el señor D.José Mª Cornet y Mas, á redoblar sus estudios é investigaciones, hasta que, incansable, llegara á combinar la ingeniosa máquina.23
El 1876, La Maquinista tenia muntada una màquina d’aquestes característiques
i en va comercialitzar dues. Una es va exportar a França, amb permís del ministre
d’Agricultura, Indústria i Comerç, i per encàrrec del constructor de París Felix
Pyat, i l’altra va ser encarregada per un taller de Manchester. «Esta máquina es [...]
un verdadero acontecimiento para la industria española, porque es la primera
máquina-herramienta que los constructores estranjeros han tenido la precisión de
adquirir en la Península española y, á La Maquinista Terrestre y Marítima acuden
Francia é Inglaterra».24
Pel que fa a les construccions metàl·liques, ja el 1869, quan encara no tenia la
titulació oficial però treballava com a enginyer a La Maquinista, va fer el projecte
de les armadures de ferro que havien de cobrir el Teatre del Circ de Barcelona, que
estava remodelant l’arquitecte Fontseré.25 És la primera obra de construcció
metàl·lica en la que participa, i ja en aquesta es veu clarament la relació característica entre l’enginyeria i l’arquitectura del segle XIX. Però les obres de Cornet que
tindran més ressó públic seran els mercats de ferro de Barcelona.
La construcció del mercat del Born es va adjudicar a principis de 1874.26 Josep
Fontseré va ser l’autor del projecte de mercat i de la urbanització de la zona. Josep
Maria Cornet va encarregar-se del disseny i direcció de les construccións
23. «Máquina para labrar los dientes de las ruedas cónicas de engranage, por D.José Mª Cornet y Mas», El Porvenir
de la Industria (Barcelona), 82 (27 setembre 1876), pàg. 752-755, 827-829.
24. «Máquina...», pàg. 754.
25. DEL CASTILLO, La Maquinista..., pàg. 156-157.
26. «La propia Dirección manifestó que en la subasta celebrada en 10 de los corrientes para la construcción del nuevo
mercado del Borne en esta Ciudad, fué adjudicada dicha obra á esta Compañía, y próximamente se firmará la
correspondiente escritura de contrato, de todo lo cual quedó enterada con satisfacción esta Junta» (Libro de Actas
de la Junta de Gobierno de la Sociedad La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, 3 (sessió 23-1-1874), pàg.
302).
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metàl·liques. El ferro utilitzat en la construcció va ser subministrat per la ferreria
de Nostra Senyora del Remei, propietat de la família Girona. Era descrit així:
Empezando por los mercados metálicos, son varios los que ha construido “La
Maquinista Terrestre y Marítima” [...]: el del Borne, que cubre una superficie de
8.030 metros cuadrados;su longitud total es de 138,30 metros cuadrados y su
ancho total 58,30 metros. La nave central tiene 28 metros de luz y las naves laterales 15 metros. En el centro del mercado hay una rotonda de 30 metros de diámetro y 31 de altura. [...] el peso de su parte metálica se calcula 1000 toneladas
de 1000 kilogramos y su construcción corrió bajo la experta dirección del ingeniero de “La Maquinista” don José Mª Cornet y Mas, que se sujetó a los planos
del arquitecto Fontseré. El coste total de la obra fue de unos 2.000.000 de pesetas y el propietario de ella es el Municipio, en representación de la ciudad.27
La realització del projecte del mercat del Born va tenir un important ressò en
la premsa de l’època:
Un acontecimiento que se recordará siempre en los anales de esta ciudad tuvo
lugar ayer en uno de los sitios más históricos de la misma. Fué este suceso la
inauguración oficial y bendición solemne del nuevo mercado del Borne verificados ayer en celebración de ser el cumpleaños de nuestro augusto monarca D.
Alfonso XII. A las tres de la tarde se reunieron en el espacioso local que embellece el que fué antiguo barrio de Ribera y después Esplanada de la Ciudadela
y paseo de San Juan, las autoridades todas de esta capital, presidiendo al
Ayuntamiento el señor Gobernador de la provincia que en corporación, lo propio que la Diputación provincial, concurrieron al acto precedidos por la guardia municipal montada de gran gala y por los respectivos maceros. [...] El
emplazamiento, dimensiones generales y distribución del mercado son debidos
al facultativo D. José Fontseré. Las obras de las partes de hierro que ha proyectado y dirigido el inteligente ingeniero de La Maquinista Terrestre y Marítima
D. José María Cornet y Mas, han corrido á cargo de esta Sociedad industrial,
habiendo empezado el 13 de julio de 1874 y habiendo quedado concluidas el 15
de noviembre de 1875. Además de las cualidades que hemos enumerado, reune
la nueva muchas otras que la recomiendan como construcción en hierro y que
acreditan más y más el buen nombre, justamente ganado, de La Maquinista
Terrestre y Marítima, así como prueban el talento del joven ingeniero que lo ha
dirigido, y demuestran que España no necesita ser tributaria del estranjero para
trabajos de aquella especie.28
L’altre gran mercat construït per La Maquinista Terrestre y Marítima és el de Sant
Antoni, inaugurat el 24 de setembre de 1882. L’edifici, amb «...una superficie de
12.000 cuadrados, tiene cuatro grandiosas naves de 20 metros de luz, sumando entre

27. «Una descripción de “La Maquinista” efectuada en 1890 (copia de un artículo publicado en La Ilustración. Revista
hispano-americana, que se publicaba semanalmente en Barcelona)», dins MeTaM, Número del centenario 18551955, Barcelona, La Maquinista Terrestre y Marítima S.A, 1955, pàg. 83-84.
28. Diario de Barcelona, 29-XI-1876, pàg. 13.140-13.141.
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todas 272 metros de longitud. Las naves parten de una elegante rotonda ochocentista que se levanta en el centro del edificio y tiene 52 metros de altura. Dan acceso al
interior ocho puertas, correspondiendo cuatro de ellas a los chanflanes e igual número a la rotonda. La estructura metálica la calculó nuestro ingeniero José Mª Cornet
y Mas, siendo el autor del proyecto el arquitecto Antonio Rovira y Trias».29 Tal i com
va succeir amb el mercat del Born, la premsa de l’època se’n va fer ressó:
A las cinco y media de la tarde se verificó ayer la inauguración del nuevo mercado de San Antonio [...]. Después de esto el señor alcalde hizo un pequeño
discurso acerca de la importancia del mercado en aquella zona de la ciudad,
haciendo resaltar mucho que todo se había construido en España con material español, y felicitó con este motivo al autor del proyecto, al director de la
obra, á la casa constructor La Maquinista Terrestre y Marítima, y a su ingeniero.30
La construcció d’altres mercats, els de la Concepció, la Barceloneta i
Hostafrancs, també va ser concedida a La Maquinista, però en aquests casos no
tenim constància documental de la participació directa de Cornet. De tota manera
podem suposar amb força certesa que va ser així, donada la seva vinculació directa
a les obres de construcció metàl·lica en les que participava l’empresa en aquells
moments i a la similitud dels edificis.
Cornet també va participar en la construcció de ponts de ferro i carretera, una
de les principals activitats de l’empresa. Així, ja des de 1871, els trenta ponts de la
línia de Sant Joan de les Abadesses ja s’estaven realitzant d’acord amb els projectes de Nicolau Tous i Josep Maria Cornet i Mas. Altres obres d’enginyeria van portar la signatura de Cornet o bé es van fer sota la seva direcció. L’autoria, en els treballs d’enginyeria, resulta difícil de determinar amb exactitud. A part de projectes
més singulars, com els esmentats, solem trobar una autoria corporativa, de l’empresa, en els projects menys monumentals o més modestos. En tot cas, el catàleg d’obres i treballs desenvolupats per la companyia en aquests anys és enorme.31 És
doncs, evident, la contribució de La Maquinista i per tant del seu director, Josep
Maria Cornet, a la modernització del país.32
29. «Hitos de la vida barcelonesa del ochocientos. El Mercado de San Antonio cumplió su centenario», dins
Maquinista. Revista de empresa, (Barcelona, La Maquinista Terrestre y Marítima S.A.), 49 (setembre-octubre
1982), pàg. 10.
30. Diario de Barcelona, 25-IX-1882, pàg. 11.622.
31. Una mostra són els Llibres de recopilacions. Aquesta és una documentació comptable que recull les feines fetes i
cobrades client per client. Serveixen per veure l’amplíssim ventall de productes que oferia La Maquinista Terrestre
y Marítima. El nombre i varietat de clients que treballaren amb l’empresa és molt gran: indústries tèxtils, metal
lúrgiques, mecàniques, companyies de ferrocarril, tota mena d’empreses, casa de la moneda, caixes d’estalvis i
bancs, ajuntaments, diputacions, ministeris, altres institucions, particulars de tot Catalunya, Espanya i algun
estranger; inclús entre els clients trobem, com a dada curiosa, diversos convents de monges. La informació dels
Llibres de recopilacions ens permet fer un seguiment dia a dia de cadascuna de les comandes rebudes per l’empresa. Tanmateix hi ha algunes llacunes. Els Llibres de recopilacions no són absolutament sistemàtics. Ens trobem amb
algun buit temporal sense que s’hagi pogut esbrinar la causa.
32. Una mostra és l’article que es presenta com a apèndix d’aquesta comunicació, en el que trobem una descripció de
La Maquinista de l’any 1886, feta per l’enginyer industrial Sans i Guitart, per encàrrec de la Revista TecnológicoIndustrial, òrgan oficial de l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona. En altres anys en trobarem altres
descripcions de l’empresa en aquesta mateixa revista; s’ha escollit aquesta perquè fa referència directa a Josep
Maria Cornet i Mas i pel to de la descripció, propi o semblant al de les guies descriptives de viatges que són freqüents a l’època; a l’hora també és present la reivindicació de les possibilitats de la indústria del país i de la producció de La Maquinista.
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El punt de vista teòric de Cornet sobre el paper del l’enginyer i les seves construccions el va deixar manifest en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona, l’any 1910. Presentem aquí un resum del mateix a tall de compendi de la filosofia que va impregnar tots els projectes realitzats durant la seva carrera:
En el caso que me ocupa, creo que todos comprenderéis que al decir ARTE,
quiero significar todo aquello que se distingue de la naturaleza, ó de un modo
más detallado, el conjunto de medios ordenados de que se vale el hombre para
satisfacer sus necesidades, modificando ó completando los objetos naturales.
Bajo esta acepción comprenderé, pues, las artes utilitarias y las bellas artes, que
también éstas son necesarias para sacar al hombre de la vulgaridad de la vida y
elevarle hacia el Creador, de quien es imagen [...]. Esto sentado, basta repasar
la historia de cualquier industria para ver que en todas épocas el arte y la industria han sido dos cosas inseparables, y que el desarrollo industrial se ha hecho á
compás del perfeccionamiento manual y artístico.
[...] Si en la preparación de la calidad de los metales las ciencias químicas ha
tomado una parte tan activa, no es menor quizás el desarrollo que han alcanzado los métodos de cálculo de los órganos de máquinas y elementos de las grandes estructuras metálicas, derivadas de la Mecánica. [...] Sólo de esta manera ha
podido llegarse á la economía de material compatible con la seguridad que se
observa en las grandes construcciones metálicas actuales y sólo así han sido
posibles construcciones tan atrevidas y monumentales, al mismo tiempo, como
la célebre Torre de Eiffel, los viaductos de Garabit y del Duero en Oporto, en
los cuales la resistencia está hermanada con la belleza.
Una vez más en este ramo, vemos á las ciencias en amigable consorcio con las
artes, no sólo útiles sí que también bellas, y el día que valiéndose de los inmensos recursos de la metalurgia y del cálculo se saque todo el partido que se pueda
de esta combinación de la estática y la estética, veremos surgir una arquitectura potente que hoy sólo empieza y que ha de mostrar una vez más lo que puede
el alma humana en sus múltiples manifestaciones.33

Apèndix
Reproduïm aquí l’article que l’any 1886 Pablo Sans i Guitart va escriure per a la
Revista Tecnológico-Industrial.34
El deseo de conocer a fondo las máquinas de vapor aplicadas a la marina, que
hasta ahora no he podido estudiar tan detalladamente como las locomotoras y
las máquinas fijas, me indujo a visitar el grandioso establecimiento industrial

33. Josep Maria CORNET I MAS, «La industria moderna como resultado de la conjunción de las ciencias y de las artes»,
dins Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, III època, VIII, Barcelona, A. López i Robert
editor, 1910, pàg. 477-483.
34. Pablo SANS I GUITART, «Una visita a “La Maquinista Terrestre y Marítima”», dins Revista Tecnológico-Industrial,
(Barcelona), any 9, 12 (desembre, 1886), pàg. 416-424.
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que la sociedad expresada, en armonía con su nombre, tiene montado en el
barrio marítimo de esta ciudad.
Vi en primer término la máquinas Compound y las calderas que actualmente se
están construyendo en dichos talleres, para los cruceros Cristóbal Colón y Conde
Venadito. Cada motor, de 1500 caballos de fuerza, es una obra maestra que por
sí sola pone en relieve los poderosos elementos que para la construcción posee
“La Maquinista”, ya que para la fundición o el forjado de las pesadas y voluminosas piezas que componen dichos motores, para su manejo y para el labrado
de todas sus partes, se necesita una instalación de maquinaria especial, destacada de la que se usa para la construcción de motores de menos potencia, como
son, las máquinas fijas y las locomotoras; y se necesita también un personal muy
inteligente para dirigir y ejecutar los complicados y difíciles trabajos de construcción y de montage, a que la composición de estos poderosos motores da
lugar. Los grandes cilindros, de cerca de dos metros de diámetro, sus tapas y
cajas de distribución del vapor y las aletas de las hélices, revelan la perfección y
destreza de los fundidores con que cuenta esta casa constructora; las grandes
bancadas y piezas de forja, salidas de sus martinetes de vapor, acusan la potencia de la sección de fraguas y la inteligencia del personal que la sirve; la perfección y exactitud del labrado de todas la piezas del mecanismo y su montaje dan
la medida de la habilidad y buen gusto de los numerosos obreros que en dichas
piezas y en su armazón han trabajado; y si nos fijamos por último en la composición y detalles de las voluminosas calderas y en la fabricación de la tubería de
cobre para los pasos de vapor, quedaremos convencidos de que no es posible
llevar más perfección, en el estado actual de conocimientos y procedimientos
técnicos, en la ejecución de la mano de obra de las piezas de calderería.
Como mi objeto principal, según dije arriba, era formarme concepto de la construcción de las máquinas navales, me fijé detenidamente en ellas y por esto las
cito con alguna detención; pero cuando ya hube satisfecho mi curiosidad y anotado los datos que para mi estudio necesitaba, impelido por el placer que me
causa siempre el respirar una atmósfera puramente industrial, sobre todo dentro de mi país, recorrí todas las secciones del taller admirándome, no de los
mecanismos que me rodeaban, sino del desarrollo e importancia que ha llegado a tomar entre nosotros la maquinaria en medio de los escollos con que tropieza frecuentemente nuestra industria. Allí poderosas máquinas de vapor para
buques, allí máquinas fijas de construcción la más moderna y perfeccionada, allí
locomotoras, allí puentes metálicos y grandes piezas de toda clase de maquinaria, allí, en fin, todo lo que a construcción de máquinas se refiere, cobra vida y
vigor; y de allí sale para darlos a nuestra industria, sin que desmerezca, en el
más mínimo detalle, de las máquinas similares construidas en el extranjero.
Satisfecho, pues, y entusiasmado ante el espectáculo de aquellos complicados e
interesantísimos trabajos; y deseoso al mismo tiempo de ensalzar como corresponde todo lo bueno y útil que en materia de industria se halla en nuestro país,
digno de mejor suerte, me propuse hacer una descripción, a grandes rasgos, de
dicho establecimiento industrial y de dar a conocer su historia y sus progresos,
en la creencia de que tales datos serán del agrado de nuestros lectores. Mi objeto, pues, al publicar este artículo, es satisfacer la deuda y cumplir la promesa
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que conmigo mismo, y por amor a la industria y a mi país contraje, tal vez lanzándome con sobrada lijereza en este género especial que no es científico ni
literario y de una y otra cosa ha de participar. Sin más preámbulo, pues, y confiando en la benevolencia del lector, he aquí el resultado de mi visita a “La
Maquinista”, convertido en útil por los datos, que, con su amabilidad extrema,
me hizo facilitar el ilustrado director35 de la expresada sociedad.
[...] Los talleres de “La Maquinista” están situados en el extremo de la calle de
S. Fernando de la Barceloneta, cuya calle termina en un arco monumental y por
él se ingresa en aquel grandioso recinto del trabajo. Pasado el arco se levantan,
a derecha e izquierda de una ancha vía, grandes edificios de tres pisos. En su
planta baja hay las diferentes secciones del taller donde propiamente hablando
se ejecuta el labrado de las piezas y su montage o armazón. En los pisos superiores, a la derecha hay las oficinas de la dirección y contabilidad, en el primer
piso, y las de los ingenieros especiales y dibujantes en los demás pisos; a la
izquierda, las salas de construcción de modelos, almacén de maderas para estos
y archivo de los ya construidos y utilizados, cuya aplicación es más o menos frecuente. Facilitan la comunicación de ambas partes de dichos edificios algunos
puentes y por este medio, la que hay entre las oficinas, salas de dibujo y taller y
almacén de modelos, es rápida y, por lo mismo, se pierde el menor tiempo posible para el traslado de órdenes, dibujos y plantillas y para la reunión y explicaciones que han de mediar siempre en esta clase de trabajos, entre el ingeniero
de cada especialidad, los empleados subalternos de las oficinas y los contramaestres de las diferentes secciones.
En uno de los pisos superiores de la izquierda hay también una espaciosa sala
donde se hace el armado o montage de obras de ornamentación y cerrajería,
como verjas, marquesinas y tinglados en general, no de grandes dimensiones;
así como otros aparatos de poco peso, como son, cambios de vía, discos, etc.,
etc., para ferro-carriles, verificándose el ascenso y descenso de dichas piezas por
un sistema de grúas bien establecido, que pone en comunicación las secciones
de la planta baja con la superior. De este modo se hace, en sitio próximo a la
dirección técnica de los trabajos, el montaje de dichas piezas y aparatos y, una
vez terminados, se hace su numeración y despiezo correspondientes para embalarlos y llevarlos al sitio de su destino donde se montan de nuevo con la posible
rapidez y sin la menor dificultad.
Todas las secciones de trabajo no comprendidas en la planta baja de dichos dos
grupos de edificios, se extienden en varias direcciones, formando naves más o
menos aisladas, otras dependencias; como son, las fraguas, la calderería, la
construcción de puentes, un prolongado y grandioso patio, donde afluyen las
salas de calderería, para construir los buques; en cuyo extremo, del lado del
mar, hay un varadero para cuando, ya definitivamente terminados, se les ha de
poner en servicio.
Entre dichas dependencias hay varios otros patios, cuyo pavimento contiene
una red de vías férreas, con giratorias y desvíos para el paso de wagones y grúas
móviles con los que se transportan las piezas y materiales y, oportunamente

35. Es refereix a Josep Maria Cornet i Mas.
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colocados hay los almacenes de primeras materias, los de aparatos y andamiage auxiliares para los trabajos de montaje de puentes y otros que hayan de hacer
fuera de los talleres; y amontonados en los mismos patios hay piezas de desecho, ordenadamente clasificadas, para refundirlas o forjarlas de nuevo en las
secciones correspondientes. Por último, en uno de los extremos de los talleres,
formando una calle que comunica, por las fachadas de delante, con el barrio de
la Barceloneta, y por las de detrás con dichos talleres, hay una serie de casas
donde tienen sus habitaciones los contramaestres y otros empleados de la
expresada sociedad.
La superficie total del terreno de dichos talleres, todo él propiedad de “La
Maquinista”, es de más de 20.000 metros cuadrados, repartidos del modo
siguiente:
Fundición
Ajustaje y montaje
Fraguas
Calderería de hierro
Id. de cobre
Sección de puentes y cerrajería gruesa
Almacenes
Salas de modelos en los pisos superiores
Taller de carpintería para la construcción de modelos
Cerrajería y ornamentación

2.050 m2
1.850 m2
1.200 m2
2.400 m2
245 m2
2.800 m2
2.000 m2
2.100 m2
1.000 m2
580 m2

El resto lo ocupan las oficinas, salas de dibujo y contabilidad, en los pisos superiores; algunas otras pequeñas dependencias y los patios.
Cada sección está dotada con las máquinas más perfeccionadas y en número
proporcionado a los varios trabajos que normalmente se ejecutan. No las enumero por no hacer este artículo demasiado prolijo; pero sí debo hacer constar
que toda la maquinaria está perfectamente conservada y que en las salas de
las varias secciones, y en la que hay especial para el labrado de las grandes piezas, hay grúas automáticas que corren a lo largo de la sala, movidas por el
vapor; y con su auxilio, se ponen en las máquinas las piezas que se han de
labrar y se sientan sobre su plataforma con toda seguridad y precisión, con el
menor tiempo posible; siendo únicamente del cuidado del obrero la orientación, nivel, centrado y escuadra de la pieza que ha de ejecutar, para que el filo
de la herramienta labre con exactitud las diferentes superficies que el plano
de cada pieza tiene marcadas y que cada una quede exactamente a las dimensiones que el mismo plano tiene acotadas o que están fijadas por medio de
calibres. La fuerza motriz para todas las máquinas herramientas, grúas, martinetes y demás maquinaria, así como para la producción de luz eléctrica, que
en 30 focos se esparce por varias dependencias del taller y sus patios, es en
total de 200 caballos dinámicos, producidos por cinco máquinas de vapor
todas construidas en los mismos talleres de la sociedad según los tipos más
modernos y perfeccionados; con generadores proporcionados a la fuerza de
cada motor y de diferentes tipos, con cuyos resultados se puede hacer al
mismo tiempo un estudio comparativo.
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Los trabajos de importancia a que se dedica “La Maquinista” son los siguientes:
Construcción de máquinas de vapor fijas, marinas y locomotoras.
Construcción y reparación de buques.
Construcción de motores hidráulicos.
Construcción de puentes metálicos.
Id. de mercados.
Y de toda clase de piezas de maquinaria para reparaciones, transmisiones de movimiento, material fijo para ferrocarriles, aguadas, etc.
Con mucho gusto pondría a continuación una lista detallada de las máquinas y
aparatos de cada especialidad que desde su fundación ha construido “La
Maquinista”; pero el temor de hacerme pesado me retrae de hacerlo y me limitaré a enumerar dichas obras en globo. Son las siguientes:
Máquinas de vapor fijas. Desde las dos de 400 caballos cada una, construidas
para la fábrica que en Villanueva y Geltrú tiene D. José Ferrer y Vidal, hasta las
menores de 20 caballos, que se han hecho para toda clase de industrias, se han
construido hasta la fecha cerca de 500 motores de esta clase, figurando en la
serie toda clase de potencias y sistemas, desde las máquinas primitivas de balancín, hasta las más modernas Compound con los sistemas de distribución más
perfeccionados. La potencia total de las máquinas de vapor fijas, construidas
hasta hoy en “La Maquinista”, pasa de 25.000 caballos dinámicos, acompañando a dichos motores los correspondientes generadores de vapor de todos los sistemas, a saber, de hervidores, de hogar interior y multitubulares.
Máquinas de vapor para la marina de guerra. Además de las máquinas de 1500
caballos que, según ya dijimos, se construyen actualmente para los cruceros
Cristóbal Colón y Conde Venadito, se han construido los motores para los buques
siguientes: Para las goletas de guerra Vencedora, Ligera y Favorita; y para los
cañoneros Pilar, Alsedo y Concha.
Máquinas de vapor para la marina mercante. Para los vapores Indio, Monjuich,
Lince, Castilla, Victoria y Correo de Cette.
Tanto para la marina de guerra como para la mercante, se han construido también en “La Maquinista” gran número de calderas, pudiendo citar las de los
vapores de guerra Juan de Austria y Liniers; las de las goletas Vencedora, Circe,
Lijera, Narváez, Favorita, Isabel Francisca y Caridad; las de los cañoneros Pilar,
Alsedo y Concha y para más de 20 vapores mercantes además de los arriba citados de esta clase, siendo la fuerza total de dichos generadores de más de 20.000
caballos.
Motores hidráulicos. El número total de turbinas y ruedas hidráulicas instaladas
por “La Maquinista” representa la fuerza de 30.000 caballos, habiendo entre
dichos motores algunos de gran importancia.
Mercados. Se han construido para Barcelona los siguientes: el del Borne, cuya
superficie cubierta es de 8000 m2; el de S. Antonio, de 5200 m2, y el de la
Barceloneta, de 2500 m2.
Como trabajos similares, pueden incluirse en este ramo los siguientes: el taller
del dique de carenas en Cádiz para los señores López y Cª; el Varadero del
puerto de Barcelona; el tinglado del cuartel de Guardias de Corps y almacén de
paja de los Docks en Madrid; el muelle de Portugalete en Bilbao; tinglados para
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las cocheras de los Ferro-carriles Directos; los lujosos despachos de D. José
Ferrer y Vidal y de los Sres. Ricart y Cª y otros varios trabajos que sería prolijo
citar.
Puentes y acueductos. Para carreteras del Estado, Provinciales y Municipales se
han construido 16 puentes, siendo los más notables, por su longitud, el de Fraga,
sobre el Cinca, de 231 metros; y el de Logroño, sobre el Ebro, de 332 metros.
Para ferro-carriles se han construido, como importantes, 16 para el ferro-carril
de San Juan de las Abadesas; 5 para la línea de los Directos; 7 para la de Orense
a Vigo, 2 para la línea del Norte y un gran número de otros puentes de varias
dimensiones para las mismas líneas férreas y otras, hasta el total de 250 puentes, cuyas longitudes, sumadas, dan la de 6000 metros. También se han construido dos acueductos, a saber: uno de 51 metros para el canal de Urgel, sobre el
río Sió; y otro de 58 metros, para Valladolid, que atraviesa el río Duero.
Finalmente, se ha construido en “La Maquinista”, en estos últimos años, para
importantes compañías de ferro-carriles, material fijo; y de sus talleres han salido: puentes giratorios para locomotoras; plataformas giratorias para wagones;
carros transbordadores; cambios de vía; grúas hidráulicas; grúas dinámicas;
aguadas; etc., etc., y en el ramo de ferro-carriles ha emprendido también la
construcción de locomotoras, para todos los anchos de vía, y de ellas circulan,
con el mejor éxito, dos en el tramvía de Barcelona a San Andrés; actualmente
están en construcción otras para el ferro-carril de Sarriá a Barcelona y para la
Compañía del ferro-carril de Langreo a Gijón; abrigando “La Maquinista” la
esperanza de que, dentro de breve plazo, otras importantes compañías le encargarán la construcción de dicha clase de motores, ya que está dispuesta a hacer
toda clase de sacrificios para poder competir en este ramo con los talleres del
extranjero.
“La Maquinista” consume anualmente de 4000 a 5000 toneladas de hierro en
sus construcciones, y esto por si solo da la medida de su importancia, que es
trascendental para España, si se considera que la provisión de dicho material se
hace casi todo en su totalidad en fábricas nacionales, pues que solo se importa
del extranjero algún lingote especial, plancha de hierro Lowmoor, aceros y alguna sección especial de hierros que no produce nuestra nación.
Los numerosos y variados trabajos, que muy englobadamente acabo de reseñar,
van perfectamente dirigidos por Ingenieros industriales, todos del país; y se ejecutan vigilados por inteligentes y activos contramaestres que se han formado en
su mayor parte en la misma casa constructora, y con ella han crecido su valiosa
experiencia y sus conocimientos. Del buen orden que en la organización de
dichos trabajos reina y de la excelente administración que la Junta de Gobierno
de dicha sociedad tiene, dan idea la buena disposición de todas las dependencias, el método sencillo y práctico de hacer circular, mediante pedido o bonos,
los materiales de los almacenes a los talleres, con el cual se hacen los registros
con exactitud en los libros de contabilidad y por ellos se viene en conocimiento,
no solo del precio a que salen los trabajos de cada sección, sino también el peso
de los materiales empleados en cada trabajo y en cada pieza construida; y por
el estudio de estos datos se depuran y perfeccionan los procedimientos y se
sigue el camino de la verdadera economía.
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Quizás he ido más lejos de lo que en un principio, al escribir este artículo me
había propuesto; pero tratándose de una industria que nació hace ya cerca de
medio siglo en nuestro país y que se ha ido arraigando, a fuerza de constancia y
de grandes sacrificios, tratándose de una casa que cobija debajo de sus anchas y
espaciosas naves a verdaderos veteranos del trabajo industrial, que en ella han
envejecido y amorosamente como a madre los trata y considera; tratándose, en
fin, de una Sociedad donde vive encarnado el verdadero espíritu industrial catalán, depurado siempre de toda idea egoísta e impelido por el noble estímulo de
hacer bien al país y enaltecerle por medio del trabajo; no he podido menos que
entrar en detalles, que quizás no faltará quien los tache de oficiosos; pero que
son hijos solamente del buen deseo de dar a conocer los elementos que esa
industria cuenta en nuestro país, ya que por desgracia son más ignoradas de lo
que parece, sobre todo fuera de Cataluña, por las personas que por su rango e
influencia en la marcha de los negocios, podrías ser parte poderosísima para
aquilatar tan nobles esfuerzos y sacrificios tan poco recompensados.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

La España Industrial . Estratègies d’innovació
i producció al darrer quart del segle XIX

M. Lluïsa Gutiérrez Medina*

La Restauració de la monarquia borbònica en la persona del rei Alfons XII va
suposar en el conjunt de l’Estat espanyol un llarg període d’estabilitat política. Això
va propiciar el desenvolupament de l’activitat productiva industrial en condicions
més assossegades que durant el període precedent del Sexenni Democràtic. En
aquest sentit, s’auguraven millors temps per a les empreses.
Globalment, el període que ens ocupa va constituir l’etapa de maduresa del
desenvolupament industrial tèxtil català, que va saber adaptar-se plenament,
d’una banda, a la demanda d’un mercat nacional pobre, sotmès a una competència empresarial cada vegada més intensa, i de l’altra, a la competència del constant augment de l’entrada de productes estrangers com a conseqüència del progressiu desarmament aranzelari fins al canvi de signe, el 1891.1 En conseqüència,
es va produir una caiguda constant del preu dels productes tèxtils2 i també un
increment del seu cost, originat per l’augment dels salaris i de les matèries primeres.
Una vegada més podem constatar el privilegi d’analitzar en detall el devenir de
La España Industrial, l’empresa objecte d’aquest estudi, ja que la seva condició de
societat anònima obligava els seus directors a conservar tota la documentació que es
va generar en els seus més de cent anys d’existència; la qual cosa ha fet que els estudis globals de la història industrial de Catalunya sovint hagin considerat aquesta
documentació entre les fonts de recerca. En definitiva, el que aquesta comunicació
pretén aportar és l’anàlisi minuciosa del procés productiu de La España Industrial
durant el període que ens ocupa, corroborar les línies ja definides per historiadors
de l’economia i palesar els viaranys per on es va orientar per reeixir després d’uns
anys de crisi.
Des de la perspectiva actual,3 La España Industrial constitueix el paradigma
d’empresa que es manté capdavantera malgrat els naturals ensurts dels esdeveni*
1.
2.
3.

Universitat Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials.
Jordi MALUQUER DE MOTES I BERNET, «Sota el signe de l’obertura exterior (1868-1890)», dins VVAA, Història
Econòmica de la Catalunya Contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994-1998, vol. I, pàg. 187-254.
Jordi MALUQUER DE MOTES, Història econòmica de Catalunya, segles XIX i XX, Barcelona, Universitat Oberta i
Proa, 1998, pàg. 86.
En la realització d’aquesta investigació ens hem basat fonamentalment, com en l’estudi del període precedent del
Sexenni, en la rica informació que proporciona la Correspondència enviada i rebuda, la sèrie de Salaris i les
Memòries de la Direcció a la Junta d’accionistes dipositades a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a més de materials de
l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
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ments polítics, econòmics i socials del període, que afecten directament el creixement productiu. El ferm desig dels seus directors d’eliminar la competència els va
impel·lir a prendre una estratègia orientada vers la innovació tecnològica,4 considerada tant des del punt de vista global com del de la producció. L’encert de l’aposta va facilitar que, al final del període, l’empresa assolís un lloc destacat dins
el mercat, amb productes d’un gran valor afegit, i també, des del punt de vista
productiu, aconseguís una organització racional i eficient, que la va fer esdevenir
una empresa moderna. Malgrat els esculls que va haver de salvar, el balanç a la
fi del segle va resultar altament positiu, perquè s’havia organitzat com una
empresa que es recolzava en la innovació.
Des del punt de vista de l’estratègia productiva, podem diferenciar dues fases,
separades per un període de crisi més aguda que accelera la transformació tecnològica de l’empresa en pro de la seva subsistència i també com a veritable factor de
modernització.
El primer període conté, per la seva banda, dues etapes. La primera, entre 1874
i 1882, correspon a la gestió dels directors–cofundadors, els germans Josep Antoni i
Isidre Muntadas, i es podria considerar com de continuïtat. La segona, entre 1882 i
1887, que és quan s’accentua la crisi, correspon a la direcció de Macià Muntadas,
que va saber detectar el mal que arrossegava la Societat i alhora va saber donar-li
un cop de timó per al seu redreçament. El segon període, que va de 1888 fins el
1901, palesa, d’una banda, les dificultats per a finançar la modernització tecnològica, i de l’altra, els efectes de l’expansió productiva com a resultat de la nova orientació de l’empresa.

Primer període (1874-1882)
ELS TERRENYS
En primer lloc, i atenent a la importància que per a l’empresa representava disposar de reserves de capital immobilitzat, volem referir-nos a un dels solars que posseïa la Societat, com una demostració més de l’esperit emprenedor dels directors.
I és que el desplegament del pla urbanístic de la ciutat dissenyat per Ildefons Cerdà
incrementava el valor dels solars per edificar.
Els germans Muntadas, en tant que directors, necessitaven augmentar el subministrament d’aigua a la fàbrica de Sants. Després de l’experiència positiva del primer enllaç de la fàbrica a la canonada d’aigua de la companyia belga de Dosrius,5
pretenien obtenir un segon enllaç fent passar la nova canonada per la zona prope-

4.

5.

De fet, des dels seus orígens, aquesta aposta va ser una de les seves característiques de l’empresa. Vegeu M. Ll.
GUTIÉRREZ, “La Espanya Industrial”, 1847-1853. Un model d’innovació tecnològica, Barcelona, Associació
d’Enginyers Industrials, 1997; i M. Ll. GUTIÉRREZ, «La Espanya Industrial: Un model d’innovació tecnològica»,
dins Jordi MALUQUER DE MOTES I BERNET (dir), Tècnics i Tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya
Contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000, pàg. 250.
ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), MEPM, Memoria leida en la Junta general ordinaria de accionistas de 14 febrero 1875 (microfilm), pàg. 7. Vegeu també M. Lluïsa GUTIÉRREZ, «La España Industrial. Activitat econòmica i vida
quotidiana al tombant del sexenni 1868-1874», comunicació presentada al IX Congrés d’Història de Barcelona
(2005), en curs de publicació dins Barcelona Quaderns d’Història, 15.
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ra al solar de «l’antic blanqueig»,6 ubicat a l’Esquerra de l’Eixample i a prop del
carrer d’Urgell, per on havia de passar el traçat del carrer de Provença. Amb aquesta operació obtindrien un doble benefici: augmentar l’aigua de la fàbrica i incrementar el valor del solar. Per això, pretenien involucrar els propietaris veïns i realitzar conjuntament la sol·licitud. El seu desig, però, no es va acomplir, i la Societat
va continuar mantenint el terreny fins a final de segle, quan l’Ajuntament va urbanitzar el carrer de Provença el 1899,7 molt més tard del que havien cregut els directors. Sis mesos després el van vendre a 2 rals i mig el pam2, per un total de
124.651,06 pessetes,8 que van destinar a completar la reforma de la fàbrica de Sants,
iniciada el 1888.
En relació amb els terrenys sobrants del solar de la fàbrica de Sants, tot i que ja
el 1873 la part que donava a la carretera de Madrid es va parcel·lar per a la venda,
el 1883 encara no s’havien venut més que tres parcel·les i llogat alguns solars. No
va ser fins a l’inici del nou segle que es va aconseguir vendre la resta.
COMPETÈNCIA I ESTRATÈGIA PRODUCTIVA
La Restauració va dur la tranquil·litat al país i l’esperança d’una ràpida recuperació de la producció. Tanmateix, la inseguretat dels mitjans de transport i la consegüent situació de paràlisi, només alleugerida per la disminució de les matèries primeres, van condicionar l’embranzida els primers anys del període. En línies generals, entre 1874 i 1880, La España Industrial va patir una progressiva davallada de
beneficis fruit de la continuada competència empresarial, provinent tant de les
empreses del país productores d’estampats com dels productes estrangers, i els
guanys van continuar descendint durant la dècada següent.
De fet, la competència va ser una de les principals preocupacions dels directors.
Per poder-la eliminar van recórrer a demanar tota la informació possible. Van establir un circuit d’informació extraordinàriament efectiu: el comerciant captava el
gust dels clients, ho trametia al representant i al viatjant, i aquests a la direcció. La
informació incloïa els productes d’altres fàbriques en competència, de les quals es
6.

7.

8.

Copiador de Cartas 1875, 30 octubre, pàg. 255: «¿No sería altamente beneficioso para nuestras propiedades que
la citada calle fuese la primera que llegase hasta el pueblo de Sans enlazándolo con la importante villa de Gracia
de la cual se halla a la misma distancia que de Barcelona. Indicaré a V. que esta calle tiene ya construidos una
mitad de los 3 km que mide de largo [...].Observese que en la zona comprendida entre la parte alta del Paseo de
Gracia y la inferior del pueblo de Sans no hay aguas potables y los pozos ofrecen serias dificultades, son costosísimos y en algunos casos deben abandonarse por su mucha profundidad. Bien sabe V. lo que favorece la enajenación de solares el que puedan proporcionar fácilmente aguas de buena calidad para el servicio doméstico, así
como también que en muchísimos casos emplean nuestros constructores la de Dos-rius por ser más económica
que la obtenida por medio de pozos. De todo esto resulta, que esta cañería, no lo dudamos ni un momento, dará
mayor desarrollo a la parte urbanizada y más estima a sus solares como les daría igualmente al terreno que La
España Industrial tiene su blanqueo en la confluencia de las antiguas carreteras de Sarriá y de las Cortes que cortará la nueva calle...».
ANC, MEPM, Memoria dirigida por la Dirección a la Junta General de accionistas en 6 de agosto 1899 (microfilm),
pàg. 8: «Solo me cabe daros cuenta de que mediante escritura pública firmada en el mes de junio, entre esta
Sociedad como propietaria del terreno llamado en nuestra contabilidad Antiguo Blanqueo, junto con otros propietarios que también lo son de terrenos sitos en la calle Provenza, y el Ayuntamiento de esta capital, han quedado cedidos los trozos viables a cambio de sus gastos de urbanización, que correrán a cargo del Municipio, logrando de esta suerte la apertura de dicha calle en aquella zona que por estar próxima a la Nueva Cárcel y a otros centros públicos allí establecidos, tendrá mayor vida y dará facilidad de enajenación provechosa al mencionado terreno sobrante, de nuestra pertenencia, que os satisfará saber figura en las cuentas sociales por un valor de 38.012,15
ptas, contiene 199.185 palmos y 27 décimas también cuadrados edificables y puede calcularse hoy a un precio de
venta probable de una peseta el palmo...».
ANC, MEPM, Memoria leída en la Junta general ordinaria de accionistas de 19 agosto 1900 (microfilm), pàg. 7.
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rebien mostres del tipus de roba, tipus de dibuix, color, amplada, preu, etc., i si es
considerava adient, se n’imitava el disseny. Per aquesta via, la riquesa d’informació
que rebien els directors era extraordinària i rica en matisos, i permetia treure al
mercat, sota el lema «varietat, novetat i perfecció», els teixits més sol·licitats i competitius, amb un nombre considerable d’estampats bonics pel que fa a formes,
colors i acabats.
Són tan continuades les evidències de la competència de les fàbriques catalanes
que redueixen el preu de les robes per poder vendre que, només a títol de exemple, presentem una petita mostra de diferents zones i anys.9
José Sureda és un dels viatjants del anys setanta del segle XIX. Habitualment,
visitava els majoristes i magatzems importants de les grans poblacions i capitals de
província. El 1877, diu des de Saragossa:
Hay muestras de Achon y de Jaumeandreu y ambos fabricantes venden a 2,85
rs/m, 5% descuento.
I pocs dies després:
Incluyo unas muestras indianas Ricart, solamente para que vds. vean los dibujos, pues no son gustos corrientes para este país. El precio de estas indianas es
a 2,80 rs/m, 4% descuento. Me ocuparé de reunir unas cuantas muestras indiana de Bonaplata que como fabricación oscura siempre tienen salida en esta
plaza. También han tenido alguna aceptación las cretonas grancina de Achon y
también las indianas en los mismos dibujos de las cretonas según los dibujos que
mandé a v. En mi carta del 14. Achon ha vendido las indianas a 2,15 rs/m, 4%
desc.10
Per la seva part, a l’inici de l’any següent, Narcís Amigó, el representant a
Madrid, els comunica:
Ruego no demoren la remisión de los nuevos muestrarios para verano, pues la
mayor parte de los fabricantes competidores ya han presentado las suyas y para
su gobierno, parece que tanto Ricart como Ferrer ofrecen precios muy bajos.
I el 27 de maig de 1879 comunica des de Valladolid:
Las cretonas plancha estampadas se venderían mucho si fuesen colores vivos y
dibujo pequeño con flores. Mando unas muestras de Serra y Bertrand que ha
tenido mucha aceptación. También mando una muestra de percal del mismo
fabricante que ha tenido mucha aceptación, precio 2,70 rs/m. Este género se
vende bastante por el precio y también me dicen que gusta mucho por el apresto o dejado que tiene.
9.

Seria prolix fer una acurada descripció del buidatge de tota la correspondència que hem analitzat de tots els anys
del període. De fet, ens hem centrat en els representants de València, Madrid i Màlaga i en els viatjants Francesc
Font, Francesc Vidal Calsina, sense deixar Sevilla ni Andalusia en general.
10. ANC, Correspondencia rebuda, 1877, Sign. 67.27, Caja 47, S Zaragoza, 14-X-1877 i Haro, 20-X-1877.
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L’any 1879 es van començar a fabricar una sèrie de productes que van donar
renom a La España Industrial: sarja estampada, satí per a pantalons i també mocadors que s’havien presentat per primera vegada el setembre de 1878 a l’Exposició
Universal de París. Al respecte, Andrés Gallardo, el representant a Sevilla, els
comunica que es ven un tipus de mocador estranger que anomenaven «cosmanos»
–pel nom de la fàbrica que els produïa–, i afegia:
Es mi deber manifestar a vd. que Ricart y otros fabricantes venden el nuevo artículo pañuelos y que su artículo teniendo precios distintos cuan más bajos para
que el artículo sea conocido y de consumo, se hace del todo necesario no ser
más caro que su similar de otra fàbrica. Suplico a v. por tanto estudien el asunto y me digan los precios más bajos a que el artículo se puede vender para esforzarme e introducirlo en todas las buenas casas.11
Des d’una altra posició, el 1879, José M. Lopétegui, un potentat vasc de Sant
Sebastià posseïdor de 506 accions de La España Industrial, que aquell mateix any
havia prestat vint mil duros als directors de l’empresa amb un interès del 5% per a
la bona marxa de la Societat, en una de les seves cartes deia:
La fabricación ha alcanzado ya una gran extensión pues se construyen géneros
para todas nuestras colonias, pero sin duda el mejor género que se fabrica en
Espanya es el de La España Industrial y según dicen los paisanos, lo que hacen
es traer 19 o 20 piezas de La España Industrial y 100 de los demás fabricantes y
venderlas como de la primera.
Pascual Sánchez, representant a València des de 1879 (recomanat per Narcís
Amigó), e1 21 de abril d’aquell any explicava:
Adjunto una pequeña muestra de la que en la plaza se venderán una barbaridad
de piezas lo que he enseñado a varios y a todos les ha gustado y si no quieren
copiarla procuren hacer otra cosa parecida que se venderá pues es el gusto de
la plaza. El género es estrangero...
I el 10 de gener de 1884:
Yo creo que si al artículo de percales se les diera un apresto y un plegado igual
al de Ferrer se venderían al precio de hoy y para ello habría necesidad desde
ahora me envíen de un dibujo bonito unas piezas para poderlas hacer ver bien
a los almacenistas y si estos a pesar de esto insistiesen en no comprar tengo un
medio para obligarles pero para ello necesito por de pronto poder hacer ver el
género en piezas y dichas piezas las colocaré después en cualquier almacén […].
Convendría que no demorasen el envío del muestrario de pañuelos porque
todos me preguntan y desean poder pedir…

11. ANC, Correspondencia rebuda, 1879.
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S’observa que els venedors tenien consciència dels bons productes que oferien,
però, davant la possibilitat de trobar productes a preu més baix, suggerien millores
als directors, que els estimulaven a fer-ho.
Durant tot el període, la competència provenia de conegudes empreses catalanes: Ricart, Casas, Ferrer, Jaumeandreu, Bonaplata, Serra y Bertrand, Romeu,
Carroggio y Trinxet, Boada, per citar algunes de les més conegudes.
En la dècada dels anys vuitanta, anys de males collites, d’epidèmies de còlera i
altres contingències de caràcter social, la competència va ser tan ferotge que
Antoni M. Bosch, un dels viatjants de la Societat, el 1885, els escrivia en aquests
termes des de Màlaga:
En cuanto a las indianas de novedad no quieren tomar ninguna porque
Juncadella y Carroggio han saldado una gran porción de ellas, pero no he
podido saber el precio, solo puedo decirle que un tal Puig de Andujar, compañero de viaje, que ha recorrido Sevilla, Cádiz y esta Plaza en busca de género barato me ha dicho que las de Carroggio se las ofrecían a 1,70 y las de
Juncadella a 1,54 y no las quiso, porque está en la creencia que este año será
abundante en saldos de toda clase. Tampoco se quien ha comprado los expresados géneros, ni lo saben los almacenistas de esta, porque me lo han preguntado, pero si puedo decir a V. que en casa los srs. Moreno y Quintana de Cádiz
vi cerca de 400 piezas Novedad Carroggio, lo que me llamó mucho la atención, de lo que deduzco sean procedentes del repetido saldo. Como si en este
país no hubiese sufrido bastantes calamidades que ha venido a aumentar el
sobresalto las noticias alarmantes del cólera que paralizará la poca venta que
tenían los establecimientos.
Francisco Font, un altre venedor, el 25 d’abril de 1888 comenta, des de Sevilla:
La indiana que en este mercado tiene más aceptación es la de Ricart y sin
embargo he visto en tres almacenes partidas adquiridas como saldo. De
Juncadella también saldó a 1,25 y en cuanto a Ferrer las ofrece incondicionalmente a 1,30. Nada puede decirse del estilo que el comprador preferirá; como
el tiempo sigue de invierno, nada venden de verano. De modo que al recibir
prontamente estos pedidos de indianas será una ventaja pues cuando principie
a venderse podrán presentarse nuestro surtido de dibujos que todos ellos son
buenos, han gustado y el precio no les parece mal.
I el mateix Font, tres dies més tard, des de Cadis:
Me han entregado unas muestras cretonas de Juncadella que remito por correo
dicen son de mucha aceptación, más que por los dibujos, por el tono de nankin
y el café. Por este correo y en paquete aparte remito un pañuelo algodón cenefas tegidas; artículo extranjero de gran venta. Algunos fabricantes han intentado imitarles pero han fracasado por no saber dar el apresto suave y sin nada de
bello imitando hilo. El precio no debe pasar de 8 o 9 rs docena pañuelos tamaño 50 cms y de 6 o 7 rs en 45 cm. Estan tejidos a dos pañuelos en ancho. En caso
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que v. creyera conveniente Fernández, el representante de Sevilla mandaría la
colección de cenefas.
I finalment, el 11 de maig de 1888, diu:
La adjunta muestra es para hacer si es posible un dibujo para fondos oscuros
por este órden pero solo rameado y sin lunares y como probable que resultara
un hueco muy marcado, arreglarlo de modo que sin unir las formas quedase del
mismo órden. El sr. Colomer es el que hace estas indicaciones. Se venden
muchas docenas pañuelo Exposición a 6 pesetas docena.
SECCIÓ DE GRAVADORS I ESTAMPACIÓ
Des de 1853, amb la integració dels estampats de robes a la producció de la Societat
dins la fàbrica de Sants, el de gravadors i estampació va ser un sector vital marcat
per la visió innovadora dels empresaris. Desconeixem si existeix un estudi global
del nivell de desenvolupament tècnic català relatiu al dibuix industrial de robes i a
la gravació de corrons per estampar. Potser, amb la desaparició de les càtedres de
la Junta de Comerç, l’ensenyament d’aquest coneixement tècnic del sector va restar uns anys abandonat, fins a la seva represa a les darreries del segle. Per altra
banda, aquest saber era fonamental per a la independència dels estampats nacionals respecte dels estrangers.
El que es fa palès en aquest període és que en la secció d’estampats i gravadors
continuava existint una dependència de personal qualificat i que contractaven tècnics estrangers. Procedien generalment de França, i sobretot eren alsacians i parisencs. Fins a 1877, la secció de gravadors tenia sempre estrangers en un nombre
superior als autòctons. Per exemple, el seu director era Xavier Lauder, i els oficials
gravadors de procedència estrangera eren: Koenig, Julius Krepser, Camille Heinz,
Antoine Walch i Antoine Daumas. Degut a la vaga de 1887 la secció va desaparèixer com a tal, i en conseqüència també els treballadors estrangers. Entre els autòctons, hi havia: Damià Coch, Josep Romeu, Joan Puigmacià, Joan Roca, Llorenç
Lagunilla i Gaietà Llosas. Com a aprenents hi havia Sebastià Miserachs, Miquel
Linó i Josep Quintana (la saga dels Quintana, dins de La España Industrial, va assolir un reconegut prestigi, i fins i tot, amb el temps, van superar el nivell tècnic que
tenien els estrangers). També eren foranis els moldejadors Gerard Berg i Émile
Abderhalder, entre d’altres.
Hem de fer una menció especial d’un estranger a qui ja ens havíem referit en
una altra comunicació en l’anterior Congrés: el francès Charles Ventrillon. Havia
estat contractat el 1869, i va ser ànima i mestre dels dibuixants autòctons que van
despuntar en aquesta especialitat. Va estar al servei de La España Industrial fins a
final de segle. La seva tasca consistia en realitzar dibuixos i models per estampats
amb combinacions de diferents colors, tot seguint les ordres que anava rebent. Feia
els dibuixos seguint les mostres que els directors li enviaven i que procedien de les
informacions i mostres dels models que més es venien a Espanya, així com de les
que realitzava per pròpia iniciativa segons el que havia vist com a novetat, adaptant-ho sempre al gust espanyol. Enviava els dibuixos setmanalment. A Barcelona,
la direcció en seleccionava els que considerava adients i a continuació passaven a
X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

8126

M. Lluïsa Gutiérrez Medina

ser gravats en corrons per estampar els diferents tipus de teixits. Durant tota la
dècada de 1870 va treballar a Barcelona. Tanmateix, era enviat a París dues vegades l’any, generalment a començaments de la tardor i de la primavera, per a que
realitzés els models de la moda que havia de seguir-se en la propera temporada. A
partir, però, de 1880, va negar-se a tornar a Barcelona a causa de la seva delicada
salut i la del seu fill. Malgrat que Macià Muntadas, el 1884, el va coaccionar
donant-li l’alternativa de venir a Barcelona o deixar la relació contractual,
Ventrillon va sortir-se amb la seva. L’excel·lència del seu treball tècnic i les bones
relacions personals i de coordinació que establia amb tots els gravadors i dibuixants
als quals havia d’informar o amb els que havia compartir treballs per a la Societat,
el van fer un home imprescindible, i va continuar treballant, des de París, en el
dibuix de models d’estampats i en moltes altres activitats relatives a la bona marxa
de l’empresa.
Malgrat que, com hem dit, la secció de gravadors va desaparèixer com a unitat
independent a conseqüència de la vaga de 1887, Ventrillon va continuar treballant
per La España Industrial. La numeració correlativa –per evitar confusions– dels
dibuixos que enviava dóna idea de l’abast de seu treball, ja que la correspondència
que hem analitzat ens ofereix dades de gairebé deu mil dibuixos. No s’acabava la
seva tasca en fer aquests dissenys: també visitava les cases de dissenyadors de dibuixos amb els que l’empresa tenia subscripció, trametia informació a diferents dibuixants i gravadors que treballaven per a la companyia, s’encarregava de dirigir i realitzar el disseny de la instal·lació de l’stand de La España Industrial a l’Exposició de
París de 1878 i va coordinar el de l’Exposició de 1889. Charles Ventrillon, que el
1870 havia fixat la seva residència a Vincennes, va passar a residir, el 1895, a un
petit poble dels voltants de París, Noicy-le Grand (Seine et Oise). L’abast del seu
treball per a la Societat va ser de tal naturalesa que és ressenyat entre els tècnics
dins el Llibre del Centenari publicat en 1947. Com a mostra del que s’ha dit, transcrivim un fragment d’una carta que la direcció li va enviar el 24 desembre 1880:
Hemos recibido dos colecciones dibujos novedad, de las cuales hemos dado a
grabar inmediatamente unos cuantos que hemos considerado muy apropiados
para nuestra fabricación […] Manifestamos a v que un fabricante de esta ciudad
tiene ya grabado el dibujo para camisas de la adjunta muestra que procede de
la casa Dollfus-Mieg, habiéndola recibido nosotros uno de estos días con las
colecciones de Camille Claude. Hemos pues de suponer que ese fabricante recibe antes que nosotros esa colección y v comprenderá perfectamente que cualquier retardo de este género nos causa perjuicios porque otros fabricantes pueden adelantarnos en presentar las novedades que encuentren. Esperamos por lo
tanto que v se servirá ver al sr Claude y haciéndole presente cuanto dejamos
escrito le encargará eficazmente que nos expida ntras colecciones si no puede
ser antes, sino el mismo dia que se las expida a otros fabricantes de Barcelona.
També volem fer cinc cèntims d’un dibuixant català, Joan Rabadà i Vallbé. Va
néixer a Vilabella, a l’Alt Camp, el 1850, va estudiar a la Llotja de Barcelona i es
va perfeccionar amb el mestre Carles Haes. Aviat va demostrar els seus dots de
dibuixant i de ben jove va entrar a treballar a la Societat, on va esdevenir un home
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de confiança dels directors: mentre Ventrillon es veia obligat a quedar-se a París,
ell prenia la responsabilitat de la direcció dels dibuixants. Així ho evidencia, el
1870, la correspondència entre el francès i la direcció, quan la ciutat del Sena patia
els estralls del setge de l’exèrcit prussià i mesos després els del govern de la
Comuna. Llavors Rabadà, amb només vint anys, va ser l’encarregat d’interpretar i
copiar els dibuixos de reduïdes dimensions que Ventrillon enviava per carta, mitjançant globus aerostàtic, des del París assetjat. Rabadà va obtenir diferents premis
i reconeixements artístics, entre altres a l’Exposició Universal de Filadèlfia de 1876,
quan va concursar en directa competència amb el seu mestre, que, tanmateix, el va
superar.12 També el 1876 es va encarregar de realitzar el dibuix a l’aquarel·la amb
què tots els obrers de la fàbrica van obsequiar Josep Antoni Muntadas amb motiu
de la celebració de Sant Josep. L’obra, amb tot tipus de detall, combina al·legòricament les arts, la indústria i el comerç, i en el medalló central apareix dibuixada amb
una gran perfecció la façana de la fàbrica de Sants. En l’àmbit ciutadà, va servir els
habitants santsencs des de l’Ajuntament. Així, el 1879, va ser elegit quart síndic del
consistori, i també elegit síndic el 1881, en el consistori on era alcalde per nomenament reial Joaquim Oller, que, alhora, era director de la secció de tissatge de La
España Industrial.13 La correspondència ens ha permès treure a la llum l’anada de
Rabadà a València, l’estiu de 1886, per observar in situ el gust de la clientela i millorar les vendes a la zona de Llevant. Durant la seva estada va consultar amb els
magatzemistes i detallistes diferents tipus de dibuixos que volien respondre al gust
dels compradors, i els que els van agradar van ser enviats a Barcelona per passarlos a gravació i impressió. Com era habitual dins l’empresa, també hi va treballar
un fill seu i un nét. Aquest darrer, durant la Guerra Civil de 1936-1939, va integrar
l’òrgan gestor de l’organització col·lectivitzada de la fàbrica, i un cop acabada la
guerra es va reincorporar al seu lloc de treball ordinari.

L’agudització de la crisi
En realitat, la reducció de preus obligada per la competència demostrava un desequilibri entre la capacitat adquisitiva del mercat i la producció industrial, i en el
fons augurava, si el signe no canviava, una crisi imminent. La crisi es va evidenciar
quan encara vivien els directors-fundadors, i va coincidir en el temps amb la incorporació a la Societat de Macià Muntadas, fill de Josep Antoni. Aquest era un home
enèrgic i decidit, format científicament a les universitats de Lieja i de Wiesbaden, i
que coneixia els aleshores moderns sistemes gerencials i d’organització empresarial. Probablement, no deuria estar gaire d’acord amb la direcció dels seus predecessors, i la seva energia juvenil i una nova mentalitat ben aviat el portarien a descobrir la contradicció d’una Societat que apareixia com la primera empresa tèxtil
12. ANC, Correspondencia enviada, 1876: a Francisco López Fabra, Comisario Regio de la Exposición de Filadelfia:
«…nos hacemos cargo de las exactas consideraciones de V. sobre la pintura de paisaje en la cual solo ha obtenido premio el señor Haës, de cuyo modo ciertamente no puede considerarse ni se considera desairado Rabadá que
como novel aún bien que aventajado no es posible que supere ya a su Maestro…».
13. Carles ENRECH, Entre Sans i Sants. Història social i política d’una població industrial a les portes de Barcelona (18391897), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2004, pàg. 188-189.
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catalana i que funcionava sense saber realment on residia el seu punt feble. Els tres
anys que van fins a 1882, quan mor Isidre Muntades, deurien entrenar-lo per prendre el timó d’una nau que, si bé en aparença era sòlida, tenia la maquinària obsoleta i un nombre excessiu de treballadors.
Quan va assumir la direcció de La España Industrial, Macià Muntadas va intentar racionalitzar l’organització de la Societat procurant reduir el cost de producció.
En aquest sentit, el primer que va fer va ser eliminar llocs de treball de productivitat escassa. En aquesta situació es trobava Narcís Amigó, representant a Madrid
des de feia dotze anys i persona de confiança dels anteriors directors, que el 1882
va veure reduït gairebé a la meitat el seu salari i dos anys més tard va perdre la
representació. Muntadas també va aplicar un control molt més estricte de les vendes, i va procurar vendre a cases solvents per no veure’s afectat per les habituals
fallides, com havia succeït els anys precedents. La tendència a la disminució de
preus del producte final era una constant que va accentuar-se els anys 1884-1887
per la reducció de les vendes a causa de les males collites, l’abundància de pluges,
l’epidèmia de còlera i altres contingències. Això va agreujar encara més la situació
i va obligar a un nombre considerable de fàbriques a reduir les seves existències i a
disminuir considerablement el preu de venda. Així ho van fer els fabricants
Juncadella, Achon, i Carroggio i Trinxet, entre d’altres, amb la qual cosa van perjudicar encara més La España Industrial.
L’actuació decisiva de Macià Muntadas va començar el 1884, quan va iniciar un
estudi minuciós per racionalitzar la producció i fer-la més eficaç i barata. Es tracta
del primer estudi que es va fer a La España Industrial seguint les directrius capitalistes d’optimització de rendiment del capital social.
Efectivament, aquell any va fer un estudi profund de les despeses que es produïen a La España Industrial: els salaris de totes les seccions i nombre d’operaris de
les mateixes, des de l’encarregat fins al darrer aprenent; el cost de les matèries primeres –l’aigua, el carbó, el cotó, las màquines de vapor, el fil, l’oli, els productes
tintoris–; les seccions que hi intervenien –fusters, serrallers, miners, preparació de
filats, filats, preparació de teixits, teixits, blanqueig, gravadors, estampadors, dibuixants, tints de colors–; els costos d’oficina, administració i vendes. Va fer també un
estudi comparatiu sobre el cost i les despeses de trasllat fins a Barcelona d’una peça
de tres tipus diferents d’empesa fabricades a Blackburn per la societat limitada
Henry Livesey, que el 22 de maig de 1885 va expedir des de aquesta ciutat fins a
Liverpool, i d’aquesta fins a Barcelona en el vapor Lope de Vega. Finalment, el
1887, abans de sotmetre a consideració dels accionistes, en junta general, la decisió
a prendre davant la situació de la Societat, va confeccionar una relació dels salaris
de les seccions de preparació de filats i el nombre d’obrers empleats d’una sèrie de
fàbriques catalanes, entre les que figuraven la del sr. Arenas de Mataró, la dels
Successors d’Andrés Basté de L’Hospitalet, la del sr. Regordosa de Pont de
Vilumara, la de Joan Batlló i la de Josep Morell de la Bordeta, i també la del sr.
Martín Rodés, també de la Bordeta, d’aquesta darrera amb dades de 1885. Així
doncs, analitzava tots els elements humans, mecànics, minerals i naturals que intervenien en la fabricació, així com un detall del benefici que s’havia d’obtenir en cada
tipus de peça de roba que llavors fabricaven –i hi havia uns 78 tipus de peces de
roba diferents–, per obtenir un benefici net del 6% del capital social de la compa-
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nyia. La conclusió de l’estudi va ser que el cost de producció era un 28% més elevat a La España Industrial que a Anglaterra.
Amb aquest estudi volia convèncer els accionistes de la necessitat ineludible de
modernitzar i racionalitzar la maquinària per continuar produint sense pèrdues.
D’entrada, centrava la reforma en la unificació de la força motriu mitjançant una
única màquina de vapor, i la substitució d’una part considerable de la secció de preparació i filatura, però aquesta reforma no finalitzà fins a l’acabament del segle.
Després d’un seguit d’anys de minva de beneficis –i fins i tot amb pèrdues, com
els de 1887 i 1888–, se li presentava l’ocasió de realitzar la reforma estructural i
organitzativa de la fàbrica. Creiem que des dels seus inicis ja havia considerat
aquesta sortida, donat que, després de quaranta anys de funcionament, una part de
les màquines instal·lades havien esdevingut obsoletes. Hem de tenir present que
encara el 1880 La Maquinista Terrestre y Marítima va instal·lar una caldera de vapor
que era idèntica a una altra que havia estat instal·lada a la fàbrica de Sants el 1872.
Macià Muntadas no perdia ocasió per intentar reduir els costos. D’això tractava la comunicació als obrers del dia 1 de febrer de 1887, conforme els dies festius
entre setmana no es cobrarien, tal com es venia fent a l’empresa. Els obrers van
decidir no cobrar si se’ls descomptava el dia festiu de la darrera setmana, que havia
estat la festa de la Candelera. La resposta enèrgica del director, assabentat de l’acord pres pels obrers, dient que «qui no estigués conforme estava acomiadat» va fer
esclatar una vaga que va durar gairebé quatre mesos; un episodi que va refermar
més el director en els seus propòsits de reducció i selecció dels obrers entre els que
havien estat més fidels a la seva posició.14 Muntadas va reeixir d’aquesta situació, i
en tal grau que la junta ordinària d’accionistes convocada el 7 d’agost li va donar
les gràcies perquè havia aconseguit el retorn voluntari dels obrers en condicions
molt favorables per a la empresa: treballant mitja hora més al dia.
El maig de 1888, una junta extraordinària d’accionistes, convocada pel director
i amb la presència del notari Pere Esteve Sala i del governador de Barcelona, va
debatre la proposta de reforma de la maquinària. Després d’una sessió tumultuosa
(en la que va dimitir la Junta d’Inspecció, contrària al projecte del director, i se’n
va elegir una de nova), la majoria d’accionistes presents va aprovar la proposta de
Muntadas, que, a més, explicitava que no es demanaria nous recursos als accionistes per fer front a les despeses generades pel canvi. La reforma es va iniciar l’agost
d’aquell any, quasi coincidint amb l’Exposició Universal de 1888, i en arribar l’abril
de 1890 tota la maquinària nova quedava completament instal·lada i en funcionament.15
La reforma va ser més àmplia que la proposada inicialment. Es van substituir
totes les màquines de vapor per una màquina Welloch de 750 cv i d’expansió automàtica, construïda per la casa Victor Brasseur de Lille,16 i cinc calderes de sistema
tubular de la casa Babcock & Wilcox . El control tècnic de funcionament i del seu
trasllat va ser encarregat a Lluís Muntadas, enginyer i germà del director. També es
va instal·lar un sistema de transmissió per cables a totes les seccions, i una xarxa
14. Per a una descripció més detallada de la vaga, veure ENRECH, Entre Sans i Sants…, pàg. 201-203.
15. ANC, MEPM, Memoria de la Dirección a la Junta general de accionistas de 23 de febrero de 1890 (microfilm).
16. Vegeu M. Luisa GUTIÉRREZ MEDINA, «Els vapors a La España Industrial», dins VVAA, El vapor i els vapors. Actes
de les III Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Barcelona, Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya, 1996, pàg. 69-71.
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general amb vies dins l’establiment –sistema Decauvil– per facilitar el moviment.
Es van substituir la meitat de les màquines de preparació i de filatura, substituint
les selfactines i les contínues d’aranya per contínues d’anella, reunint en total
21.288 fusos i 5 metxeres en gros, 6 intermitges i 14 en fi, amb un nombre de 3.754
fusos, que, afegits als que es van transformar, constituïen un total de 5.378 fusos.
També es van instal·lar 5 manuars, 2 batans amb aparell automàtic i es van transformar les cardes de canal en cardes de sentinel·la. Encara que no estava previst,
també es van comprar 200 telers d’un nou sistema perfeccionat, que, junt amb els
500 instal·lats en una de les quadres de teixits de Sants –que també s’havien reformat per a la seva instal·lació conjunta–, feien la suma de 700 telers, la qual cosa
suposava guanyar més espais, eliminar personal i mantenir la mateixa producció,
per la nova tecnologia que portaven incorporada. A més, es va traslladar la secció
d’aprest –l’única que encara funcionava al carrer de la Riereta– a la fàbrica de
Sants. Tot plegat, va suposar una despesa aproximada d’un milió de pessetes.
L’abast de la reforma queda ben explicat en les paraules que Muntadas va dirigir a
la junta d’accionistes el 30 d’agost de 1891:
Antes de la reforma de maquinaria funcionaba toda la fábrica con 1.531 obreros; hoy su promedio no pasa de 890; por consiguiente trabajamos ahora con
una economía de más de 600 operarios, que representa un ahorro de 51.000
ptas aproximadamente cada mes. Agregad a ésto la importante rebaja de gasto
de carbón; el ahorro de las constantes reparaciones que exigía la maquinaria
antigua; la simplificación y mayor perfección de las manipulaciones fabriles; las
bajas en los sueldos que se han conseguido, a pesar de los disgustos y enemistades que esto ha acarreado a la Dirección; la supresión de subvenciones que la
Sociedad desde antiguos tiempos satisfacía y otras y otras mejoras que se han
ido introduciendo para disminuir los gastos generales y el coste de producción
de nuestros géneros y tendreis una idea de cuanto en este órden han variado las
cosas.17
Cal fer constar que al suprimir-se el taller de gravadors, tot i que, com ja hem
dit, van continuar treballant els obrers especialitzats que eren del país, durant tots
aquests anys, fins al final del període, va ser molt considerable el nombre de gravadors i de dibuixants de nous productes que van treballar per a la Societat. Citemne alguns: Paul Mouton, dessinateur, rue de Sentier 29, París; Gerard Muller, dessins industriels, rue des Vergers, 23, Mulhouse; Dollenmaier & Schiffmacher,
Atelier de dessin pour impression, Place de la Concorde, 11, Mulhouse; Xavier
Feldtrappe, Gravure sur cylindres pour l’impression des étoffes, papiers peint et
gaufrages, Passage Dubail, 7, París; Bernard & Sins, dessinateur, Boulevard
Montmartre, 5 París; Oscar Schmidt, de Mulhouse, que va ser el dissenyador de
mocadors i foulards responsable de més models des de l’inici d’aquesta branca de
producció el 1879.
Un aspecte que també cal destacar és el fet que, mentre que el mercat nacional
era molt feble i la competència molt forta, la venda dels productes de La España
Industrial a les Filipines va anar en augment a partir de 1887 i fins a la pèrdua defi17. ANC, MEPM, Memoria semestral leida en la Junta General Ordinaria de 30 de Agosto de 1891 (microfilm), pàg. 3-4.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

La España Industrial . Estratègies d’innovació i producció al darrer quart del segle XIX

13
131

nitiva de les colònies, a través d’una casa radicada a la ciutat alemanya d’Hamburg:
Egmond Hagedorn y Cia.

Tercer període
L’inici de la dècada de 1890 va presentar una certa dificultat per a la direcció, ja que
que la inversió per a la transformació de la maquinària havia suposat una gran
inversió i a la Societat li mancava capital circulant; no obstant això, ben aviat van
poder-se fabricar nous productes d’una manera continuada. Aquesta dècada, des
del punt de vista productiu, va ser d’una extraordinària creativitat i varietat. La
nova fàbrica va començar a treure productes nous, sovint com a pionera, i aquest
fet, sense cap mena de dubte, va permetre orientar la producció a cotes de prestigi i guanys mai aconseguides fins aleshores. Els accionistes, conscients de la proesa aconseguida pel director, el van obsequiar amb una al·legoria sobre La España
Industrial a la junta d’accionistes de l’agost de 1895.
El fenomen de la nova orientació productiva ja l’explicava el director a la junta
d’accionistes de 1893 dient que, per la gran competència a que estaven sotmesos els
productes habituals de la Societat, s’havien adquirit diferents màquines destinades
a fabricar franel·la de cotó –anomenades llavors gènere “pilou”– i també altres
màquines per fabricar el producte conegut com a “holanda”, i unes altres per realitzar el bon acabat de les enquadernacions, que, si bé ja s’havien intentat fabricar
entre 1872 i 1878, la manca de tecnologia d’aquells temps, la posició adversa dels
aranzels i el canvi monetari negatiu ho havien impedit de consolidar. Cal recordar
que aquestes iniciatives no es van veure limitades ni pels atemptats anarquistes
arran de la bomba del Liceu ni per l’inici de la guerra de Melilla. Unes iniciatives
que ben aviat van donar fruit, ja que el 1894 es van vendre un nombre de peçes,
com mai fins aleshores.
El canvi qualitatiu dels productes de La España Industrial va ser una realitat a
partir de 1895. De fet, si fins a l’inici dels anys noranta el comerç es basava, amb
més o menys intensitat, en la venda de empeses, drils, cretones, sarges, percalines,
satins, etc., que variaven únicament en relació al dibuix i l’estampat, a partir de la
modernització de la fàbrica aquests teixits ja consolidats van donar pas a altres
novetats; i de vegades, els primers, sense deixar-se de fabricar, passaven a convertir-se en productes residuals i fins i tot d’excepció. En contrapartida, apareixen els
nous tipus de teixits, els llaurats, els tavellats –obtinguts mitjançant un procediment
químic –, les franel·les, els piqués, els creps, els llistats i altres productes que donaven al cotó l’aparença de llana o seda i que esdevenien preferits dels consumidors.
També el 1895, vençudes les naturals dificultats de tot nou producte, la roba d’enquadernacions començà a ser venuda no només al mercat nacional sinó també a
l’estranger.
Per obtenir aquesta excel·lència en els nous productes no hem d’oblidar que van
sol·licitar diferents privilegis de patents, alguns dels quals no van ser obtinguts.
En la mateixa línia de la innovació, es va intentar fabricar un tipus d’estampat
metàl·lic, i per a la seva realització es va adquirir en exclusiva a l’empresa F.
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Chappey de Rouen, constructora de màquines, una per estampar amb corrons gravats en buit. Però altres fabricants els van imitar, el mercat es va omplir de robes
metàl·liques i el comprador no va saber distingir «el oro del oropel».18 Creiem que
l’aixecament d’acta notarial que el 6 de maig de 1897 va fer el notari Manuel Borràs
i de Palou19 a instàncies del mateix director és una demostració dels esforços que va
esmerçar en aquest nou tipus de producte. L’èxit es va aconseguir quan la pasta
composada per vernissos o altre tipus de líquids espessits no van tacar el corró i van
sortir les ratlles i llistes estampades a la roba i no calia netejar amb raspalls. Amb
l’acta notarial, Macià Muntadas volia deixar constància que havien aconseguit el
que pretenien i que havien estat els primers.
Tanmateix, com ell explicava a la memòria ja citada, el nou producte d’estampat metàl·lic va ser de seguida copiat i es van fer imitacions tan barroeres que aviat
va caure en un descrèdit total i es va deixar de fabricar.
Immediatament després de les funestes conseqüències de la pèrdua de les colònies, l’escrupolosa direcció de la fàbrica va impedir pèrdues imprevisibles mitjançant la reducció del treball de la secció d’estampats a tres dies setmanals, mentre
que les de filats i teixits funcionaven amb plena normalitat. El 1899, l’any dels repatriats, encara la paralització va ser més profunda. Tanmateix, la recerca de nous
productes i la innovació eren una constant,20 i malgrat que la producció va reduirse aquell any un 30%, les innovacions van continuar i es van gastar unes 73.000 pessetes en adquisició de nova tecnologia: una sèrie de artefactes o maquinetes anomenades “taps”, aparells de privilegi per fabricar més tipus de robes de gèneres
llaurats, i també dues màquines de merceritzar, una de sistema David i l’altra de
sistema Jeanmair, que mitjançant procediments quimico-mecànics servien per
donar una aparença de seda als teixits de cotó estampats. També es va adquirir una
gran màquina d’oxidar i assecar, anomenada “Haul fluo”, per a treballar robes
d’una amplada de 1,40 m, amb la que fabricaven l’anomenat “satén chino” i també
la manufactura de paraigües. Van aconseguir igualment la màxima perfecció en els
acabats de tots els tipus de robes, amb la finalitat d’eliminar la competència i obtenir un sobrepreu remunerador, com ja s’havia aconseguit amb les enquadernacions
i amb els mocadors, que també havien canviat el sistema de fabricació, a l’igual que
en els satins i altres articles.
La reforma i modernització de la fàbrica s’acaba de completar amb la
instal·lació d’una cuina de colors automàtica, que permetia, d’una banda, estalvi de
mà d’obra i dels tints, i de l’altra, una major perfecció dels tenyits. A l’oficina de
blanqueig, construïda a la dècada dels setanta, es transformen els clapons per evitar fer malbé les robes i adquireixen una calandra per eixugar-les més ràpidament
i alhora facilitar l’assecat ràpid a l’esprémer amb més pressió i, en conseqüència,
amb una reducció en la despesa d’energia. Finalment, també s’instal·la l’enllumenat elèctric dins de la fàbrica, produït amb energia pròpia.
Macià Muntadas no s’aturava en explicar les innovacions que incorporaven a la
fabricació dels seus productes. Al respecte deia:

18. ANC, MEPM, Memoria dirigida a la Junta General de accionistas del 13 febrero 1898 (microfilm), pàg. 5.
19. AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), Manuel Borràs i de Palou, 1897, pàg. 626-631. Fotocòpia cedida per l’enginyer tèxtil Antoni Bargallò.
20. ANC, MEPM, Memoria dirigida por Dirección a la Junta general de accionistas,19 febrero 1899 (microfilm), pàg. 6-7.
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Hemos introducido también el gusto llamado modernista en el dibujo de los
crepés para muebles y cortinajes, con especial aceptación y tenemos en estudio
otros proyectos de mayor importancia de que no puedo ahora daros cuenta
todavía, pero que oportunamente conocereis si pueden en definitiva realizarse...
La perfecció dels productes nous, la creació i fabricació d’altres i la perfecta
organització de les seccions i el treball, va fer que La España Industrial assolís uns
nivells de producció mai aconseguits fins aleshores, donat que diferents productes
es consumien durant tot l’any. És el cas de les franel·les, gènere que van ser els primers a fabricar a Catalunya, i també el de robes que, imitant la llana, la van substituir, amb un avantatge considerable, doncs eren de més baix cost. Un altre gènere que també van ser els primers a introduir va ser el que llavors anomenaven pilou
que es venia per a vestits, camises i faldellins, i encara que no es va inaugurar la
fabricació de panes fins a 1902, va ser el 1901 quan es van instal·lar una sèrie de
ginys als telers i altres elements per a poder-les fabricar.
Per acabar, hem d’afegir que si el grau de coneixements tècnics i de perfeccionament a que es va arribar a l’inici del segle XX en la fabricació de nous productes
era notòria, la relació amb especialistes, dibuixants i tècnics francesos encara es feia
palesa.
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La industria del cáñamo en Barcelona:
de la sociedad en comandita
a la sociedad anónima (1863-1919)
Marc Badia-Miró*
Yolanda Blasco**

El cáñamo es una fibra textil de origen vegetal que tuvo su momento de máxima
expansión durante el siglo XIX. A partir de las primeras décadas del siglo XX, la
competencia de las fibras artificiales y las dificultades para mecanizar los distintos
procesos de producción hicieron que su uso entrara en decadencia.1
La producción y manufactura del cáñamo estuvo muy difundida durante la
Edad Moderna, en un contexto de autoconsumo, dadas las facilidades de crecimiento de la planta y los pocos requerimientos de trabajo que exigía su producción.
El resultado, una fibra basta pero resistente, era de extrema utilidad para la población rural de la época.
A mediados del siglo XIV encontramos producción de cáñamo en zonas de
Baleares, Gerona, Tarragona, Castellón y Valencia. Y a medida que avanzan los
siglos XVII y XVIII su uso se va difundiendo entre buena parte de las zonas de regadío de Cataluña, principalmente en las zonas de alrededor de Barcelona y Lérida.
Esta situación cambia radicalmente en el siglo XIX, cuando el cultivo local entró en
decadencia, reduciéndose la superficie cultivada a favor de otros productos, como
hortalizas y forrajes, más orientados al mercado.
A finales del siglo XVIII , la fibra de cáñamo tenía un papel estratégico porque
de ella se derivaban algunos productos de cordelería muy importantes para los
barcos. Este hecho, junto a la expansión en la demanda, animó su producción.
El posterior colapso de la marina española, unido a una excesiva expansión del
cultivo, provocó la caída de precios y la pérdida de competitividad del producto
nacional. La situación cambió con la fijación de unos elevados derechos aduaneros a partir de 1838, perdurando la nueva realidad hasta la profunda liberalización del comercio del producto a partir de la reforma de 1883. Es en este
momento cuando las importaciones volvieron a expandirse, hasta fin de siglo.
Esta evolución fue pareja al comportamiento de la superficie cultivada.
Mientras que la etapa de protección permitió la recuperación del cultivo a nive-

* Universitat Oberta de Catalunya.
** Universidad Internacional de Catalunya.
1. El presente trabajo es fruto de una investigación mayor que abarca toda la historia de Hilaturas Caralt Pérez S.A..
Esta investigación ha podido ser realizada gracias a la documentación que conserva la familia Pérez Sala.
Agradecemos al Sr. Raimond Pérez Sala el haber compartido con nosotros sus recuerdos, así como el habernos
permitido la consulta de la documentación. Es todavía una investigación en marcha, por lo que se presenta aquí
a modo preliminar.
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les similares a los de fines del siglo XVIII , la apertura comercial posterior provocó una fuerte reducción.2
Aunque hay evidencia de la existencia de industria de cáñamo en España desde
la Edad Moderna, los primeros datos cuantitativos son de mediados del siglo XIX y
muestran como poco más de 6.000 operarios trabajaban en la industria del lino y
cáñamo en España (sobre un total de 180.000 operarios en el sector industrial,
poco más del 3% del total). Sin embargo, hay que señalar que existe un problema
de definición en las estadísticas históricas porque la industria del cáñamo siempre
queda diluida en una entrada que comprende los datos de la industria del lino y del
cáñamo de forma conjunta. Este hecho comporta un problema difícil de resolver,
porque los dos hilos tienen características muy distintas. Mientras que el lino ha
sido una fibra codiciada –desde su uso en las vestimentas de los sumos sacerdotes
y la envoltura de las momias en Egipto hasta las finas telas con que se realizaban
toallas y sábanas de alta calidad–, el cáñamo ha sido una fibra más basta, aunque
duradera y resistente.3
La evolución de las importaciones de cáñamo nos marca la expansión del uso
de los tejidos de lino y cáñamo en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con
las dificultades en el algodón (véase figura 1). Esas importaciones llegan a un máximo a principios del siglo XX, momento en que empieza un lento declive que acabará con las entradas de estos productos en la década de los 50, pese a que desde
antes de la Guerra Civil ya son importaciones marginales.
Buena parte de las importaciones coinciden con la expansión que tiene la producción industrial del cáñamo en Cataluña, y de la industria textil en general. A
mediados del siglo XIX, la producción estaba mucho más difusa, con una fuerte
implantación en Andalucía (25% de las contribuciones totales) y en Castilla-León
(20%), y una presencia minoritaria en Cataluña (menos del 5%). La situación cam-

Figura 1. Importaciones de lino y cáñamo en España (TM), 1800-1973
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Véase al respecto: Samuel GARRIDO, «Cáñamo gentil. Una indagación sobre los condicionantes del cambio técnico en la agricultura», Historia Agraria , 36 (2005), pág. 287-310.
A. CARRERAS y X. TAFUNELL, Estadísticas Históricas de España, siglos XIX y XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.
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bia drásticamente en el cambio de siglo, Cataluña concentra más del 40% del total
y los porcentajes de las otras dos regiones se han reducido hasta el 14% en
Andalucía y el 7% en Castilla-León. Sólo Valencia mantiene un cierto peso con
poco más del 10% del total.

Las primeras sociedades comanditarias
EL SURGIMIENTO DE LA PÉREZ Y HERMANOS S.C.
El origen de una de las empresas que formaron con posterioridad Hilaturas Caralt
Pérez S.A. lo encontramos en la llegada de Marcial Pérez Huergo a Barcelona, proveniente de La Rioja. Sus hermanos, Matías y Lorenzo, habían emigrado a
Valladolid y a Galicia respectivamente, estableciendo entre ellos una triangulación
a partir del aprovisionamiento comercial y de las negociaciones de letras entre las
distintas plazas. Las tres sociedades en comandita de los tres hermanos fueron realizando actividades económicas de forma conjunta durante la década de los 70, permitiendo que Marcial Pérez acumulase un capital que será la base para iniciarse
como socio en Domingo y Gabriel Sociedad en Comandita, orientada a la producción de hilado de cáñamo y lino, en 1880, en plena “febre d’or”.
Las sociedades en comandita tuvieron una amplia extensión a lo largo del siglo
XIX, pero todavía no podemos dimensionarlas ni tampoco conocemos exactamente
su funcionamiento. 4 Según el Código de Comercio de 1829, una sociedad en
comandita se constituye cuando una o varias personas prestan sus fondos para
obtener unos beneficios proporcionales a su participación. Los socios se dividen
entre comanditados y comanditarios. Los comanditados son quienes ponen el nombre y gestionan la sociedad (además de incorporar capital y/o trabajo a la misma);
los comanditarios sólo se comprometen con participaciones de capital. La compañía está bajo la dirección “exclusiva” de los socios que manejan estos fondos
(comanditados) en su nombre particular (art. 265-2). Por otra parte, los comanditarios no pueden seguir la evolución de la administración de la sociedad si no es en
el momento y bajo las formas que prescriben los contratos y reglamentos de la compañía (art. 309); esto solía suceder una vez al año, con la presentación de resultados. A diferencia de las sociedades colectivas, en las comanditarias los socios que
tuviesen el manejo y dirección de la compañía o estén incluidos en el nombre o
razón comercial de ella son responsables solidariamente de los resultados de todas
sus operaciones (art. 270). La responsabilidad de los socios comanditarios en las
obligaciones y pérdidas de la compañía está limitada a los fondos que pusieron o se
comprometieron a poner (art. 273). Los socios comanditarios no pueden incluir su
nombre en la razón comercial de la sociedad y tampoco pueden hacer ningún acto
en la administración de los intereses de la compañía, «ni aún en calidad de apoderados de los socios» (art. 217-272).
Este tipo de sociedades conllevaba un alto riesgo para los socios comanditados,
quienes asumían la responsabilidad de la gestión de la compañía. En el caso que
4.

Sobre la creación de sociedades puede consultarse CARRERAS y TAFUNELL, Estadísticas..., pág. 709-833.
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nos ocupa, la primera sociedad estaba formada por siete socios, de los cuales
Mariano Domingo y Pablo Gabriel serían los gerentes y socios comanditados. En
estas sociedades, la distribución de los beneficios no se realiza en función del capital invertido sino del riesgo asumido. Así, aunque la ley no fija porcentajes, sí reconoce la posibilidad de que en la escritura de constitución de la sociedad se recoja
el porcentaje que recibirán los socios gerentes para gastos particulares (art. 317).
No debemos perder de vista que los socios comanditados responden con todo su
patrimonio. El resultado es que los dos gerentes de la compañía de Domingo y
Gabriel obtenían el 40% del beneficio y un salario, mientras que los socios comanditarios se repartían el 60% restante (véase tabla 1).

Tabla 1. Distribución del capital de Domingo Gabriel y Cia., 1880
Socios

Capital comprometido (ptas)

%

Marcial Pérez

40.000

24,24

Francisco Domingo

35.000

21,21

Jaime Fontrodona

25.000

15,15

José Mas

25.000

15,15

Gerardo Maruny

25.000

15,15

Mariano Domingo

10.000

6,06

5.000

3,03

Pablo Gabriel

Fuente: AHPCB (Arxiu Històric de Protocols de la Ciutat de Barcelona), Luis Gonzaga Soler y Pla, 12 febrero 1881.

La rápida extensión de las actividades de hilado al torcido demandó una
ampliación en el capital de la empresa que supuso un cambio en la estructura de su
distribución. La nueva composición de ésta se observa en la tabla 2. Pese que a la
ampliación del capital sólo acudieron los socios que no llevaban la gerencia, todos
los socios vieron aumentado su riesgo. Los comanditados-gerentes porque debían
responder por un capital mayor y los comanditarios porque incrementaban el capital sin haber obtenido rendimientos. Sin embargo, se modificó el reparto del beneficio. Los socios gerentes redujeron el 40% inicial al 30% de los beneficios obtenidos, y el 70% restante se dividiría en dos mitades, una para los socios no gestores
y la otra para los gestores. No parece que los socios comanditados saliesen perdiendo con el cambio. El volumen que quedaba en manos de los socios gestores era
realmente desorbitado si lo comparamos con los repartos que posteriormente practicará la sociedad y que se señalan más adelante.
La situación de la empresa cambió dramáticamente en 1883. A finales de año
desapareció uno de los socios gerentes, Pablo Gabriel, llevándose consigo dinero
en metálico y habiendo falsificado algunas letras de cambio de la empresa. El
resultado, como lo demuestra el balance que se realiza un día después de la desaparición de Pablo Gabriel, es que la empresa se encuentra en un estado crítico,
casi sin dinero en la caja, con unas existencias reducidas y con fuertes deudas por
parte de los gerentes. Además del aumento de capital realizado al inicio de la creación de la sociedad, alguno de los socios habían realizado importantes préstamos a la empresa. Marcial Pérez había invertido aproximadamente 350.000 ptas.,
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Tabla 2. Distribución de capital de Domingo y Gabriel sociedad en comandita. 1881
Socios

Capital comprometido en 1880-1881
(ptas)

Capital desembolsado (ptas)

%

Marcial Pérez

40.000 + 40.000

80.000

25,40

Francisco Domingo

35.000 + 35.000

70.000

22,22

Jaime Fontrodona

25.000 + 25.000

50.000

15,87

José Mas

25.000 + 25.000

50.000

15,87

Gerardo Maruny

25.000 + 25.000

50.000

15,87

Mariano Domingo

10.000

3,17

5.000

1,59

Pablo Gabriel

Fuente: AHPCB, Luis Gonzaga Soler y Pla, 12 febrero 1881.

y la huída de Gabriel le dejaba una situación ciertamente complicada.5 La acción
de recurrir al préstamo de los socios era una solución común en la época, que
incluso se recogía en los estatutos de las sociedades en comandita. De hecho, en
el acta de constitución de la sociedad Gabriel y Domingo S.C. consta que los primeros en proveer crédito al 6% serían los propios socios que estuviesen interesados en hacerlo.
En un período de dos meses se realizaron tres balances. Los dos primeros fueron firmados por todos los socios a excepción de Marcial Pérez. El tercero, ya en
nombre de otra sociedad, fue aceptado por todos y contempla una importante
reducción del capital social (se pasa de 324.136,84 ptas. a 81.961,05 ptas.). La nueva
empresa, denominada Mariano Domingo y Compañía (el socio gerente que había
conducido la sociedad con Pablo Gabriel), inició sus andaduras a finales de 1883 6
con el nuevo capital social, con importantes deudas con los socios comanditarios 7 y
con otro grupo de acreedores donde figuran Josep Maragall y la Catalana General
de Crédito. La decisión de tirar adelante la empresa (pese a que había causas legales suficientes que hubieran permitido su liquidación), fue tomada por todos los
socios teniendo en cuenta que, en caso de liquidar la empresa, las pérdidas asumidas serían muy importantes.
El nuevo gerente es Mariano Domingo, actuando en solitario, modificándosele
substancialmente la retribución. Sólo cobraría en caso de que hubiera beneficios y
su remuneración sería del 30% de éstos. Mariano Domingo asumió las deudas contraídas con Marcial Pérez, y se comprometió a devolverlas en 10 años (interés del
6% anual incluido). La muerte de Marcial Pérez sucede poco tiempo después de la
constitución de la nueva sociedad, dejando a todos sus hijos varones menores. Su
hija mayor, Magdalena, se había casado con Joan Puig i Saladrigas, un industrial que
posteriormente participó en política defendiendo la protección de la industria catalana. Fue gracias a la gestión de este hombre que los hijos de Marcial Pérez conservaron las riendas sobre la empresa donde su padre invirtió con tan poca fortuna.

5.
6.
7.

Con fecha 16 de enero de 1884, ante el notario Miguel Martí y Sagristá, se escrituró la deuda que la sociedad tenía
con Marcial Pérez.
Fue constituida ante el notario Luis Gonzaga Soler y Pla, el 27 de noviembre de 1883.
Sobre todo con Marcial Pérez, a quien se le adeuda la cantidad de 338.495,20 ptas.
X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

6140

Yolanda Blasco i Marc Badia-Miró

Queremos hacer un breve apunte sobre las relaciones sociales de Marcial Pérez
y su familia, ya que éstas jugaron un importante papel en la evolución de los negocios familiares. Aunque desconocemos el capital inicial con el que partió su aventura empresarial en Barcelona, sí sabemos que mantuvo un triángulo de negocios con
las respectivas casas de sus hermanos situadas en Valladolid y Galicia. También nos
consta que realizó una importante inversión en una finca de Cabrera de Mar con
uno de sus hermanos, finca a la que extrajo importantes rendimientos agrícolas. Su
matrimonio con una de las hijas del notario Capdevila pudo facilitar su inclusión en
la sociedad barcelonesa de la época. Es muy probable que de estos contactos naciese su interés por la industria y aprovechase la oportunidad de inversión en la comandita de Gabriel y Domingo. Estos contactos se nos desvelan en su testamento. Como
tutores debían actuar, además de su esposa y hermano fallecidos, José Capdevila,
hermano de su mujer, y Juan Martí y Fábregas y Camilo Fabra, ambos amigos de
Marcial.8 Además su hija acababa de casarse con Joan Puig i Saladrigas, empresario
textil, fundador del Foment y diputado y senador electo por Barcelona, que en sus
actividades políticas defendió la protección de la industria. Este entramado de relaciones es el que quizá llevó a Marcial Pérez a introducirse en el mundo de los industriales, en un tiempo en el que dicha actividad era sinónimo de prestigio social
(hemos incluido igualmente el cuadro de las relaciones con la familia Sala, y a través de ella con la Caralt, con el objeto de señalar, una vez más, cómo la vía matrimonial favoreció las estrategias empresariales, véase figura 2).

Figura 2. Relaciones sociales de la familia Pérez (1880-1910)

Ferran Puig i Gibert: iniciador de la hiladura del
lino. Fábrica en Sant Andreu de Palomar
Marcial Pérez

Su hija se casa

Dolors Puig i Cerdà

amigos

Camilo Fabra

Marcial nombra a Camilo Fabra en su
testamento tutor de sus hijos
hija

Joan Puig i Saladrigas

1878

Magdalena Pérez

FAMILIA CARALT

María Matheu
Ignacio Sala Basany

Ignacio Sala

José de Caralt

Magdalena Tio Abril

Coloma Ardiz

Filomena Sala

Delmiro de Caralt

hijo

Enrique Pérez
8.

Coloma Sala

José Sala

José de Caralt Sala

Camilo Fabra era un importante fabricante y propietario barcelonés. En alianza con Fernando Puig, construyeron
una importante fábrica de lino. Además, también fue diputado varias veces entre 1876 y 1886 y posteriormente
senador vitalicio desde 1891 y alcalde de Barcelona en 1893. Véase F. CABANA (coord.), Cien empresarios catalanes. Madrid, Editorial LID, 2006, pág. 157-160.
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LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS POR PÉREZ HNOS .
El análisis de las ratios de rentabilidad de principios de la década de los ochenta
muestra el estado en que se encuentra la empresa (véase figura 3). La rentabilidad
financiera9 está hundida y no es hasta fines de la década que consigue estabilizarse
alrededor del 10%. No eran malos estos números si los comparamos con los de la
fábrica La Rambla.10

Figura 3. Ratios de rentabilidad de las distintas sociedades en comandita, 1880-1913
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Fuente: Elaboración propia. Los valores están corregidos por medias móviles de tres años. Los datos para
todos los gráficos en apéndice.

Superadas las fuertes turbulencias de principios de los años ochenta, tampoco
parece que los primeros años de gestión por parte de Mariano Domingo sean
demasiado buenos. Los balances de 1884, 1885 y 1886 no son firmados por algunos
de los socios (entre ellos los herederos de Marcial Pérez). No se realizan nuevas
inversiones, aunque aumenta el capital social. Las deudas van creciendo, los beneficios se deterioran en esos años pese a que siguen habiendo aumentos del capital
social (véase figura 7). También se recurre a la financiación bancaria ante, posiblemente, las dificultades para seguir encontrando financiación entre los socios
comanditarios. La situación a finales de 1886 es bastante comprometida. La rentabilidad financiera sufre fuertes oscilaciones, fruto de los aumentos de capital y de
las variaciones en los beneficios, aunque la rentabilidad económica11 marca una
clara tendencia alcista (esta medida no permite visualizar si el aumento de beneficios se explica por un aumento de la dimensión de la empresa, o es realmente fruto
de una mayor rentabilidad) (véase figura 3).
9.

La rentabilidad financiera se mide por la razón entre los beneficios brutos y los fondos propios. Es la medida más
interesante para los accionistas dado que les informa de la tasa de retorno de su capital.
10. Véase Raimon SOLER, Estratègies empresarials en la indústria cotonera catalana. El cas de la Fàbrica de la Rambla
de Vilanova, 1833-1965, Tesis doctoral inédita, Departament d’Història i institucions econòmiques, UB., 2000, pág.
306-7. Para estos años la rentabilidad financiera de La Rambla se sitúa por debajo del 10%.
11. La rentabilidad económica es una medida más interesante para aquellos interesados en prestar capital porque
muestra el comportamiento de la empresa teniendo en cuenta todas las inversiones. Además permite ver si el crecimiento propio de la empresa viene acompañado por el mantenimiento de la rentabilidad.
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La mala situación de la empresa se ve de forma más clara en los indicadores de
solvencia. La garantía de activo12 parte de una situación bastante mala durante los
primeros años de la década de los ochenta, recuperándose al final (véase figura 4).
Valores inferiores a la unidad indican que la empresa estaría en quiebra técnica;
por lo tanto, entre 1881 y 1886 la empresa se encontraria en esa situación. A partir
de entonces, vemos que estos indicadores se revierten. Este cambio de situación
hay que achacarlo a la mayor participación que adquieren Joan Puig i Saladrigas,
el representante de los herederos de Marcial Pérez, y un nuevo personaje que aparece en escena, posiblemente a raíz de las deudas que la sociedad ha ido acumulando con él: Josep Maragall.
A diferencia de las ratios de solvencia, las ratios de liquidez 13 sí que nos muestran una evolución negativa en la segunda mitad de la década de los ochenta, coincidiendo con la gestión de Mariano Domingo. A finales de los años ochenta y principios de los noventa, parece que hay un punto de inflexión (véase figura 5), coincidiendo con la entrada en juego de Josep Maragall. Es a partir de ese momento
cuando esos indicadores empiezan una mejora notable que perdurará hasta finales
de siglo, y que marcan un claro cambio de ciclo en la empresa.
La década de los noventa también es una época de cambio. En el balance de
1887, los herederos de Marcial Pérez aparecen representados por Joan Puig i
Saladrigas y ya firman los balances, y además aparece Josep Maragall. Durante el

Figura 4. Ratios de solvencia de las distintas sociedades en comandita, 1880-1913
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Fuente: Elaboración propia. Los valores están corregidos por medias móviles de tres años.
12. Por garantía de activo conocemos aquella ratio de solvencia que nos permite analizar las garantías de la empresa
frente a terceros. El resultado se obtiene de la división entre el activo real en el numerador (total activo - inmovilizado inmaterial) y el pasivo exigible en el denominador (total pasivo - fondos propios).
13. La liquidez general es un dato que mide la liquidez de la empresa a medio plazo. Con valores inferiores a la unidad nos indicaría una sobreexposición ante posibles dificultades a devolver los pasivos contraídos a corto plazo.
Se calcula a partir del activo circulante dividido por los ingresos a distribuir, los acreedores a corto plazo y los gastos a corto plazo. La liquidez inmediata se refiere a la capacidad de pagar los pagos a muy corto plazo. Se calcula a partir de la tesorería y los acreedores a corto plazo. El fondo de maniobra se obtiene a partir del cuociente
entre la resta del Activo circulante y el pasivo circulante, dividido por el activo circulante. El resultado indica la
posición a corto plazo de la empresa.
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Figura 5. Ratios de liquidez de las distintas sociedades en comandita, 1880-1913
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Fuente: Elaboración propia. Los valores están corregidos por medias móviles de tres años.

período de Mariano Domingo se generaron importantes deudas a favor de Josep
Maragall, debido a los alquileres de las fábricas de la empresa. Así, a principios de
1887, Josep Maragall empieza a formar parte de la gestión de la empresa obteniendo un porcentaje del asignado a la gerencia (Mariano Domingo redujo su retribución al 20% del total del beneficio y Josep Maragall obtuvo un 10% de éste).
La evolución de la empresa cambia a partir de ese momento. Los inventarios
muestran un estado de la empresa mucho más saneado. Empiezan a realizarse
inversiones orientadas a la renovación de la maquinaria y se comienzan a pagar las
deudas que la empresa había ido adquiriendo.
A fines de 1892 parece que la empresa ya está saneada y ha repuntado. Además,
algunos socios comanditarios se van de la empresa y Mariano Domingo es retirado
de la gerencia por «motivos de salud». Es en ese momento cuando se constituye
una nueva sociedad: Maragall y Pérez Sociedad en Comandita.
Es significativo cómo se consolida el exigible a largo plazo, es decir, se asumen
de forma completa las deudas que la sociedad ha contraído con Josep Maragall y
con la familia Pérez. Para resaltar ese hecho, hemos construido una variable que
definimos como apalancamiento 2 y que se ha construido a partir de los exigibles a
largo plazo que la empresa tiene con algunos de los socios (ver figura 4). Eso es una
característica importante de este tipo de empresas, el recurrir al financiamiento de
los socios antes que ir a buscar financiamiento en entidades financieras. Los valores mayores de apalancamiento se obtienen a principios de siglo (cuando se produce el reconocimiento de las deudas y se incorporan al pasivo) y van disminuyendo
de forma sustancial a medida que van pasando los años.
El nuevo capital social está participado por algunos de los herederos de los
socios anteriores (Marcial Pérez, Jaime Fontrodona, Francisco Domingo y
Gerardo Maruny) y de Josep Maragall. Han cedido su participación, como ya
hemos indicado, el antiguo gestor, Mariano Domingo, y los herederos de José Mas
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(véase tabla 3). Tras la constitución de Maragall y Pérez S.C., el gerente es Josep
Maragall, y Puig i Saladrigas tiene cierta participación en la gestión como representante de los herederos de Marcial Pérez (fundamentalmente de las hijas casadas,
ya que a los menores se les excluye explícitamente de su participación como socios
comanditados en su calidad de menores y con el fin de no poner en riesgo su capital). Se constituye una nueva fórmula para el reparto de beneficios. Se designan
unos socios colectivos que se repartirán el 18% de los beneficios deducidas las
amortizaciones, y que serán las hijas de Marcial Pérez (todas ellas mayores de
edad) y Josep Maragall. El resto de los beneficios se repartirán proporcionalmente entre los otros socios. Como puede apreciarse, desde el 40% de los beneficios
que se repartían los primeros gerentes hasta el 18% de fines de siglo hay una diferencia importante. Todo apunta a que la empresa constituida en 1880 y en la que
Marcial Pérez se comprometió con parte importante de su capital, fue producto del
boom desatado en esos años (véase figura 6).
El período que sigue a esta refundación es de expansión de la sociedad, con
nuevas compras, crecimiento de la producción, renovación de la maquinaria…
Además, como vemos en la tabla 4, la composición del capital social se ha modificado durante los años de gestión de Maragall. Los familiares de Marcial Pérez y el
propio Maragall han ganado peso dentro de la empresa en detrimento de los antiguos socios.
Al morir Josep Maragall, y ante la falta de interés de su hijo, el poeta Joan
Maragall, en la gestión de la empresa, ésta se liquida y se forma una nueva llamada Enrique Pérez y Hermanos S.C.

Figura 6. Capital social y beneficios de las distintas sociedades en comandita,
1880 - 1913
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Fuente: Elaboración propia. Los valores están corregidos por medias móviles de tres años. Hemos
deflactado los valores de los beneficios a partir del índice de precios de Prados en CARRERAS y
TAFUNELL, Estadísticas..., pág. 1.291.
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Tabla 3. Composición del capital social de la empresa Maragall y Pérez, 1892
Socios

Capital

Magdalena Pérez de Puig (30.000 por la
herencia de su padre y 25.000 por la
parte cedida por Mas y Colomer)
Concepción Pérez de Andreu
Encarnación Pérez de Felip

55.000

%

30.000
30.000

6,7
6,7

Josep Maragall i Vilarosal
Domingo Domingo
Herederos de Jaime Fonrodona
Herederos de Gerardo Maruny
Herederos de Marcial Pérez (menores)

10.000
70.000
50.000
60.000
120.000

2,2
15,6
11,1
13,3
26,7

Joan Maragall i Gorina
Total

25.000
450.000

5,6
100,0

12,2

Fuente: AHPCB, Cayo Cardellach y Anfruns, 14 abril 1893.

Tabla 4. Composición del capital social de la empresa Maragall y Pérez, 1900
Socios
Magdalena Perez

Capital
68.333

%
15,2

Concepción Pérez
Encarnación Pérez
Emilio Pérez
Enrique Pérez
Julio Pérez

43.333
43.333
43.333
43.333
43.333

9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

Josep Maragall Vilarrosal
Joan Maragall i Gorina
Domingo Domingo
Herederos de Jaime Fonrodona*
Rosa Margenedas**

10.000
25.000
45.000
25.000
60.000

2,2
5,6
10,0
5,6
13,3

Total

450.000

*
En 1900 aparece como heredero Francisco Rafel y Mas
** Heredera de Maruny. Francisco Rafel y Mas y Rosa Margenedas formaron matrimonio que tuvo 3 hijos.

Enrique Pérez asume la gestión de la nueva empresa, saneada por el anterior
gestor y con buenas perspectivas de crecimiento. Él ya se había ido formando en
los años anteriores en la gestión empresarial, cuando su hermano mayor y el hijo
de Josep Maragall renunciaron a continuar con la empresa familiar. Los nuevos
socios comanditados son Enrique Pérez y sus tres hermanas, ya que su hermano
Julio es menor todavía (luego se incorporará también a la sociedad). Joan Puig i
Saladrigas es nombrado apoderado general de la empresa y sigue los primeros
pasos de Enrique Pérez como gerente (su esposa, Magdalena Pérez, es la principal
accionista de la empresa y una de las principales prestatarias durante la primera
década del siglo XX).
Pese a la buena situación de partida, no se puede afirmar que la evolución de la
compañía fuera un camino de rosas durante ese período. En 1901 dos de los principales cargos directivos de la empresa (el responsable de la administración, Juan
B. Oliver, y el director de fábrica, Pablo Llobet) decidieron iniciar su propio camino fundando la empresa Oliver y Llobet Sociedad en Comandita, empresa dedicada
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también a los hilados y al torcido de cáñamo y, por lo tanto, competencia directa
de la empresa de los Pérez, dado que podían aprovechar los conocimientos que
tenían, tanto de la producción como de la gestión en el sector. De hecho, en su
carta de presentación, estos antiguos empleados de Maragall y Pérez se presentaban
mencionando su anterior empresa.
Los años siguientes parece que rompen la tendencia al crecimiento que se había
observado durante el período de Maragall. La actitud que se observa es la de conservar lo que se había conseguido con anterioridad, defendiéndose de la competencia que podía ejercer la nueva empresa salida de sus propias entrañas, con un conocimiento exhaustivo de su mercado. Los beneficios están estancados, y tanto la rentabilidad financiera como la económica se mantienen, aunque a niveles inferiores
a los de la década anterior, la comandada por Josep Maragall. Pese a ello, una
muestra clara de que la empresa se está saneando de forma exitosa, sin alterar su
funcionamiento (siguió creciendo y modernizándose), es el hecho que las deudas
con los socios a largo plazo cada vez se reducen en una mayor proporción.
A principios de siglo XX la situación económica española sufre importantes transformaciones. A la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y el retorno de muchos
capitales, hay que sumar los efectos de la crisis agraria finisecular. La integración de
los mercados a la que tanto favoreció el ferrocarril en la segunda mitad del XIX no ha
cuajado todavía. Los precios de los productos sufren los efectos de la segmentación
y las empresas comienzan a buscar estrategias de competencia-cooperación.
A partir de 1904 los balances de Enrique Pérez y Hermanos empiezan a dar resultados mejores. De hecho, la máxima que parece haber guiado a las fábricas del sector es «si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él». Hay indicios que en esas
fechas se producen relaciones entre Oliver y Llobet y Enrique Pérez y Hermanos; se
comparte información de los clientes, se unifican criterios en cuanto a rebajas y
facilidades, se fijan precios para los distintos mercados, de forma que se puede afirmar que el mercado del cáñamo se convierte en precio aceptante. En estos acuerdos también aparece otra de las empresas importantes en el sector, la Marqués,
Caralt y Cia. Quizás la colaboración con Enrique Pérez y Hermanos fue la trampa en
la que cayeron sus competidores y antiguos empleados, el caso es que, a partir de
1906, la empresa de Oliver y Llobet se encuentra en liquidación, signo del fracaso
del intento empresarial realizado por los antiguos gestores. Pese a que tenía la
voluntad de ser una empresa de mayores dimensiones que la de Pérez y para ello
no dudó en anunciar un capital social que duplicaba la de sus antiguos jefes, no
pudo competir con las circunstancias. Estas circunstancias no fueron de carácter
económico sino que se produjeron en el terreno social. Enrique Pérez se casó con
Coloma Sala, cuyo padre era uno de los principales socios de otra de las grandes
empresas de lino y cáñamo de Barcelona, la Marqués, Caralt y Cia. Así, en 1908, la
empresa de Enrique Pérez compró parte de la maquinaria y de los terrenos en
liquidación de la sociedad. La otra parte la compró la Marqués, Caralt y Cia.
LA EVOLUCIÓN DE LA MARQUÉS, CARALT Y CÍA.
Paralelamente al transcurso de nuestra historia, otra familia había iniciado un
importante negocio de cáñamo y lino en los años sesenta. El origen de esta comanX Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
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dita se sitúa en 1863, cuando Delmiro de Caralt y Pelegrín Marqués organizaron la
firma Marqués, Caralt y Cia, con un único socio comanditario, Pablo Manic (liquidada en 1869).14 El objeto de esta sociedad era incierto, sin especificar. Sin embargo, Sala Basany (suegro de Dalmiro de Caralt) fue quien impulsó, en la segunda
mitad de la década de los sesenta, la idea de la industria del cáñamo y en 1865 se
decidió a participar directamente en la sociedad, con una cantidad de 5.100 duros.
El año 1864 debió ser nefasto para la empresa, ya que se produjeron pérdidas que
condujeron a la disminución del capital social hasta los 68.000 duros; hasta ese
momento el capital social de la empresa ascendía a alrededor de 95.000 duros
(véase tabla 5).

Tabla 5. Distribución del capital social de Marqués, Caralt y Cia, 1864
Socios
Pelegrín Marqués
Pablo Manic
Delmiro de Caralt
TOTAL

Capital (duros)
24.000
24.000
20.000
68.000

En junio de 1868 decidieron la liquidación de la sociedad a la vista del «estado
de la casa», así como vender la maquinaria a fines de año. Pero esto no debió suceder, ya que en abril de 1869 los socios Marqués y Caralt compraron a Manic su
acción. De esta forma, Pablo Manic se desvinculaba de la sociedad con pérdidas, ya
que su acción (valorada en 24.000 duros en 1866) tenía, en ese momento, un valor
de 22.068,005 duros. En el reparto, Delmiro de Caralt se quedó con 12.873,002 y
Pelegrín Marqués con 9.195,003 duros. Tras la partida de Pablo Manic se incorporó Ignacio Sala Tio, hijo de Sala Basany y cuñado de Delmiro de Caralt; de hecho,
Caralt lo hizo coparticipar en su acción con 11.000 duros, que pidió que constasen
expresamente. A principios de la década de los setenta, compraron los locales de
la Aprestadora Española, que se convertiría en la fábrica emblemática de Caralt
Pérez y que estaba situada en Hospitalet.15 En 1892, ampliaron las instalaciones
comprando unos terrenos colindantes.
Los balances de la empresa en la década de los años setenta comenzaron a evolucionar favorablemente. Los socios tomaron el criterio de incrementar el capital
anualmente con parte de sus beneficios.16 Así, en julio de 1871 ya tenían un capital
social de 89.500 duros y en 1872 habían alcanzado la cantidad de 101.000 duros, llegando en 1875 a 123.000 duros (615.000 ptas). También realizaron continuas inversiones en maquinaria, esa es una preocupación constante que se recoge en el libro
de Acuerdos. Solían recurrir al extranjero (Inglaterra) para aprovisionarse de
maquinaria, pero también mantenían el criterio de comprar para evitar que comprara la competencia. Además en Barcelona estaba instalada, desde 1885, la
Maquinista Terrestre, que se dedicó a las construcciones metalmecánicas, y
14. Véase: Libro de Acuerdos de Marqués y Caralt. Documentación privada familia Pérez Sala.
15. Acudieron a la subasta y la compraron por 37.000 duros (estaban dispuestos a ofrecer hasta 40.000 duros). Libro
de Acuerdos..., 10 julio 1871 y 17 julio 1871.
16. La práctica de la autofinanciación era bastante habitual en las sociedades de fines de siglo XIX y comienzos del
XX . Véase SOLER , Estratègies..., pág. 286 y ss.
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Marqués y Caralt, cuando decidió renovar las calderas y la máquina de vapor, recurrió a esta empresa. Por otra parte, el capital de la empresa alcanzó el millón de
pesetas en 1889, a partir de ese momento los socios no reinvirtieron más beneficios,
aunque consiguieron situarlos alrededor del 15% del capital.
La evolución de la empresa consiguió estabilizarse y los números les fueron
ciertamente propicios a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta. Si observamos la evolución de los beneficios y pensamos en el momento en que
Marcial Pérez Huergo decidió invertir en la industria del cáñamo, podemos llegar
a la conclusión que quizás éste no fue el mejor momento para iniciar aquella inversión. Los años de la “febre d’or” significaron nuevas oportunidades, pero también
mayor competencia para las empresas, que ya se habían creado un mercado. Sin
embargo, a partir de 1884, las condiciones cambiaron, y un factor que pudo ser
decisivo fue la rebaja arancelaria que sufrió el cáñamo. 17 Aunque la apertura económica duró poco, ya que en diciembre de 1890 se elevaron los derechos arancelarios sobre productos agrarios y ganaderos, y en 1891 el Arancel Canovas volvió a
aplicar medidas proteccionistas.18
En todo este contexto, vemos como la rentabilidad financiera en las dos empresas sigue evoluciones dispares. Mientras que la mayor rentabilidad de la empresa de
los Caralt es manifiesta antes de la década de los 90 (justo antes de que Maragall se
haga con las riendas de la empresa), a partir de entonces las rentabilidades son mayores en la empresa de los Pérez (a excepción de años concretos). Esto es bastante relevante si tenemos en cuenta las diferencias de capital social entra las dos empresas. La
empresa de los Caralt doblaba a la empresa de los Pérez (véase figura 7).
Figura 7. Evolución de la rentabilidad financiera y del capital social de las empresas
Marqués, Caralt y Cia y de Pérez y Hnos (y predecesoras), 1876-1913
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17. Ver Libro de Acuerdos..., enero 1884.
18. Puede consultarse una síntesis en Eva PARDO , La incidencia de la protección arancelaria en los mercados españoles
(1874-1913), Estudios de Historia Económica, nº 37, Madrid, Banco de España, 1998, pág. 15-48.
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El control de la competencia es un elemento que está también muy presente en
las anotaciones de Marqués y Caralt. La actitud de hacerse ellos fuertes, comprando maquinaria y ocupando mercado, está muy vinculada a este interés por que
otros competidores no accedan a un espacio que intentaban proteger. Cuando no
podían evitar el surgimiento de la competencia siempre quedaba la posibilidad de
llegar a acuerdos. Así, en 1887, ya plantean la conveniencia de llegar a un acuerdo
con Silvestre Pagés, con objeto de evitar la «dañina competencia».19 En abril de
1899, el primer contacto que recogen con Maragall y Pérez tiene esta misma razón:
adquirir unas máquinas de hilar cáñamo a medias con dicha sociedad.20
La sociedad funcionaba dirigida por sus gerentes, Caralt y Marqués, quienes recibían el 20% de los beneficios, una vez deducido el 6% para el capital social. En cualquier caso, su retribución no podía superar las 20.000 ptas ni ser inferior a las 10.000.21
En 1906, cuando falleció Pelegrín Marqués y los Caralt compraron su participación, la situación dio un giro. A partir de entonces la sociedad se llamará Caralt y
Cia y estará conformada por Delmiro de Caralt, José de Caralt Sala (hijo del primero) y José Sala y Ardiz (su primo e hijo de Ignacio Sala Tio) como socio comanditario. La hermana de José Sala, Coloma Sala, se convirtió en esposa de Enrique
Pérez y la relación entre ambos cuñados fue siempre próxima y cordial. Por un
lado, estos aspectos aproximaron a las familias, y por el otro, generaron algún conflicto respecto a la lealtad de José Sala para con la empresa Caralt y Cia.22
Queremos hacer una breve referencia a la figura empresarial de Delmiro de
Caralt, que participó en las organizaciones empresariales previas al Fomento del
Trabajo Nacional, siendo uno de sus presidentes. Su hijo, José de Caralt y Sala,
como hemos señalado más arriba, fue copartícipe, junto con Joan Puig i Saladrigas,
en la primera Junta de dicha institución, cuando se formó en 1889.
Es a partir de la desaparición de Pelegrín Marqués cuando el libro de Acuerdos
deja de dar información sobre el capital y beneficios de la sociedad. Los herederos
de Marqués desaparecieron de la sociedad y ésta se constituyó como Caralt y Cia.
En octubre de 1907, concurrieron al concurso abierto por la sociedad Oliver y
Llobet, junto con Enrique Pérez y Hermanos. Previamente habían existido negociaciones que de las que no han quedado apenas testimonios.

De la comandita a la anónima
El punto inicial de esa transición se podría ubicar en esos primeros años del siglo XX,
cuando ya parecen existir acuerdos de colaboración entre Marqués, Caralt i Cía y
Enrique Pérez y Hermanos. En 1907, Enrique Pérez se casó con Coloma Sala, hermana de José Sala y Ardiz, socio de la Caralt y Cia. Pese a ello, las dos empresas siguieron su evolución de forma independiente hasta 1913. Durante esos años en Enrique
Pérez y Hnos. hubo importantes cambios en la composición del capital (véase tabla 6).
19. Este es un término recogido de la tradición oral aportada por el Sr. Raimond Pérez-Sala. Al parecer solía mencionarse a los competidores con este calificativo.
20. Las máquinas pertenecían a la sociedad de Jaime Martí y Cia.
21. Libro de Acuerdos... , 15 octubre 1896.
22. Véase: Libro de Actas de Caralt y Cia. Archivo privado familia Pérez-Sala.
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Fuera de la familia Pérez, en 1912, sólo siguieron los herederos de Maragall y los de
Rosa Margenadas. Además, a partir de 1908 podemos hablar de importantes beneficios.

Tabla 6. Distribución del capital de Enrique Pérez y Hnos (en % sobre el total)
31-XII-1900
100,00
15,19

Capital
Magdalena Pérez
Concepción Pérez
Encarnación Pérez
Emilio Pérez
Enrique Pérez
Julio Pérez
Juan Maragall y Gorina
Domingo Domingo Garriga
Rosa Margenedas
Francisco Rafel y Mas
Comanditas a liquidar

2-VII-1910
100,00
15,19

31-XII-1912
100,00
15,19

28-VI-1913
100,00
15,19

9,63
9,63
9,63
9,63
9,63

9,63
9,63
0,00
9,63
19,26

0,00
9,63
0,00
9,63
19,26

0,00
9,63
0,00
17,78
27,41

7,78
10,00
13,33
5,56
0,00

7,78
10,00
13,33
5,56
0,00

7,78
0,00
18,89
0,00
19,63

11,11
0,00
18,89
0,00
0,00

La empresa hizo un fuerte esfuerzo inversor en estas primeras décadas (más del
30% de los beneficios). Además, intentó reforzar otras partes importantes del proceso productivo, como es el aprovisionamiento de materia prima. En ese sentido,
Enrique había constituido en Marsella una casa de comercio con el comerciante
italiano Fernando Oppi Bianconi y su hermano Julio, quienes tenían amplios poderes para gestionarla y que, al parecer, tenía como cometido principal la compra de
fibra. Lamentablemente, la información acerca de esta casa de comercio no ha llegado a nuestros días, por lo que desconocemos su importancia, aunque nos consta
que la relación con Oppi se mantuvo en el tiempo y se extendió a negocios en Italia.
Por otra parte, el tema de la innovación tecnológica es un aspecto que será constante en la vida de la empresa, y sobre todo en este periodo de real asentamiento
en el mercado. Enrique Pérez mantuvo un criterio sostenido de inversión en
maquinaria durante todo el periodo en el que la competencia de Oliver y Llobet
mantuvo la tensión en el mercado. Sin embargo, y después de una importante
inversión hacia fines de la década, entre 1908-1909, este aspecto dejó de tener tanta
relevancia. Es muy probable que el inicio de la colaboración con Caralt y Cia permitiese también llegar a acuerdos que quitasen presión a la innovación, dado que
la competencia estaba en fase de colaboración.
La primera década del siglo está salpicada de aproximaciones entre los fabricantes del sector, aproximaciones que no debieron estar exentas de intentos de
absorción de la competencia. Como hemos visto, el acuerdo firmado entre Enrique
Pérez y la fábrica competidora de Oliver y Llobet terminó con esta última. Existe un
documento fechado el 12 de diciembre de 1907 que da buena cuenta de estos intentos. Aunque no podemos corroborarlo, ya que es un borrador, por los acontecimientos posteriores y nos inclinamos a pensar que es un proyecto de acuerdo entre
Enrique Pérez y Hermanos y Caralt y Cia. El título «Proyecto de inteligencia entre
fabricantes en los artículos que se expresan» es indicativo de algo que hemos señalado en relación a la necesidad de “educar” a los consumidores. Una manifestación
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de “inteligencia” entre los fabricantes es la capacidad para llegar a acuerdos que
favorezcan el que todos ganen.
En 1911, se acordó entre las dos casas comerciales constituir una agencia de
productos: la Agencia de productos Caralt-Pérez y Cia. Vendría a ser una “central de
ventas” y la futura base de la próxima constitución de la sociedad anónima. Las dos
casas comerciales unificaban toda su parte comercial y de facturación, conservando su independencia en cuanto a la gestión de las fábricas y su estatus legal. Así, la
producción se mantendría separada pero la comercialización era conjunta, ocupándose la agencia de la distribución y cobro del producto. Por esta tarea y en concepto de gastos de funcionamiento, la Agencia cobraba a ambas empresas un 5%. De
cara a los clientes, se presentaban como una única sociedad y contaban con tarifas
únicas, rappels sobre ventas acordadas, representación y venta unificada de cara al
cliente, entre otros acuerdos. Indudablemente las ventajas eran muchas para
ambas sociedades y el ahorro de gestión también. El cliente, en cambio, perdió
capacidad de maniobra, ya que al actuar conjuntamente la negociación era más
difícil. El acuerdo sólo afectaba la rama de la Caralt orientada al cáñamo y quedaba exenta la del lino.
Resulta extraño el mecanismo de funcionamiento de la casa de ventas, ya que
las redes de clientes debían ser respetadas por ambas casas, porque de otra manera hubiese sido difícil mantener el acuerdo. Todo este proceso tiene los visos de ser
un largo camino para dirigir a la clientela a una gran empresa de hilaturas de cáñamo, que es, en definitiva, en lo que desembocará la agencia de ventas.
Esta agencia se disolvió el 9 de junio de 1916. 23 Pero se constituyó una segunda
en el mismo año que se denominó Caralt Pérez y Cía, antecesora directa de la sociedad anónima. El 3 de abril de 1919, la Caralt y Cia acordó la fusión con Enrique
Pérez y Hnos para constituir Hilaturas Caralt-Pérez S.A.24 Creemos que la agencia
fue, indudablemente, el instrumento que les permitió hacer todo el proceso manteniendo su propio mercado e imponiendo unos precios.

Conclusiones
La evolución que siguen dos de las empresas más importantes de cáñamo en la
Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX, antes de unirse para crear una
importante sociedad anónima que controlará de forma directa casi un 10% del
mercado español, ya es de por sí relevante. A esto añadimos que con ellas podemos
entrar en el estudio del comportamiento de dos sociedades comanditarias (empresas aún bastante desconocidas).
El resultado nos permite entrever cuáles son algunos de los comportamientos y
estrategias empresariales que siguen estas empresas. Por un lado, el papel determinante que juegan los socios comanditados en la evolución de la empresa, teniendo
23. Citado en Documento Baldomero , sin paginar. El Documento Baldomero es la respuesta no oficial a un reclamo de
Baldomero de Caralt hecha a Hilaturas Caralt Pérez S.A. Se encuentra dentro del fondo documental conservado
por la familia Pérez-Sala. La escritura de disolución fue firmada el 9 de junio de 1916 ante el notario Antonio Par.
24. Libro de Acuerdos Caralt y Cia , 3 abril 1919.
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en cuenta el importante riesgo que asumen. Por otro lado, la tendencia significativa a la reinversión de los beneficios, sobre todo en los estadios iniciales, buscando
cumplir con unos objetivos claros de modernización y de innovación tecnológica
como elemento fundamental para ser competitivas. También se confirman la
importancia de las estrategias matrimoniales y las relaciones sociales en el desarrollo empresarial.
A la vez, se pone de manifiesto la lucha feroz por limitar la competencia en los
mercados. Las empresas de nuestro estudio concurren a las subastas de maquinaria de otras empresas que también fabrican cáñamo, en parte para modernizarse,
pero en parte para evitar que otras empresas se modernicen. En nuestro caso, esta
posición culmina primero con los acuerdos que empiezan a existir a finales del siglo
XIX y principios del XX, para compartir información de proveedores y compradores, y después con los acuerdos para crear la Agencia de Productos con Caralt y Cia.
Esta agencia, aunque mantiene la estructura de la producción de ambas empresas
de forma separada, concentra la venta con el objetivo de reducir costes de transacción, pero también para tener una posición ventajosa en el mercado.
Otro de los rasgos que encontramos es la ausencia de financiación externa a la
empresa. Las necesidades de capital para solventar problemas o para iniciar procesos de expansión se solucionarán a partir del aumento del capital social o de los
préstamos de los propios socios de la empresa. El ejemplo más claro lo observamos
con la entrada de Josep Maragall y el reconocimiento de las deudas de la empresa
con la familia Pérez y con él mismo (absteniéndose de recurrir a financiación ajena
para solucionar los problemas de financiación). Ésta es una característica que también encontraremos en buena parte de la evolución de Hilaturas Caralt Pérez S.A.
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Revestiments per als interiors de l’arquitectura:
algunes aportacions de la indústria
Maribel Rosselló i Nicolau*

A partir de les dècades centrals del segle XIX, l’habitatge de l’alta burgesia barcelonina esdevé un reflex de la posició adquirida per una classe social que s’ha enriquit
arran de la seva participació activa en el desenvolupament econòmic. L’interior de
l’habitatge els permet mostrar que, alhora que s’ha produït un enriquiment econòmic, es va accedint a un món cultivat, sensible a les arts, a la moda i a les normes
del gust. El luxe i l’enriquiment es palesen a partir del joc d’estímuls sensorials i de
la presència d’objectes evocadors de la nova sensibilitat cultural. Cap a final de
segle la valoració de l’experiència sensible s’incrementa i adquireix una força esclatant. El joc cromàtic es fa més intens, els estímuls lumínics i tàctils es reforcen i es
multipliquen. Aquests estímuls els proporciona tot l’arranjament de l’estança, des
dels paviments, les cortines i el mobiliari, fins als objectes i els records que, alhora
que proporcionen referents sensorials, tenen un marcat caràcter autobiogràfic.
Aquest procés d’intensificació de la voluntat expressiva dels interiors coincideix
amb un període de fort creixement de l’Eixample. Amb aquest es configura a
Barcelona un centre burgès més compacte, degut, d’una banda, a les noves ordenances de 1891, que permeten augmentar l’edificabilitat i, de l’altra, al fet que en
aquest moment tant la classe benestant com les classes mitjanes i els professionals
s’hi traslladen decididament. El ventall d’habitatges esdevé molt més ampli, des del
propi de les elits fins al més estandarditzat. En uns i altres s’hi troba ara la voluntat de gaudir dels valors expressius dels interiors.
Per donar resposta a aquesta demanda són necessaris uns sistemes de producció que proporcionin un ampli ventall de solucions, des de les de gran categoria fins
a les més assequibles. En aquest sentit, artesans i artistes revitalitzen tècniques tradicionals i s’impliquen en la seva renovació formal, alhora que la indústria assumeix
solucions més estandarditzades i, amb la incorporació d’artistes en el procés del
disseny, també assumeix aquella renovació formal. La indústria és la que proporciona els materials necessaris, com ara paviments, papers pintats, teixits, etc., assequibles per molta més gent.
El que ens proposem ara és concretar algunes de les aportacions de la indústria
dins de tots aquests canvis que es donen en la producció de l'últim terç del segle
XIX, veure com es posen a punt alguns dels materials fonamentals en la conformació dels interiors.
*
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En les últimes dècades del segle XIX la indústria assumeix millores en el procés
de producció (forns, premses, extrusores, etc.) i incorpora materials que, com el
ciment, s’han anat posant a punt al llarg del segle.1 Aquesta nova situació permet
que apareguin nous revestiments i que s’actualitzin alguns ja existents. Hi ha uns
industrials que, a partir del seu enginy i de la seva capacitat d’experimentar i de
buscar arreu novetats i noves patents, posen a l’abast de l’arquitectura nous materials i noves tècniques o bé n’actualitzen d’altres.
Al mateix temps, la indústria és cada vegada més sensible a les modes i als canvis formals. Hi ha una voluntat de renovar els models i d’adequar els productes a
les noves tendències. Artistes i arquitectes entren en el procés de disseny, la qual
cosa permet a la indústria comercialitzar alguns revestiments dissenyats per
aquests.
En aquesta comunicació ens centrem, en primer lloc, en mostrar alguns dels
materials nous: ens referim al mosaic de la Casa Nolla, al mosaic hidràulic i al cartró pedra; i, en segon lloc, fer una aportació al coneixement d’un material com és
el paper pintat, que es renova formalment i s’actualitza a partir de millores en la
producció.

Mosaic de la Casa Nolla2
És un paviment de gres monocrom conegut popularment com a mosaic Nolla. La
Casa Nolla és la que introdueix aquesta tècnica a Espanya i la que la comercialitza
arreu.3 És un paviment fet a base de peces quadrades no més grans de 10 x 10 centímetres, normalment de 5 x 5 centímetres. Les peces són monocromes, però a partir de la seva combinació s’aconsegueixen paviments amb una gran diversitat de
dibuixos i de colors.
És un material que s’ha anat introduint al mercat barceloní des de la dècada
dels anys setanta. Un exemple d'aquest procés d'introducció l'hem constatat a través dels documents de tres cases d’Elies Rogent.4 Els documents guardats de la

1.
2.

3.
4.

Per conèixer l’evolució de la producció del ciment al llarg del segle XIX, vegeu: Joaquín CÁRCAMO i Jaume ROSELL,
La fábrica Ceres de Bilbao, Bilbao, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bilbao, 1994.
Vegeu especialment els treballs de: M. Rita BARBERA NOLLA, «Evocación de la fábrica de mosaicos Nolla»,
novembre de 1973; Francisco A. CARDELLS MARTÍ, «Nolla: capçalera industrial innovadora a Espanya», Roda del
Temps, 3 (juliol de 1995), pàg. 16-22; Germán FERRANDO FOLCH, «La industria», article facilitat per l’Institut de
Tecnologia de la Ceràmica de la Diputació de Castelló; Antonio JOSÉ PITARCH i Núria DE DALMASES, Arte e industria en España 1774-1907, Barcelona, Blume, 1982; Teresa NAVAS, La Casa Escofet de mosaic hidràulic (1886-1936),
Universitat de Barcelona, tesi de llicenciatura inèdita dirigida per Mireia Freixa, 1986; Josep Lluís PORCAR,
Manual-guía técnica de los revestimientos y pavimentos cerámicos, Castellón, Instituto de Tecnología de la
Cerámica, Diputación de Castellón, 1987; Josep Lluís PORCAR i Juli CURIESES, La ceràmica vidrada a l’arquitectura, Reus, Cambra Oficial de la Propietat Urbana, 1989, pàg. III-XVII («Breus notes sobre el producte i la tecnologia de fabricació» i «Les tècniques artesanes»).
També el produeixen altres empreses. En aquest sentit, hem localitzat a la Biblioteca de Catalunya un catàleg de
la Casa Piñón que mostra paviments molt semblants. MOSAICO PIÑÓN [firma comercial], Mosaico Piñón,
Barcelona, 189-?, (Biblioteca de Catalunya), Secció de Gràfics, V(7)B. També sabem de la fàbrica Llevat de Reus.
A l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes (COAC) es guarden els documents vinculats als projectes i l’execució de bona part de les obres d’Elies Rogent. Aquests documents són molt valuosos per a resseguir l’evolució de
les obres i el paper que juguen els diferents materials. Per aquest estudi ens hem basat en la documentació de la
Casa Arnús, la Casa Almirall i la Casa Albà.
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Casa Arnús, la Casa Almirall i la Casa Albà mostren com s'inicia la relació entre
Rogent i la Casa Nolla. En la primera obra el paviment emprat per Rogent és molt
comú i senzill, s’usa el mosaic Nolla com el paviment ceràmic convencional. En la
tercera obra en què col·laboren, la Casa Albà, el paviment encarregat és més ric
formalment, de tres tons, però encara lluny de les possibilitats cromàtiques i de
composició a què s’arriba més tard. Aquesta evolució, tot i que és molt tímida, ens
mostra que en les obres de Rogent hi ha una progressiva atenció als paviments, uns
paviments que es pensen inicialment com una superfície que ha d’anar completament tapada per catifes o estores –per tant, només són un suport– i que, en el tercer exemple, el de la Casa Albà, ja se li dóna un valor cromàtic. El paviment es
comença a valorar més enllà de les qualitats estrictament funcionals.
A finals de segle, el camí iniciat en les dècades anteriors s’ha consolidat. Ara,
part de l’expressivitat sensorial que defineix els interiors recau en els paviments.
Són paviments per ser mostrats. És en aquest context en què hem d’emmarcar l’estudi de qualsevol paviment, no només del mosaic Nolla, sinó també del paviment
hidràulic o qualsevol altre a què ens puguem referir.
El mosaic Nolla proporciona una riquesa cromàtica i formal d’acord amb les
exigències expressives de l’arquitectura de finals de segle. Durant els anys noranta
del segle XIX i la primera dècada del segle XX coincideix la capacitat de la fàbrica
de produir models molt vistosos i variats i d’una gran riquesa plàstica amb la
demanda de clients i arquitectes de materials que permetin, precisament, interiors
que satisfacin sensorialment.
La Casa Nolla creix extraordinàriament durant els anys setanta i vuitanta,5 primer de la mà del seu fundador, Miquel Nolla i Bruixet (Reus, 1815 - Meliana, 1879),
i després dels seus fills, Miquel i Lluís. Durant aquest temps es posa a punt un ventall de composicions molt ampli. Aquestes es recullen al catàleg Hijos de Miguel
Nolla6 (nom de l’empresa després de la mort del seu fundador), que si bé no està
datat, ben probablement s’edita per a una ocasió rellevant: l’Exposició Universal de
1888.7 És un catàleg de 22 làmines, en cada una de les quals hi ha normalment entre
sis i vuit models (només en dues o tres làmines la importància i complexitat dels
models fan que només n’hi apareguin dos o tres). La majoria dels paviments són
continus, es formen a partir de la repetició d’un dibuix geomètric. Tot i així, també
n’hi ha que s’emmarquen amb una sanefa perimetral. Tots els paviments són de
colors molt lluïts, els més senzills són de tres tons.
A més de les qualitats formals, hem d’afegir les qualitats tècniques que en
aquest moment es valoren respecte als paviments ceràmics convencionals. En primer lloc, com que és un paviment fet a base de peces petites, no pateix alteracions
dimensionals en el procés de cocció. En segon lloc, és un material d’una gran uni5.

6.

7.

CARDELLS, «Nolla: capçalera industrial...», pàg. 19: «De poc més d’una colla de 20 treballadors a 1865 passem a
veure entrar diàriament a les dependències de la fàbrica del Camí de Barranquet a més de 500 el 1871». Sabem,
també a través de la referència de Cardells, que el 1865 hi havia tres forns, que el 1866 n’hi havia cinc i el 1874 sis,
que perduraren fins a la dècada dels vuitanta..
HIJOS DE MIGUEL NOLLA [firma comercial], Fabricación del mosaico hidráulico Nolla para pavimentos, zócalos,
revestimientos de paredes, València, l’empresa, 18-? [des de 1879, que és quan mor Miguel Nolla i Bruixet i passa
a portar el nom dels seus fills], Biblioteca Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, signatura: DF-1001. Aquest catàleg porta el nom d’Elies Rogent (1821-1897) a la portada.
Catálogo general oficial de la Exposición Universal de Barcelona 1888, Barcelona, Imprenta Sucesores de N.
Ramírez y Cía., 1888.
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formitat cromàtica, són peces monocromes i que es couen alhora; s’eviten les diferències de to habituals en altres tipus de ceràmica. Aquests avantatges fan que sigui
un material molt emprat en l’arquitectura barcelonina des de finals dels anys vuitanta fins als inicis del segle XX.
L’aspecte més laboriós d’aquest paviment és la col·locació. Per cada metre quadrat que es col·loca s’han de repetir sistemàticament diferents processos.8 A més,
són peces petites que s’han d’anar disposant seguint una composició concreta.
Aquesta circumstància esdevé un desavantatge respecte a altres materials com el
mosaic hidràulic, que, com veurem, durant aquestes dècades s’estén notablement.
Podem afirmar que durant la dècada dels noranta i la primera del segle XX coexisteixen ambdós paviments. A partir de llavors, el mosaic Nolla s’arracona en
benefici del mosaic hidràulic. A l’entorn de 1915 es pot parlar d’inici de crisi en
l’empresa Nolla.9 La Casa Nolla no desapareix i segueix fent mosaics més enllà d’aquesta data. Hem localitzat un altre catàleg sense datar, amb el nom de Mosaicos
Nolla S.A.;10 es tracta d’un catàleg posterior a 1920, moment en què l’empresa
esdevé societat anònima. Es palesa un canvi formal en els models proposats per
adaptar-se als nous gustos del moment. Tot i així, en aquest moment és un material
en retrocés.

Mosaic hidràulic11
El mosaic hidràulic es conforma a partir de rajoles12 de morter de ciment hidràulic
emmotllades i premsades, normalment quadrades, de 20 x 20 centímetres (però
també n’hi ha de més petites i de més grans i de formes poligonals diverses), amb
un acabat llis, jaspiat o fent un dibuix que cobreix tota la superfície d’una estança.13
Les diferents peces poden anar conformant un paviment continu, en el sentit
que una mateixa composició cobreix tota la superfície. Són paviments fets a base de
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Al catàleg Hijos de Miguel Nolla es donen les instruccions per a una bona col·locació del paviment. Els processos
que s’han de seguir són els següents: 1. Cobrir tot el terra amb una capa de suport d’una part de calç i tres de sorra
sense garbellar. 2. Per col·locar-ne un metre: emmarcament amb rastells longitudinals; capa base entre els rastells
d’una part de calç i una de sorra fina; reglejat amb galga; beurada de pòrtland; reglejat de nou; col·locació de les
llosetes humitejades abans; emmarcament amb travessers cada metre col·locat; disposició d’una post sobre el
metre col·locat i piconament; neteja. El rendiment de la col·locació és de vuit metres quadrats per dia..
CARDELLS, «Nolla: capçalera industrial...», pàg. 21: «Així, a 1915, comptava una esplendor ja pàl·lida, puix només
300 obrers entre homes i dones no es podien comparar als més de 500 de l’època daurada».
MOSAICO NOLLA [firma comercial], Mosaicos Nolla S.A., València, l’empresa, 19-?. Biblioteca del Col·legi
d’Arquitectes de Barcelona.
Vegeu principalment: JOSÉ PITARCH i DALMASES, Arte e industria...; NAVAS, La Casa Escofet...; Teresa NAVAS, «Las
artes aplicadas en la formulación de la arquitectura modernista», El modernisme, Barcelona, Olímpiada Cultural,
1990, vol. 2, pàg. 269-276; Teresa NAVAS, «El mosaic hidràulic: una art aplicada del segle XIX», Butlletí Informatiu
de Ceràmica (Barcelona), 37 (abril-juny de 1988); Jaume ROSELL i Joan Ramon ROSELL, El mosaic hidràulic,
Barcelona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1985.
La rajola hidràulica està conformada per tres capes: la capa fina, el brasatge i el gros. La capa fina és la superior,
la que queda a la vista i la que pateix el desgast de l’ús. És en aquesta capa on es fan els diferents acabats. Està
formada per un morter de ciment blanc, sorra de marbre i pigments segons el dibuix d’acabat. El gruix d’aquesta
capa un cop premsada és de 4,5 a 5 mil·límetres. El brasatge és la capa d’entremig i té un gruix semblant a la primera. És a base de ciment gris i sorra, amb una proporció de 2 a 4 parts de ciment per una de sorra. S’emmotlla
sec, ja que té la funció de prendre l’excés d’aigua de la capa fina i del gros. El gros és la capa inferior; es tracta
també d’un morter de ciment gris, però més pobre, amb una proporció de 3 a 5 parts de sorra per una de ciment.
La superfície més porosa permet una millor agafada amb el morter de col·locació.
Els aspectes concrets de la producció de les rajoles es poden trobar a ROSELL i ROSELL, El mosaic...
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dues o tres peces, a vegades de forma, dimensió i color diferents, de manera que es
van combinant per formar un dibuix. Són normalment els més senzills i són presents a pràcticament tots els catàlegs que hem consultat.
Per altra banda, també són molt habituals els paviments que es componen per
a cada estança, a partir d’un dibuix de fons, d’una sanefa i d’una faixa. Les rajoles
de fons són les que ocupen la part central de l’estança; pot ser una mateixa que es
va repetint o a partir de combinacions de diferents rajoles. Les rajoles de la sanefa
normalment fan un dibuix diferenciat que permet encerclar l’estança. Les rajoles
de la faixa són normalment llises, van des de la sanefa fins a la paret, cosa que permet encaixar el dibuix o assumir les irregularitats de l’estança. És una disposició de
peces que conforma un dibuix per a cada estança. El paviment rep un tractament
formal, és a dir, assumeix valors plàstics i expressius. Aquesta disposició ja hi és en
alguns paviments ceràmics de la Casa Antonés,14 de 1863, i també en alguns dels
proposats per Henry Havard a L’art dans la maison. Grammaire de l’ameublement.15
En canvi, tots els que apareixen al Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration.
Depuis le XIII siècle à nos jours16 són continus. Pel que fa a la mateixa Casa Nolla,
en alguns dels seus models del catàleg que hem datat a l’entorn de 1888 també n’hi
apareixen. Aquestes composicions recorden les catifes. D’alguna manera, en
aquests moments de finals de segle es traspassa la capacitat expressiva al paviment
i s’hi reprodueixen els recursos formals de les catifes.
El mosaic hidràulic com a producte industrial és a punt a Catalunya durant la
dècada dels setanta, però no serà fins a la dècada dels noranta que s’assumeix com
un material d’arquitectura, un material que, a més d’avantatges tècnics i de
col·locació, és capaç d’oferir bons dissenys i qualitats plàstiques.
Aquest material apareix a partir del moment en què la producció del ciment
artificial s’ha generalitzat. El primer lloc on es desenvolupa aquesta tècnica és a
França, on el ciment i els treballs que se’n deriven estan fortament arrelats.17 Les
primeres cases que el produiran a Catalunya importen la maquinària i el ciment des
de França.18
Les primeres fàbriques de mosaic hidràulic a Catalunya i a Espanya es creen
entre 1867 i 1876.19 Hi ha alguns precedents, molt puntuals, de fabricació de granits
i pedra artificial.20 De totes les que es creen en aquest període la que té més rellevància, per la proximitat amb la indústria francesa i per l’embranzida de la matei14. ANTONÉS Y COMPAÑÍA [firma comercial]: Álbum artístico dedicado a los señores arquitectos y maestros de obras y
propietarios, Barcelona, Miguel Blanchart, 1863.
15. Henry HAVARD, L’art dans la maison. Grammaire de l’ameublement, París, C. Maupon & B. Flammarion Editeurs,
sense datar.
16. Henry HAVARD, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration. Depuis le XIII siècle à nos jours, Paris, Ancienne
maison Quantin, Librairies-imprimeries reunies, May & Motte, ca. 1890s.
17. Tant Rosell com Navas es refereixen a un precedent italià, el banchetto al segle XVIII. És una rajola feta a base de
ciment natural. Però el paviment fet a base de morter de ciment artificial i premsat es desenvolupa al llarg del XIX
a la zona de Marsella. Segons Navas, aquesta és una circumstància molt favorable per al desenvolupament del
mosaic hidràulic a Catalunya, ja que un dels pioners en la producció d’aquest material a Catalunya, Orsola, resideix un temps al sud de França abans d’establir-se a Barcelona.
18. A Espanya les primeres cimenteres són la de Tudela-Vegin (Astúries) el 1898 i la de Castellar de n’Hug (19021904). Vegeu: CÁRCAMO i ROSELL, La fábrica...
19. L’any 1867, Casa Garret, Rivet i Cía.; el 1873, Butsems i Fradera; i el 1876, Orsolà Solà i Cia. Potser també la casa
Gerónimo Boada de Mataró. Referències donades per: NAVAS, La Casa Escofet...
20. És el cas que citen JOSÉ PITARCH i DALMASES, Arte e industria... de l’Apolytomena (1850) a Madrid o de La
Progresiva a Bilbao.
X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

160

Maribel Rosselló i Nicolau

xa casa, és la que funda el 1876 Orsolà i Solà i Cia.21 A inicis dels anys vuitanta es
crea la Fàbrica de Rafel Mumbrú i el 1886 es funda la Casa Escofet Fortuny. Es
tracta, per tant, d’un material que es comença a donar a conèixer a finals dels anys
setanta i inicis dels vuitanta i que es va consolidant productivament al llarg de la
dècada dels vuitanta. En aquests anys és encara un material de producció acotada
i amb una presència restringida al mercat. És un material que ha de superar algunes reticències, sobretot de caire formal. Sabem, a través de Teresa Navas,22 que en
l’Exposició de 1888, on es presenten les cases Orsolà Solà i Escofet, entre d’altres,
se li fan alguns retrets formals: «…Se resienten de defecto, de falta de dirección
artística, tan indispensable y de suprema necesidad, si han de dominarse los gustos
del mercado». Aquesta mancança l’atribueix «a la dificultad de encontrar buenos y
discretos dibujantes aquí, en España, donde la pintura y el dibujo aplicado en las
industrias no se cultiva como debiera…». Per a l’autor d’aquest escrit Escofet és l’únic exemple de bona direcció artística per la novetat dels dibuixos i perquè renova
respecte al que s’està fent.23 També trobem aquest retret en el Tratado de construcción civil, de Florencio Ger; diu així: «…Se hacen de color blanco, rojo castaño,
amarillo, negro ó combinándolos formando figuras, no presentando tintas muy
fuertes, pues la del blanco y amarillo son algo sucias, bastante apagada la del rojo
y aplomada la del negro». Comparant-lo amb Nolla diu: «Presentan variadas figuras de fáciles o complicados dibujos que se asemejan al llamado mosaico Nolla,
aunque no con sus brillantes colores».24
Durant la dècada dels noranta es creen nombroses empreses que produeixen
mosaics hidràulics,25 la qual cosa indica que és un negoci rendible, és un material
amb una demanda creixent i amb uns costos de producció assumibles. La producció no requereix grans inversions inicials,26 la maquinària més rellevant és la premsa i se’n van adquirint a mesura que la casa es consolida. El procés de col·locació27
és sensiblement més senzill que el del mosaic Nolla, no calen tants processos i, com
que les peces són més grans, rendeix més. Per tant, ens trobem davant d’un material força avantatjós des del punt de vista de la producció i la col·locació. A més de
la regularitat del material i del bon comportament davant del moviment dels sostres, en el moment en què milloren els dissenys i els colors es converteix en un
21. NAVAS, La Casa Escofet... pàg. 89-96.
22. NAVAS, La Casa Escofet... pàg. 101. Cita que extreu de la publicació Estudios sobre la Exposición Universal de
Barcelona inaugurada el 20 de mayo y cerrada el 9 de diciembre de 1888, Diario Mercantil (Barcelona), 1888, pàg.
300.
23. «…Verdadera novedad en los dibujos, saliéndose de ciertos moldes en que se mueve la parte artística de esta
potente industria nacional» (pàg. 304).
24. Florencio GER LOBEZ, Tratado de construcción civil, Madrid, Edmundo Capdeville, 1888, pàg. 65.
25. Joan PUYO COLLET, La pedra artificial i el mosaic hidràulic: les primeres aplicacions del ciment a Catalunya,
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (projecte final de carrera inèdit, 1999; tutora, Maria Isabel
Rosselló i Nicolau), pàg. 258. La Catalana, Fernández y Cía. (FERNÁNDEZ, Mosaicos Fernández y Cía., Barcelona,
19-?, COAC-d.14098); Salvador Bulet y Cía. (Salvador BULET, Fábrica de mosaicos hidráulicos Salvador Bulet,
Barcelona, l’empresa, 1909, COAC); Isidro Torres, Juan Vila (VIUDA E HIJOS DE JUAN VILÁ, Viuda e Hijos de Juan
Vilá: gran fábrica de mosaicos hidráulicos, granito y piedra artificial, Barcelona, l’empresa, 19-?, COAC-DF-988);
José Foncuberta; Viuda de Guizard y Recouly; Teòtim Fortuny.
26. ROSELL i ROSELL, El mosaic..., pàg. 7.
27. La col·locació es pot fer a truc de maceta (una per una) o a l’estesa (es col·loquen alhora franges de rajoles). Tant
en un cas com en l’altre s’ha de fer una mestra i fixar uns cordills per no esbiaixar les peces. A diferència del
mosaic Nolla, sobre la capa de regulació només es col·loca un morter de ciment i pols de ciment. No cal emmarcar cada metre i passar la galba, la qual cosa fa que el procés sigui més senzill. Vegeu els catàlegs d’Escofet Tejera
y Cía. de 1896 i el de Salvador Bulet i Cia. de 1905, on es fan diverses recomanacions per a la col·locació del paviment, que no anava inclosa amb la comanda. Als treballs de Rosell i Navas està tractat àmpliament.
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material idoni per a les exigències formals de finals de segle. Deixa de ser un material només valorat per les qualitats tècniques per convertir-se en un material que
aporta als interiors l’expressivitat sensorial buscada.
En aquest sentit, qui té un paper fonamental és la Casa Escofet, que de bon
començament aposta per incorporar dissenys d’artistes reconeguts. Ja hem vist que
l’any 1888 s’elogia la seva qualitat artística respecte a les altres cases. Hem pogut
consultar i treballar amb els diferents catàlegs apareguts des de 1891 fins a 1916, a
través dels quals hem pogut constatar la importància dels dissenys i la qualitat
general dels dibuixos. Són molts els artistes que col·laboren amb Escofet; hi dedicarem una atenció especial en parlar de la col·laboració dels artistes amb la indústria. A més, Josep Pascó28 (1855-1910) treballa durant un llarg període de manera
continuada per a la casa. Una fita rellevant en aquest sentit és l’Àlbum catalech nº
6, del període Escofet Tejera, editat el 1900. Molts dels paviments dissenyats per a
aquest àlbum es col·loquen en interiors d’habitatges de gran categoria.29 També la
Casa Orsolà Solà incorpora dissenys d’autor. Els arquitectes i artistes de més
renom del moment dissenyaran paviments, de manera que confereixen al producte una imatge de prestigi.
Per tant, a finals dels noranta i inicis del segle XX és un material que assumeix
les demandes de qualitat d’acabat, de diversitat cromàtica i de configuració tèxtil.
És un material molt adequat a la sensibilitat arquitectònica del final de segle i es
perllonga, assumint canvis formals, fins a la dècada dels anys trenta del segle XX. A
més, suposa un abaratiment de producció respecte a altres tècniques que el precedeixen i una economia en el procés de col·locació. A inicis de segle el gres ceràmic
i el paviment hidràulic coexisteixen, però ja hem dit que a l’entorn de 1915 la Casa
Nolla entra en un procés de recessió.
En la primera dècada del segle XX apareixen més cases productores.30 La competència ja no és entre un material o l’altre sinó entre els diversos fabricants de
mosaic hidràulic. En els seus catàlegs, Escofet alerta contra els imitadors i defensa
la millor qualitat del seu producte i dels seus dissenys, que es copien arreu.
Dues publicacions31 d’inicis del segle XX confirmen la gran difusió del producte.
Domingo Sugrañes,32 en referir-se a aquest paviment, diu: «Actualmente se emplean en gran escala en la pavimentación de habitaciones». I Barrerol, en una publicació de 1921, assenyala un dels avantatges de la seva difusió: «Esta clase de embaldosado […] ha tomado un gran incremento merced a su baratura».
28. Josep Pascó i Mensa (Sant Feliu de Llobregat, 1855 - Barcelona, 1910). Escenògraf, il·lustrador, dissenyador i
decorador. Professor de Dibuix i Art Decoratiu Aplicat a la Indústria a l’Escola de Belles Arts de Barcelona
(Llotja).
29. Hem localitzat un dels dissenys de Puig i Cadafalch a l’interior de la Casa Golferichs (1900-1901), de Joan Rubió
i Bellver. Un disseny de Josep Vilaseca és en un habitatge de la Pedrera i un d’Alexandre de Riquer al Liceu (Joan
BASSEGODA I NONELL, El Círculo del Liceo. 125 aniversario. 1847-1972, Barcelona, Círculo del Liceo, 1973).
D’Alexandre de Riquer també se’n col·loquen a l’Hotel Tèrminus de Puig i Cadafalch, 1903 (Josep CASAMARTINA
I PARASSOLS, L’interior del 1900. Adolf Mas fotògraf, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Tarrassa, Institut
Amatller d’Art Hispànic, DL 2002, pàg. 135.
30. Es creen noves empreses tant a Barcelona com a diferents ciutats catalanes, com Reus, Manresa, Mataró, Vic,
Arenys de Mar, etc. Entre d’altres, hem localitzat: Falcó i Vilella, Martín Barbarà, Jaume Jubany Cassà, Juan Josa
(Joan JOSA, Fábrica de mosaicos hidráulicos, Barcelona, l’empresa, 19-?, COAC. D-14095), Ramon Porcar, J.
Roura i Cia. (J. ROURA, Fábrica de mosaicos J. Roura i Cia S. en C. Vich, Barcelona, l’empresa, 19-?, COAC
16865), J. Ral Escofet (antic Isidre Torres), Coll i Clariana, Gabarró, Tarrida y Cía., Pedro Seguí.
31. Dada recollida per PUYO, La pedra artificial..., pàg. 261.
32. Domingo SUGRAÑES, Tratado completo teórico y práctico de arquitectura y construcción modernas, Barcelona,
Marcelino Godoy, sense data.
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Durant les dècades del tombant del segle, el mosaic hidràulic és un material que
ha assolit una excel·lent qualitat formal; n’hi ha models aptes per a interiors de
prestigi. Al mateix temps, per la seva producció industrial, és un material assequible per a un sector social molt ampli.

Rajoles de cartró pedra33
Les rajoles de cartró pedra són una patent d’Hermenegild Miralles per a la realització, principalment, d’arrambadors per a interiors. L’aparença és semblant a la
rajola de València i els dibuixos i els acabats superficials es prenen dels models
ceràmics.
És un material que hem d’entendre com un invent, per la qual cosa la seva pervivència està vinculada a la casa comercial. Pel que sabem, és al mercat durant un
període de temps delimitat. Inicialment, ho havíem valorat com una raresa, una
excepcionalitat interessant, però sense gaires conseqüències; amb tot, en adonarnos que aquest material s’empra en obres d’Antoni Gaudí i de Josep Puig i
Cadafalch, entre d’altres, la nostra valoració inicial va canviar. No és tant un material anecdòtic, un invent més o menys reeixit, sinó que en un determinat moment
el cartró pedra va oferir unes possibilitats formals que es van introduir entre alguns
dels arquitectes més rellevants del moment. La demanda d’expressivitat sensorial i
de revestiments lluïts també es podia cobrir amb aquest nou material. És un material de baix cost, lleuger i fàcilment emmotllable; per tant, permet solucions agosarades de gran expressivitat. Un exemple que visualitza aquesta afirmació són les
rajoles que revesteixen el parament del fumoir, els revoltons del menjador i d’un
dels dormitoris de la primera planta de la Casa Vicens.34
Als treballs i estudis realitzats35 a l’entorn dels revestiments i de les tècniques
emprades en l’arquitectura del tombant del segle s’esmenta l’existència d’aquest
material, però sempre molt succintament, de passada. És per aquest motiu que
considerem interessant exposar la informació que hem recollit a partir de les publicacions i dels anuncis a la premsa fets pel mateix Hermenegild Miralles. L’any 1894
publica el catàleg Azulejos cartón-piedra. Patente de invención en España y el extranjero. Nuevo elemento para la decoración. Arrimaderos, frisos, artesonados, muebles,
etc., etc. No se rompen, son ligeros, impermeables y baratos.36 La portada és dissenya33. HERMENEGILDO MIRALLES [firma comercial], Azulejos cartón-piedra. Patente invención España y extranjero. Nuevo
elemento para la decoración. Arrimaderos, frisos, artesonados, muebles, etc., Barcelona, l’empresa, 1894. (Biblioteca
de Catalunya), Secció de Gràfics, Signatura V (7), Propaganda comercial, Construcció (format B).
HERMENEGILDO MIRALLES [firma comercial], Barcelona, l’empresa [?], s. d. (Biblioteca de Catalunya), Secció de
Gràfics, Signatura V(7), Propaganda comercial, construcció, format CB. No es guarden les tapes.
34. Vegeu Xavier BIZAR, El tractament de la superfície de la Casa Vicens. Treball de final de carrera inèdit. Tutora:
Maria Isabel Rosselló Nicolau. Barcelona, Escola Superior d’Edificació de Barcelona, UPC, Curs 1998-1999. Es
guarden unes fotografies del dormitori a la Càtedra Gaudí.
35. Teresa M. SALA, «Talleres y artífices del modernismo», El modernisme, Barcelona, Olímpiada Cultural, 1990, vol.
2, pàg. 265; Albert GARCÍA ESPUCHE, El quadrat d’Or. Centre de la Barcelona modernista. La formació d’un espai
urbà privilegiat, Barcelona, Lunwerg, Ajuntament de Barcelona, 2002, pàg. 272 i 275; Teresa M. SALA, «Interior(s)
de Gaudí», Gaudí. Art i disseny [catàleg publicat amb motiu de l’exposició], Barcelona, Fundació Caixa de
Catalunya, 2002, pàg. 40; Rossend CASANOVA, «Gaudí i els seus col·laboradors: artistes i industrials a l’entorn de
1900», Gaudí 2002. Miscel·lània, Barcelona, Planeta, Ajuntament de Barcelona, 2002, pàg. 260.
36. HERMENEGILDO MIRALLES [firma comercial], Azulejos cartón-piedra...
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da per Josep Pascó, que, com hem vist, és un col·laborador habitual de la Casa
Escofet i autor d’interiors com la casa de Ramon Casas.
És un material, tal com es descriu al catàleg, fet a base de tres classes de cartró
heterogenis, íntimament lligats entre si per pressió hidràulica. La producció més
habitual és la de rajoles de 20 x 20 centímetres, amb una aparença molt semblant a
les rajoles de València. Els models que s’ofereixen són com els ceràmics, sobretot
d’inspiració islàmica i historicista. Alguns són en relleu imitant el relleu per aresta
de les rajoles ceràmiques. Ambdues cares de cada peça i els cantells s’envernissen
per assegurar un aspecte lluent i per impermeabilitzar.
Els arrambadors són la solució més habitual, però també, com hem vist a la
Casa Vicens, es podien fer algunes peces expressament.37 A l’última pàgina del
catàleg es diu que es pot trobar «en los principales almacenes de papeles pintados,
se encargan de hacer las instalaciones, dar precios y cuantos detalles se les pidan».
El procés de col·locació s’explica detalladament al catàleg; a més, s’adjunta un
dibuix per ajudar a la comprensió del procés. Per col·locar un arrambador de cartró pedra, el que s’ha de fer en primer lloc és fixar una motllura horitzontal de fusta
a vint centímetres del terra i una altra motllura, igual que l’anterior, a la part superior. Ambdues han de tenir una petita galga per encaixar els llistons verticals sobre
els quals es claven les rajoles de cartró pedra. Hi ha dos tipus de llistons, uns de
0,024 centímetres, que coincideixen amb les juntes verticals, i uns altres disposats
entremig de 0,014 centímetres, que fan de suport en el centre de les rajoles per evitar que s’enfonsin. Tant les rajoles com els llistons es claven amb puntes. A cada
rajola hi ha vuit puntes, tres a cada costat i dues al mig. Es comença per una cantonada, es fa una incisió vertical a la part posterior de les rajoles, de manera que es
puguin doblegar i fer el caire. Segons publicita l’empresa, qualsevol fuster una mica
pulcre pot fer-ne la col·locació. Al sòcol inferior, els vint centímetres que queden
per sota de la motllura es pinten amb pintura a la cola, d’un color fort; d’aquesta
manera es pot fregar sense malbaratar les peces.
Els avantatges que argumenta l’empresa en comparació amb els arrambadors
ceràmics amb què competeix són la facilitat i rapidesa de col·locació, que no es
trenquen, que són lleugeres (120-150 grams la peça), cosa que n’economitza el
transport, i no es trenquen pel camí, que es poden treure i posar, i el baix preu en
relació amb l’efecte que produeixen.
Aquests avantatges, a més de les possibilitats formals, permeten que aquest
material tingui una certa repercussió: el trobem en obres de compromís i de renom.
La mateixa Casa Hermenegildo Miralles fa una publicació on es recullen les obres
més emblemàtiques.38 És una publicació feta amb la finalitat de prestigiar el producte. A través d’aquesta publicació sabem que hi ha arrambadors de cartró pedra
al Gran Hotel Colón, de l’arquitecte Andreu Audet, de l’any 1902;39 a l’Hotel
Tèrminus, de Josep Puig i Cadafalch, de 1903;40 al Café Torino, de Puig i Cadafalch;
37. Pensem, sense tenir-ne cap confirmació documental explícita, que Miralles és un home conegut en els ambients
arquitectònics, ben relacionat i amb una certa capacitat d’experimentar amb el producte amb què treballa.
Probablement en alguns casos proporcionava peces fetes expressament o feia proves amb els altres protagonistes
del final de segle.
38. HERMENEGILDO MIRALLES [firma comercial], Barcelona, l’empresa [?], ...
39. Es poden veure algunes imatges d’aquests interiors a: GARCÍA ESPUCHE, El quadrat d’Or... pàg. 272-275.
40. Es poden veure imatges d’aquests interiors a: GARCÍA ESPUCHE, El quadrat d’Or... pàg. 290. També a Casamartina,
L’interior... pàg. 135.
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també al sostre d’un saló interior d’Antoni Gaudí, de l’any 1902;41 també al palau
dels marquesos d’Alfarràs,42 interior d’inspiració islàmica. Per altra banda, també
hem pogut saber que aquest material s’empra al menjador de les caves Codorniu,
de Josep Puig i Cadafalch, dels anys 1901-1904.
Totes les obres que hem esmentat en què s’empren aquestes rajoles i les referències trobades43 circumscriuen aquest material en un període de temps relativament curt: des dels anys noranta, tot i que hi ha l’exemple anterior de la Casa
Vicens,44 fins als primers anys del segle XX. Probablement és el temps en què la
firma comercial és en actiu. No sabem si la curta vida d’aquest material respon a
aquesta limitació comercial o hi ha altres raons que el fan inviable a partir d’un
moment determinat.

Papers pintats45
Als interiors de finals de segle es va cap a un parament continu, un parament que
reforça la idea de revestiment, de superfície tèxtil. Els materials i les tècniques que
confereixen aquesta qualitat revesteixen bona part dels interiors de finals de segle.
Són molt freqüents els paraments entapissats i els empaperats. Ara ens ocupem del
paper pintat, ja que a finals de segle es modernitza notablement el seu procés de
producció.
El paper pintat de finals del XIX és un paper continu. Són rotlles de paper pintat que reprodueixen un mateix motiu decoratiu que recobreix tot el parament. En
aquest moment s’han deixat de banda els papers de fons, emmarcaments, faixes,
arrambadors emplafonats, vigents en l'arquitectura de la dècada dels setanta. Els
papers atorguen expressivitat al parament a través de recursos sensorials: relleus,
colors, textures, contrastos, etc. Els dissenys i els acabats del paper pintat són inspirats en la producció tèxtil i fins i tot la imiten. A l’Exposició de 1888 a Barcelona
hi havia papers «…imitaciones de cueros lisos y repujados, del raso, brocado, brocatel, damasco, terciopelo brochado, tapicería, maderas escogidas y de toda clase
de relieves…».46
Per poder disposar de paper pintat per al revestiment dels interiors, no com un
acabat excepcional sinó a l’abast de bona part de l’arquitectura que es fa aleshores, ha
41. És l'exemple més remarcat a la bibliografia (GARCÍA ESPUCHE, El quadrat d'Or... pàg. 293; CASANOVA, «Gaudí i els
seus...», pàg. 261; SALA, «Interior(s)...», pàg. 40).
42. No sabem del cert si es tracta del palau dels marquesos d'Alfarràs del carrer Ample, actualment desaparegut, o si
es tracta d'un altre palau dels marquesos situat a Horta. Els jardins d'aquest palau han donat el nom de Laberint
a tot el conjunt. Vegeu: Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ (dir.), Història de Barcelona, volum 5. El desplegament de la
ciutat manufacturera, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, pàg. 173.
43. Hem localitzat una propaganda comercial a la publicació Arquitectura y Construcción (Barcelona), I, 18 (23 de
novembre de 1897), pàg. 280-281.
44. A més dels revoltons del menjador, Rossend Casanova apunta que també es van emprar al fumoir (CASANOVA,
«Gaudí i els seus...», pàg. 261; SALA, «Interior(s)...», pàg. 260).
45. Charles BLANC, Grammaire des arts decoratifs. Décoration intérieure de la maison, París, Librairie Renouard, 1882,
pàg. 60-68; Teresa CANALS I AROMÍ, La història dels papers pintats a Espanya 1815-1929, Barcelona, Universitat
Politècnica de Catalunya, 1999; Teresa CANALS I AROMÍ, Els papers pintats i les arts decoratives, Barcelona, M.
Teresa Canals, 2003; Odile NOUVEL, Wall-papers of France 1880-1950: A contribution of the decorative arts?,
Londres, A. Zwemmer, 1981.
46. Pablo DE ALZOLA Y MINONDO, El arte industrial en España, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 2000, pàg. 326.
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d’estar a punt la producció de paper continu de qualitat per poder ser manipulat. A
més, s’ha de mecanitzar el procés d’estampació i tractament de la superfície del paper.
Des de finals del XVIII a França hi ha paper mecanitzat;47 s’obté paper en tires
llargues en lloc de fulls fets en motlle, fulls que s’havien d’encolar.
La mecanització del tractament i de l’estampació no serà un fet fins ben entrada la segona meitat del XIX. Fins aleshores el paper pintat es tracta i s’estampa a
través de planxes de fusta o de coure. És un procediment que permet acabats
vibrants i de gran qualitat, però alhora és llarg i costós. Charles Blanc, en escriure
Grammaire des arts decoratifs. Décoration intérieure de la maison,48 diu que és prodigiós que es pugui donar sobre paper o cartró l’esclat de la seda o del setí, l’aprest
del moaré, els tons apagats del feltre, el poliment ceràmic, la textura de les tapisseries antigues, els brodats de ganxet, els velluts, els gravats de cuir, entre d’altres.
Aquests acabats es poden aconseguir pel sistema de planxes, però calen diferents
procediments49 que limiten la producció i encareixen el resultat final. Difícilment
una manipulació tan costosa aporta al mercat una tècnica d’acabat que pugui ser
assumida de manera generalitzada.
Blanc assisteix en primera persona al procés de mecanització del paper pintat.
En aquest sentit, és molt interessant veure la transformació que suposa el pas del
procediment de planxes, emprat des de finals del XVIII, a l’estampació a base de
cilindres que, en el moment d’escriure la seva obra, s’estava generalitzant.
En el moment en què s’empren els cilindres gravats en relleu per a l’estampació i per a les textures és quan el paper esdevé de debò un material que caldrà tenir
en compte per al revestiment dels interiors. A França, segons Blanc, qui primer
introdueix aquest sistema provinent de la indústria tèxtil és M. Isidore Leroy.50 Els
treballs i els procediments s’escurcen de manera extraordinària.51 Tal com diu
Blanc, en un temps de vint-i-dos minuts s’estampa un rotlle de 853 metres, emprant
fins a vint colors. És a dir, ens trobem davant una indústria que proporciona paper
pintat amb un ventall d’acabats i de qualitats molt ampli i que ha reduït notablement el cost. Ha deixat de ser un producte de luxe per convertir-se en un material
que es pot adaptar a tot tipus d’interiors. La producció pot cobrir les exigències
d’habitatges modestos alhora que també permet qualitats excepcionals i, per tant,
aptes per a habitatges de més rang.
47. La màquina de paper continu fou inventada pel francès Louis Robert l'any 1799. Vegeu CANALS I AROMÍ, La història... pàg. 144. Es va publicar un extracte de la tesi l'any 2003.
48. BLANC, Grammaire...
49. BLANC, Grammaire... Els processos que descriu són els següents: Donar el to de fons amb brotxes. Després es deixa
assecar a l'estenedor. – El paper es raspatlla amb una brotxa dura de pèl curt per fer relluir el color. – Per obtenir efecte de setí o seda s'ha de cobrir de pols de coure, prèviament tractada al foc amb barreges químiques fins
que s'aconsegueix el color volgut. El paper travessa un molí on es cobreix la superfície de la fulla impregnada d'un
mordent -material que s'hi agafi. A continuació el paper es passa per un cilindre d'acer que fa resplendir el pols
de coure. Agafa l'aspecte de seda o setí. Després rep les tintes més riques. També es pot sotmetre a la pressió d'un
cilindre acanalat. Les canaletes donen ombres i brillantors. – Imprimir un ram de flors sobre el paper requereix
tantes planxes com colors hi hagi. Un motiu senzill com unes flors requereix com a mínim 13 planxes diferents,
una per a cada color, ombres, blancs, etc. Aquestes planxes han de coincidir exactament sobre el dibuix, per això
requereixen uns punts de referència. – Per aconseguir un acabat de vellut s'ha d'aplicar sobre la superfície un mordent -adhesiu. L'efecte de vellut el dóna la pols de llana. S'ha de repetir la mateixa operació per a cada gruix. –
Per aconseguir altres relleus el sistema és diferent segons el resultat que es vulgui. El moaré s'obté per cilindratge (dos cilindres, un de metàl·lic i l'altre de paper). El paper ha de passar entremig i se sotmet a una forta pressió. Per obtenir l'aspecte de tapisseria o de cuir, el sistema emprat és el que s'anomena balancí (au balancier).
Grava el dibuix en relleu a partir d'una placa de coure.
50. No dóna la data concreta, però a través de les seves paraules podem entendre que això passa en el període que ell
escriu el llibre.
51. BLANC, Grammaire..., pàg. 67-68.
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La producció del paper pintat a finals de segle a Espanya encara compatibilitza
els processos manuals, estampats a partir de planxes de fusta o de ferro, i la producció mecanitzada, a través de màquines de cilindres accionades per vapor.52 És a
dir, és una indústria que es modernitza molt lentament. Pablo de Alzola, en comentar els papers pintats exposats a Barcelona el 1888, diu: «…Esta es también de las
fabricaciones de arte que han quedado entre nosotros bastante rezagadas». En
canvi, com ja hem vist, als països més industrialitzats, sobretot a França i a
Anglaterra, s’han incorporat de ple els processos mecànics, s’han aconseguit millores químiques per obtenir més bons acabats i, a més, hi ha hagut una atenció als
aspectes formals. Per això bona part dels papers pintats emprats en aquestes contrades són importats. Acudint de bell nou als comentaris d’Alzola, ens podem adonar de quina era la situació:
En la Exposición actual de Barcelona se han expuesto algunos rollos de clases
corrientes que no tenían tarjetón, pero que presumimos procedan de la fábrica
de D. Miguel Tarragó, en Gracia, la más importante de aquella región, que dispone de elementos para estampar las imitaciones de lana y terciopelo. La casa
Hijos de Pérez, de Madrid, la Lucha Artística y la de Roig, de Zaragoza, y algunas otras completan los elementos de que disponemos en España para la producción de un factor tan esencial en el ornato de las habitaciones lujosas y
modestas; siendo a nuestro juicio una de las industrias que requieren en España
mayor impulso para evitar la irrupción casi completa de artículos franceses, alemanes, ingleses y aun americanos que invaden los almacenes de nuestras poblaciones.
A partir de dades manllevades de Teresa Canals53 sabem que la Casa Miguel
Tarragó,54 que com hem vist exposa a Barcelona el 1888, i que el mateix Alzola reconeix com la més important a Catalunya, en el període de 1884 a 1885 només disposa
de tres cilindres per al procediment mecanitzat, a més de sis taules per a la producció manual. Si comparem aquesta dada amb la mecanització descrita per Blanc (de
vint cilindres), podem constatar l’endarreriment d’aquesta indústria a Catalunya i a
Espanya respecte a la resta d’Europa. Atesa aquesta situació, tal com diu Alzola,
molts dels papers pintats, sobretot els de més qualitat, els més innovadors des del
punt de vista del tractament de la superfície i del disseny dels motius ornamentals,
són importats. Aquest fet l’hem pogut constatar a través del fons de paper pintat
guardat al Museu d’Arts Decoratives de Barcelona. Són papers que provenen de la
casa Moragas y Cía.55 (1868-1992), donats al museu en tancar la botiga. Hi ha una
col·lecció molt rellevant de papers francesos, anglesos, belgues, etc.
52. Per estudiar l'evolució de la producció al llarg del segle XIX, vegeu: CANALS I AROMÍ, Els papers pintats... També la
tesi doctoral ja citada.
53. CANALS I AROMÍ, Els papers pintats..., pàg. 21.
54. Alexandre CIRICI I PELLICER, El arte modernista catalán, Barcelona, Aymá, 1951. Esmenta la Casa Miguel Tarragó
com una de les que proporciona papers a finals de segle.
55. L'últim propietari de la botiga va ser Ricard Guasch, que en jubilar-se, el 1992, va tancar la botiga. El juliol de
1997 vàrem mantenir una entrevista amb ell al carrer d'Avinyó, núm. 7, allà on hi havia hagut la botiga i on es
guardava bona part del fons acumulat des de la seva inauguració, el 1868. Allà poguérem observar part dels papers
pintats importats i produïts aquí de finals del XIX. Actualment, aquest fons es troba al Museu d'Arts Decoratives
de Barcelona, on s'ha classificat i al qual hem tingut accés.
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Aquesta situació només se supera en les primeres dècades del segle XX, quan hi
ha 28 fàbriques, a l’Estat espanyol, dedicades a la producció de paper pintat a partir de procediments mecanitzats.56
A més de la producció, també hem de tenir en compte, respecte al període anterior, la simplificació del procés de col·locació. El paper emprat fins a finals de segle
exigeix moltes peces especials que s’han d’anar retallant i muntant en cada un dels
paraments. A partir del moment en que es posa a punt en paper continu, aquest
recobreix tot el parament, no hi ha peces especials. Empaperar és un procediment
prou senzill que alhora permet obtenir una qualitat de superfície extraordinària. És
un material clau per als interiors de finals de segle i inicis del XX.
Per concloure, desprès d'haver estudiat algunes de les aportacions que fa la
indústria a finals del segle XIX, podem afirmar que la producció industrial d’aquesta època assumeix les exigències productives i formals de l'arquitectura del seu
temps. La millora de la qualitat formal permet elevar el nivell de la producció
industrial i fer-la, també, vàlida per als habitatges de gran categoria. Alhora, posa
al mercat una producció estàndard de millor qualitat, la qual cosa comporta, com
a conseqüència, que s'eleva el gust mig dels professionals, productors i públic en
general.

56. CANALS I AROMÍ, Els papers pintats..., pàg. 38.
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Los estudios de fotografía en la Barcelona
de fin de siglo: Audouard y Napoleón
María de los Santos García Felguera*

Antes de que la fotografía se convirtiera en un entretenimiento al alcance de cualquiera, los estudios de fotografía eran centros importantes en la vida de las ciudades, lugares donde los ciudadanos iban en busca de su propia imagen como individuos, pero también como miembros de una clase social y de una comunidad más
amplia. En este sentido, aunque la historia de la fotografía nos aporta cada día nuevos datos,1 hay todavía mucho trabajo por hacer, tanto en lo que se refiere a los
fotógrafos (vidas, formación, obras, etc.) como a la industria fotográfica, y a los
lugares en los que trabajaron. Éste es el caso de los estudios –galerías o talleres–
de fotografía.
Sabemos que fueron muy numerosos en la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente lujosos en el cambio de siglo –entre los años ochenta y la Primera Guerra
Mundial–, antes de entrar en una fase de decadencia, pero existen varias razones
que dificultan su conocimiento: por un lado, el hecho de que no se hayan conservado, porque fueron destruidos o desmontados y su contenido malvendido (o, sencillamente, tirado a la basura) en los años sesenta del siglo XX; por otro, el hecho
de que la mayor parte de los fotógrafos no tuvieran especial interés en conservar el
recuerdo fotográfico de su lugar de trabajo ni de sus colaboradores. Es verdad que
en esto no hacían más que seguir una pauta general entre otros artistas (los pintores, por ejemplo), de la mayoría de los cuales no sabemos cómo eran sus estudios,
ni conocemos el aspecto de las personas más cercanas a ellos, sus ayudantes e incluso sus familiares. Baste recordar que no sabemos con certeza cómo era Juana
Pacheco, la esposa de Velázquez. El resultado es que tenemos pocas noticias acerca de esas galerías de fotografía, y lo que traigo hoy aquí es una muestra de la investigación que estoy realizando en este campo, centrada en la ciudad de Barcelona:
un apunte más para conocer la historia de la ciudad en los años del cambio de siglo.
Los primeros fotógrafos que existieron a comienzos de los años cuarenta –los
daguerrotipistas– iban casi siempre de paso por las ciudades, se establecían por períodos de tiempo muy cortos en fondas, y retrataban en los terrados o azoteas de las
*
1.

Universidad Complutense de Madrid.
Un panorama general de Cataluña en Ricard MARCO, «La fotografia a Catalunya: Balanç dels darrers 25 anys. A
propòsit de l’exposició “Retrat del passat”», en DIVERSOS AUTORS, Retrat del passat. La col·lecció de fotografies del
Museu Frederic Marès, Barcelona, Quaderns del Museu Frederic Marès, 2003, pàg. 27-56, y este catálogo completo; DIVERSOS AUTORS, Introducció a la història de la fotografia a Catalunya, Barcelona, MNAC, Lunwerg, 2000;
Juan NARANJO (ed.) y DIVERSOS AUTORES, La fotografía en España en el siglo XIX, Barcelona, La Caixa, 2003;
COLITA, Mary NASH y Laura TERRÉ, Fotògrafes pioneres a Catalunya, Barcelona, Institut Català de les Dones, 2005.
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casas. Así lo hacían el francés Mr. Sardin (Pedro Sardin)2 en Barcelona en 1842, o
“Madama Fritz” en Valencia en 1844, trabajando en la azotea de la fonda del Cid,3
junto a la catedral. Para encontrar los primeros talleres o estudios estables de fotógrafos en Barcelona (como en la mayor parte de las ciudades) hay que esperar a la
segunda mitad de los años cincuenta y a la difusión del retrato en formato “carte de
visite” (tarjeta de visita), junto a nuevos procedimientos fotográficos como el colodión húmedo sobre vidrio para los negativos y el papel albúmina para los positivos.
Este sistema de la “tarjeta de visita”, patentada por el francés Eugène Disdéri
(1819-1890) en 1854, permitía tomar seis u ocho fotografías en una sola placa, con
lo que se abarató considerablemente el retrato, y se puso al alcance de un número creciente de personas. En consecuencia, los estudios de retrato se multiplicaron
en las ciudades.

Los primeros estudios
Los primeros estudios fijos se hicieron de cristal, como invernaderos: una estructura, primero de madera y poco después de metal, para aprovechar la luz al máximo.
Los cristales se cubrían con telas o se teñían de azul, según las necesidades de iluminación. Así era el que abrió el empresario Richard Beard (1801-1855) en
Londres en 1841, sobre el tejado de la Polytechnic Institution, para hacer daguerrotipos, y que conocemos gracias a una xilografía de George Cruikshank y gracias
a la descripción que hizo de él la escritora irlandesa Maria Edgeworth (1767-1849),
en una carta a una amiga. Por seguir con el ejemplo de Londres, inmediatamente
después de éste, en el mismo año, surgieron otros, como el del francés Antoine
Claudet (1797-1867) en la Adelaide Gallery, detrás de la iglesia de Saint Martin in
the Fields.
En Barcelona, como en todas las grandes ciudades, se construyeron muchos, y
tenemos noticias de ellos al menos desde la segunda mitad o finales de los años cincuenta. Hasta donde sabemos, no queda ninguno en pie, algo lógico, teniendo en
cuenta lo perecedero de los materiales que se empleaban en su construcción, pero,
sobre todo, porque se levantaban con el compromiso explícito de desmontarlos una
vez que cesara la actividad fotográfica. Sin embargo, nos podemos hacer una idea
de cómo eran gracias a algún ejemplo que se ha conservado en otro lugar, como
Selkirk (en el sur de Escocia, cerca de los Borders). Este estudio, construido en
1867 por el fotógrafo Robert D. Clapperton, ha seguido funcionando durante más
de cien años –hasta 1983– siempre en manos de la misma familia, y sigue en pie,
prácticamente sin cambios, hasta hoy, cuando la viuda del último fotógrafo lo enseña como museo.4 Pero nos podemos hacer idea también de cómo eran los estudios
de Barcelona gracias a la documentación de los archivos municipales de la ciudad
2.
3.

4.

Diario de Barcelona, 23-I-1842.
M. de los Santos GARCÍA FELGUERA, «Fotógrafos alemanes en España en el siglo XIX», en Spanien und
Deutschland Kulturtransfer im 19. Jahrhundert, Munich, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Carl JustiVereinigung, 2007.
Después de Clapperton, continuaron sus descendientes: William Mitchell y William McClean Mitchell (Robert D.
Clapperton Photographic Trust, www.scottishbordercamera.org.uk).
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Figura 1. Estudio de R. Robert D. Clapperton, 1867, Selkirk (Escocia)
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(el Arxiu Municipal Administratiu, el Arxiu Fotogràfic y el Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona), en los que actualmente estoy trabajando,5 y a alguna fotografía que nos queda, como la del taller de Amadeu Mariné (1878-1935) en el terrado
de la calle Pelayo 62, fechada entre 1900 y 1929.6
Antes de construir uno de estos talleres en el terrado, los fotógrafos estaban
obligados a presentar una solicitud al Ayuntamiento, con una pequeña descripción
del taller y un dibujo en planta y alzado. A la vista de la solicitud y el dibujo, el
arquitecto municipal informaba favorable o desfavorablemente, y la corporación
concedía o denegaba el permiso. Aunque, desgraciadamente, no se han conservado todos los dibujos, y muy pocos por duplicado, como era preceptivo, los que quedan nos permiten ver que la estructura de éstos es muy semejante a la de Selkirk:
una sala para retratar (no olvidemos que en esos años la fotografía era fundamentalmente de retrato), un pequeño cuarto para revelar, positivar, etc. y, sólo a veces,
una salita para arreglarse antes de posar. En Barcelona tenemos algún ejemplo,
como el de la Fotografía Franco Hispano Americana de Jaime Felipe Kieger y
Oscar Audouard, en 1870.7
Aunque el estudio de Selkirk se levantó en el jardín de la casa, lo más frecuente era que se hicieran en los terrados; y el tipo de construcción no cambió mucho a
lo largo de los años, como lo demuestra la citada fotografía del estudio de Mariné
en el terrado. Sólo algunos fotógrafos, establecidos en lugares donde el suelo no
era muy caro o con suficientes medios económicos, se podían permitir construir un
edificio aislado en el jardín. Fue el caso del francés Paul Auguste Gueuvin (nacido
en 1809) que, en 1862, dejó su estudio del Boulevard des Italiens en París para
levantar uno de dos plantas en una zona más barata, cerca de la iglesia de Saint
Sulpice;8 o el de Antoine-Samuel Adam-Salomon (1818-1881), que mandó construir un lujoso estudio de fotografía junto a su taller de escultura, en el jardín de su
casa, en una zona elegante cerca de los Campos Elíseos.9 En este caso se trata de
un escultor de fama que hacía bustos de celebridades francesas e internacionales,
con los que ganaba premios en las exposiciones y que, desde finales de los años cincuenta, compaginó este tipo de retrato escultórico con el fotográfico, trabajando
para el mismo tipo de público, en grandes formatos y a precios prohibitivos.
Aunque ya a finales de los años cincuenta y en los sesenta se construyeron en
París estudios espectaculares en edificios de varios pisos, como los de Mayer &
Pierson (1858) o Nadar (hacia 1861) en el Boulevard des Capucines, o Disdéri
(1860) en el Boulevard des Italiens, en Barcelona –como en general en la mayor

5.

6.
7.
8.
9.

Aprovecho para dar las gracias a los trabajadores de los tres archivos por su ayuda en esta investigación, así como
a los del Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, a Alejandro y Prameela Aguilar, a Hilary
McCartney y a Pep Parer.
Jordi CALAFELL y Silvia DOMÈNECH, Amadeu i Audouard. Fotografies d’escena, Barcelona, Institut de Cultura Arxiu Fotogràfic de l’AHCB, Renart, 1998.
Publicado por Juan NARANJO, «Nacimiento, usos y expansión de un nuevo medio. La fotografía en Cataluña en
el siglo XIX», en NARANJO (ed.), La fotografía..., pág. 24.
En el jardín de la rue de la Cassette, número 20. Sobre la industria del retrato en Francia: Anne MCCAULEY,
Industrial Madness. Commercial Photography in Paris 1848-1871, Yale, 1994.
Expuso como Adama entre 1844 y 1846, retrató a la emperatriz Sissí, a Rossini y al papa Pío IX, entre otros;
aprendió fotografía con Franz Seraph Hanfstaengl (1804-1877) en Munich, y la practicó desde la segunda mitad
de los años cincuenta. En su casa de la rue de la Faisanderie, que le había costado 70.000 francos en 1863, retrataba con la máquina a personajes cuidadosamente elegidos por él, y trabajaba muy pocas horas, en grandes formatos y al precio de 100 francos (MCCAULEY, Industrial...).
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Figura 2. Estudio de Amadeu Mariné, terrado de la calle Pelayo 62, Barcelona,
1900-1929

Font: Arxiu Fotogràfic de l'AHCB, C5V/1308

Figura 3. Estudio de Paul Auguste Gueuvin, rue de la Cassette, número 20, París,
1862.
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parte de las ciudades– hubo que esperar a los años ochenta para encontrar estudios
lujosos. La moda del retrato creció en los sesenta –una década en la que se levantaron muchos talleres en Barcelona–, los fotógrafos ganaron dinero, y en los ochenta ampliaron sus estudios o construyeron otros nuevos, pasando de lo elemental y
funcional de aquellos primeros “invernaderos” de madera y cristal a suntuosas
estancias encargadas a los arquitectos más prestigiosos.
Como Adam-Salomon (aunque veinte años después, en 1885), la firma
Audouard y Compañía construyó un pabellón para taller de fotografía en la Gran
Vía de las Cortes Catalanas, entre la Rambla de Cataluña y el paseo de Gracia, en
un solar de Lorenzo Olivar y Carlota Méndez, que más adelante tendría los números 273 y 275; los planos los firmaron José Amargós (1858-1918), como maestro
de obras, y el ingeniero Juan Larrau.10 La solicitud de permiso la hizo Pablo
Audouard Deglaire (1856-1918), el día 5 de agosto de 1885, «en representación de
la razón social Audouard y Cia.», para construir «un pequeño edificio de planta
baja, sin habitación de ninguna clase, destinado para galería fotográfica». El exterior era muy sencillo, con tres vanos, que correspondían al vestíbulo –el central–,
una sala a un lado y un despacho al otro; detrás del vestíbulo estaba el salón –una
amplia sala de espera–, y a los lados un cuarto (de revelar) y otro para prepararse, con un lavabo detrás. La galería para retratar ocupaba todo el fondo del terreno y se extendía aún más por la parte izquierda. Estas dependencias, como «el
tocador» son las mismas que destacaban los fotógrafos cuando insertaban anuncios en la prensa.
La firma Audouard y Cia. permaneció en la Gran Vía de las Cortes Catalanas
varios años, y casi una década después de la apertura, el 4 de diciembre de 1894,
Pablo Audouard, «debidamente apoderado de su hermano Dn. Leon Audouard»,
volvió a solicitar permisos para hacer algunas reformas («construir un cobertizo en
parte del terreno edificable»),11 en un momento en que otros estudios de fotografía de la ciudad se renovaban también. Esta vez el arquitecto fue J. Gili Moncunill,
y la obra una pequeña construcción al fondo del solar y una renovación de la cerca
exterior. Precisamente un pedacito de esa fachada, con el final de la palabra
(FOTÓ)GRAFO aparece, por una feliz casualidad, en la Arquitectura moderna de
Barcelona, de Francesc Rogent y Lluis Domènech i Montaner (1897), al extremo de
una fotografía dedicada a otro edificio –la sala de audiciones de la fábrica de pianos Estela y Bernareggi, que ocupaba en esa fecha el número 275 de la citada
calle.12 En 1905 los fotógrafos se habían marchado de allí, ya que el 20 de junio de
ese mismo año, José Parelló y Novell pide permiso para derribar «la casa de planta baja … donde se hallaba instalada la Fotografía Adouart».
Precisamente por esos años en que Audouard y Cia. hace obras en su estudio,
varios fotógrafos abren nuevas y lujosas galerías en Barcelona, como Antoni
Esplugas (1852-1929),13 en el Paseo de Gracia 25, encima del Café Alhambra
10. La documentación sobre este estudio, en AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Foment, Obras
particulares, 1885, exp. 2.536.
11. El 5 de junio de 1896 solicita un nuevo permiso para «construir un albañal provisional», una obra que dio muchos
problemas de permisos, protestas, denuncias y paralizaciones.
12. Francesc ROGENT Y PEDROSA y Luis DOMÈNECH Y MONTANER, Arquitectura moderna de Barcelona, Barcelona,
Parera y Cª, 1897, lámina L.
13. Jordi FARIÑAS y Antonio GIL, Registres: fotografies d'Audouard i A. Esplugas, Barcelona, Fundació Caixa de
Barcelona, 1990.
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Figura 4. Audouard y Compañía y José Amargós, plano para construir un taller
de fotografía en la calle de las Cortes n. 273 y 275, Barcelona, 1885

Font: AMAB, Foment, Obres particulars, 1885, Expedient 2.536

Figura 5. Audouard y Compañía y J. Gili Moncunill, planos para hacer reformas
en el mismo taller, 1894

Font: AMAB, Foment, Obres particulars, 1885, Expedient 2.536
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(1893); o la firma Napoleón,14 en su nuevo edificio de la Rambla de Santa Mónica.
Fue entonces, con el cambio de siglo, en los años noventa del XIX y en la primera
década del XX, cuando llegó el verdadero lujo a los estudios de fotografía. Como
ejemplos para analizar podemos tomar dos: Napoleón y Audouard.

Los nuevos estudios
La firma «A. y E. dits Napoleón», más conocida como “Napoleón” (compuesta
entonces por Antonio Fernández Soriano, Anaïs Tiffon y Emilio Fernández Tiffon),
tenía intención de reformar su antiguo estudio y pidió permiso para ello al
Ayuntamiento (1891),15 pero, finalmente, decidieron demoler el edificio de la
Rambla de Santa Mónica, números 15 y 17, que ya estaba en el suelo a finales de
1891, y encargar uno nuevo al arquitecto Francesc Rogent i Pedrosa (1861-1898). El
estudio se inauguró el 3 de julio de 1893, como recogió la prensa,16 y con todo el lujo
que podemos ver en diversas fotografías, entre otras, las que componen el Álbum que
la casa regaló a sus clientes en las Navidades de 1895,17 con una portada de Alexandre
de Riquer (1856-1920), que hizo también el cartel anunciador del estudio en 1896.18
Poco más de una década después, en 1905, Pablo Audouard instaló un nuevo
estudio en el entresuelo de la Casa Lleó Morera, inaugurándola. El lugar no podía
ser mejor –el paseo de Gracia, número 35, esquina con la calle Consejo de Ciento–,
ni el arquitecto más prestigioso, Lluís Doménech i Montaner, que en 1906 ganó el
premio del Concurso anual de Edificios acabados en 1905 por la Reforma, mientras
el estudio de fotografía ganaba, a su vez, el segundo accésit en el Concurso anual
de Establecimientos, «por la parte que le haya cabido [a Audouard] en secundar con
su esplendidez los proyectos del arquitecto».19 Como el de Napoleón, el nuevo estudio de Audouard se abrió el día 6 de julio con una fiesta que la prensa recogió con
detalle,20 y en la que no faltaron los discursos del director de La Tribuna, Rafael
Maynar, y de Salvador Carrera, que le dio la réplica, ni un «expléndit lunch servit
pel restaurant Justin».
A la hora de hacer sus nuevos estudios, los dos fotógrafos (o las dos empresas)
eligen entre las muchas posibilidades que les ofrecía la arquitectura y la decoración
en el cambio de siglo. Para entonces, la historia de la arquitectura era ya un enorme almacén al que se podía entrar a buscar y servirse a discreción, según el gusto
de cada uno, y eso fue lo que hicieron ambos.
14. M. de los Santos GARCÍA FELGUERA, «Anaïs Tiffon, Antonio Fernández y la compañía fotográfica “Napoleón”»,
Locus Amoenus (Barcelona), 8 (2007), pág. 307-335.
15. La documentación de la obra entre 1891 y 1893 (AMAB, Foment, exp. 569) no ha sido localizada.
16. «Ayer se inauguraron los nuevos talleres que el acreditado fotógrafo señor Napoleón ha instalado en la casa
recientemente construida en la rambla de Santa Mónica, viéndose con tal motivo dicha casa concurrida por la más
selecta de la sociedad barcelonesa» (El Noticiero Universal, 4-VII-1893).
17. «La fotografía A. y E. Fernández Dits Napoleón ha repartido entre sus clientes y amigos un bonito album con vistas de todos los departamentos y talleres de su hermoso establecimiento fotográfico» (El Noticiero Universal, 1-I1896). Se conservan algunos ejemplares en colecciones particulares.
18. Rafael CORNUDELLA I CARRÉ, «Sobre els cartells d’Alexandre de Riquer i les seves fonts», Locus Amoenus
(Barcelona), 1 (1995), pág. 232.
19. Manuel GARCÍA-MARTÍN, La casa Lleó Morera, Barcelona, Catalana de Gas S.A., 1988.
20. La Vanguardia, 7-VII-1905, pág. 2 y 3; La Veu de Catalunya, 7 y 8-VII-1905.
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Figura 6. Estudio de «A. y E. dits Napoleon» en la Rambla de Santa Mónica, 15
y 17, entrada

Font: Francesc ROGENT Y PEDROSA y Luis DOMÈNECH Y MONTANER, Arquitectura moderna de Barcelona,
Barcelona, Parera y Cia., 1897, lámina XXXVI.
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Napoleón (y me refiero, en este caso, al patriarca, Antonio Fernández Soriano)
había pasado por el ejército de joven, antes de dedicarse a la fotografía, y su clientela estaba compuesta, en una parte muy importante, por militares de alta (o altísima) graduación –el capitán general de Cataluña y su familia eran asiduos del
estudio– y en los años noventa, las noticias que aparecen en la prensa acerca de las
fotografías que la casa Napoleón exponía en el escaparate de la calle de Fernando
VII (junto a la iglesia de San Jaime) destacan siempre la presencia de militares,
mientras los cronistas recuerdan la afición de Antonio Fernández Soriano a los
“uniformes”. Esas relaciones, lo mismo que las que tenía con la monarquía, a cuyos
miembros retrató en varias ocasiones,21 ayudan a entender su opción por una arquitectura neorrenacentista –neoplateresca, para decirlo con precisión–, evocadora de
glorias y de imperios22 y habitual en palacios y pabellones de exposiciones universales. Sin embargo, no era un estilo que tuviera muchos seguidores en Cataluña, y
el propio Francesc Rogent, su autor, en el prólogo a La Arquitectura moderna de
Barcelona (1897), lo señala así, dejando claro, al mismo tiempo, que para él este
estilo, inspirado «el del clásico Renacimiento italiano», representaba la «mayor
severidad unida à su plástica monumentalidad».23 De hecho, según este mismo
texto, la idea inicial de Francesc Rogent fue hacerlo en “gótico civil”, el estilo
arquitectónico al que se sentía más afín, pero fueron «los deseos del propietario»
los que le llevaron hacia este neoplateresco que le daría al edificio una «fisonomía
más moderna y á un tiempo más mundana».
Es verdad que el estilo gótico se asocia más fácilmente con otras actividades y
con otras instituciones, como la Iglesia, que con algo tan “nuevo” como la fotografía; en ese sentido, la opción de Francesc Rogent fue parecida unos años después,
en 1896, en el Frontón Condal (calle de Balmes, esquina con la de Rosellón),
donde a otra actividad “moderna”, como es el deporte, se le aplicó el estilo plateresco. Además, los dos edificios –el estudio de fotografía y el frontón– tenían en
común una cubierta acristalada.24
La opción de Pablo Audouard fue otra: una opción claramente modernista, alineada con un movimiento especialmente importante en Barcelona. La razón no
hay que buscarla sólo en el hecho de que hubieran pasado doce años desde que
Francesc Rogent construyó el estudio para Napoleón, es también una razón estética e ideológica.
La alusión a la actividad de los estudios se hace de forma diferente en las dos
fachadas, aunque ambas utilizan formas que proceden de las alegorías de la fotografía, frecuentes en las traseras de muchos cartones: un niño (un amorcillo) con
una máquina en la mano sobre la ventana del piso inferior, en el caso de Napoleón,

21. Retrató a la reina Isabel II, al príncipe heredero, a las infantas, y se ufanaba de haber sido el primero en retratar
a Alfonso XII cuando volvió a España para ocupar el trono.
22. En ROGENT, Arquitectura..., pág. 80, hablando precisamente de este edificio, se define el estilo como «género de
transición, genuinamente nacional, que tuvo su cuna en Italia, y su naturalización y embellecimiento en nuestra
patria».
23. Al trazar una breve historia de la arquitectura el siglo XIX, escribe: «Finalmente, surgieron también algunos contados edificios inspirados en el clásico Renacimiento italiano, del que poseemos tan bella muestra en el palacio
de la Diputación provincial de Barcelona, y hay que convenir en que pocos estilos reunen como éste mayor severidad unida á su plástica monumentalidad á pesar de lo cual podemos afirmar que este es, entre todos los estilos,
el que cuenta menos adeptos entre nuestros arquitectos» (ROGENT, Arquitectura..., pág. 12).
24. ROGENT, Arquitectura..., pág. 59-61, lámina XXIV.
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y una mujer, también con una máquina pero a la altura del primer piso, en el caso
de Audouard (junto a otras dos, una con fonógrafo y otra con una bombilla). La
referencia es más historicista en el caso de Napoleón –los putti del mundo clásico–,
y más moderna, o más modernista, en el caso de Audouard. Con ese historicismo y
con los motivos decorativos neorrenacentistas, e incluso tardomedievales y militares, tiene que ver también el león que lleva la lanza con la banderola en la que se
lee ‘Napoleón’ sobre la puerta de entrada del edificio, lo mismo que el escudo de
armas que aparece en el balcón del piso principal y en las traseras de algunas fotografías.
Habitualmente, la forma de llamar la atención de los paseantes y de atraerlos a
un estudio de fotografía se hacía colocando un cartel (como Sabina Muchart en
Málaga)25 o un gran anuncio (incluso luminoso) que ocupaba parte de la fachada
(como Nadar en el Boulevard des Capucines), además de unos marcos con fotografías en la entrada y el portal. Esto fue lo que hizo Napoleón. Sin embargo,
Audouard fue mucho más moderno al recurrir a los vidrios de colores para escribir
su nombre en los grandes ventanales que daban a la calle, enmarcados por las
esculturas de Eusebi Arnau i Mascort (1863-1933)26 que, desgraciadamente, desaparecieron en la reforma de 1944 para una conocida tienda de artículos de lujo.
Los dos ventanales correspondían a dos salones en los que el fotógrafo exponía sus
obras.
Estos exteriores lujosos eran acordes con el interior, como podemos ver por las
fotografías que se conservan, por un lado, en el citado Álbum de 1895 de Napoleón,
y por el otro, en fotografías del estudio de Audouard que guardan distintos archivos
de Barcelona.27 Napoleón tenía la ventaja de disponer de un solar propio en el que
pudo hacer el estudio completamente a su gusto: una planta en forma de parrilla,
con el mango hacia la Rambla de Santa Mónica, que se ensancha en la parte posterior; un edificio que albergaba los talleres de fotografía, la vivienda de la familia (en
el piso principal) y viviendas de alquiler en los pisos altos, así como en el semisótano, donde había un gimnasio. El edificio, que todavía se puede ver hoy (Rambla de
Santa Mónica, 18) como Frontó Colom, con los dos pisos inferiores modificados,
tenía una entrada para carruajes, ya que se retrataba en carruaje y a caballo; desde
el zaguán, por un pequeño patio acristalado del que partía la escalera, se llegaba al
jardín, que ocupaba parte de los terrenos donde estuvo el Círculo Ecuestre, y que
tenía una fuente monumental y una decoración de estilo neomanierista, tradicionalmente más apropiada para los jardines que el plateresco.
La galería fotográfica –la sala de retratar– era de hierro y cristal, tenía forma de
hemiciclo y era doble, con una de las partes dedicada a hacer retratos de niños. Los
cristales de la parte más alta estaban pintados de azul, y un sistema de toldos por
encima de la cubierta permitía graduar la luz a voluntad. Junto a la galería y el jardín, lo que más destacó la prensa fue el «despacho del director», la sala de espera
(con tocador), y el «taller de pintura» (sic). Todas estas dependencias estaban adornadas con muebles antiguos y obras de arte, pero el lugar principal era el taller de
25. M. de los Santos GARCÍA FELGUERA, «De Olot a Málaga. La fotógrafa Sabina Muchart Collboni», en Imatge i
recerca, 8es Jornades Antoni Varés, Girona, Ajuntament, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), 2004,
y http://www.ajuntament.gi/sgdap/docs/ym3s704sabina%20muchart%20collboni.pdf.
26. M. Isabel MARÍN SILVESTRE, Eusebi Arnau, Barcelona, Infiesta, 2006.
27. Arxiu Fotogràfic de l'AHCB, Arxiu de la Societat Excursionista de Catalunya y Arxiu Mas, entre otros.
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pintura, una sala cuadrada, iluminada por un lucernario central soportado por
columnnillas de hierro, y rodeada por una galería.
También el estudio de Audouard tenía una galería acristalada y una entrada
propia desde la calle, con un vestíbulo amplio decorado por el pintor y dramaturgo Adrià Gual (1872-1943). En el caso de Audouard, lo que subraya la prensa28 es
«no sólo la riqueza de los materiales empleados, sino también el acierto en la
manera de combinarlos» y lo «homogéneo» del resultado. De hecho, bajo la dirección de Domènech i Montaner, trabajaron varios de los artistas responsables de la
recuperación de los oficios tradicionales aplicados a la construcción en estos años,
y de la unidad de las artes que lograban con ellos. Junto a Adrià Gual, que hizo,
además de la entrada, «el proyecto de los escaparates» y «dos tapices de brillante
colorido y gran efecto ornamental», trabajaron el escultor Alfons Juyol en labores
de «escultura y labra», el ebanista Joan Busquets i Jané (1874-1949), «el lampista»
Riera; Vilaró hizo la pintura decorativa; Antoni Rigalt i Blanch (1850-1914) y los
sucesores de Bordalba se ocuparon de las vidrieras, y el mallorquín Gaspar Homar
(1870-1953) hizo «los trabajos de marquetería».29
La descripción más completa del estudio la hace La veu de Catalunya el día 7 de
julio, en la crónica de la inauguración, una parte de la cual transcribimos literalmente:
El vestíbol, que és la part de la que s’ha encarregat en Gual, és d’un gran efecte, y l’artista director ha sabut combinar molt bé l’equilibri de las massas de las
dúas vitrinas que s’obren en l’angle, ab els buits de las parets y las vidrieras que
comunican ab el saló de espera. L’armonia de l’entonació es trobada ab els
colors vibrants, predilectes den Gual, en els vidres, fustas, metalls y en els hermosos tapissos ab que l’artista ha covert las parets. L’illuminació és donde per
dos artístichs canalobres de metall de patina vermellosa, de ben trobada composició.
Per un tram de quatre grahons, comunica’l vestíbol ab el saló d’espera, obert, ab
finestra seguida, al passeig de Gracia y que sembla més dependencia de casa
senyorial que d’establiment públich. En la planta irregular d’aquesta pessa, el
senyor Doménech hi ha aprofitat las variadas condicions para lograr hermosas
perspectivas. En el pilar del centre hi há instalada una artística fogaina, combinathi ab armonía els diferents elements de la fusta vermellosa, metall y fayans;
las parets, sostre y emparquetat, d’una riquesa expléndida, dona la tónica vermellosa del saló, que combina molt bé ab las tapisserías verdosas de mobles y
cortinatges, sortits de las casas Busquets y Mitjans y Palá.
D’aquet saló’s passa a un altre y un corredor comunica ab altres dos, instalat ab
no menys gust, que venen a ser l’avant-galería. Aquesta és espayosa y ben decorada y en ella hi té instaladas el Sr. Audouard las magníficas cambras foscas y
altres aussiliars per la impressió de las imatges.
28. La Vanguardia, 7-VII-1905, pág. 2 y 3; La Il·lustració Catalana, any IV, 161, 1-VII-1906, pág. 405-408.
29. Sobre estos artistas, además de los libros generales: Silvia CANELLAS, «El taller de vidrieres dels Rigalt i la catedral de Barcelona (1892-1913)» y Mireia FREIXA y Sonia HERNÁNDEZ, «Gaspar Homar. Mobles, làmpares,
mosaics, decoració» en Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, Barcelona, Abadía de Montserrat,
1999, vol. 2, pág. 203-210 y 191-202; Joan VILA-GRAU y Francesc RODÓN, Els vitrallers de la Barcelona modernista,
Barcelona, Polígrafa, 1982.
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Figura 7. Salón de espera del estudio de Napoleon

Font: Álbum de 1895, colección Álex Aguilar

Figura 8. Interior del estudio de Audouard en la Casa Lleó Morera, Paseo de
Gracia 35, Barcelona, 1906

Font: Arxiu Fotogràfic de l'AHCB, 51/715
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Per las parets dels salons y corredors que molt lleugerament hem descrit, s’hi
destacan las obras mestras sortidas del laboratori del artista fotograf, nó apilotadas com estém acostumats a veúrelas, sinó colocadas ab sobrietat y enquadradas en artístichs marchs, que acaban de donar vida a l’obra dels senyors
Doménech y Gual. Excelents brómuros, artístichs carbons y sugestivas gomas
bicromatadas, ensenyan al visitant lo que pot arribar a produir l’inconscient
objectiu ajudat de la ciencia química, quan están en mans d’un artista.
Entre los artistas que trabajaron para Audouard en la decoración de su estudio
hay que destacar a Adrià Gual, un personaje decisivo para las artes en Cataluña en
los primeros años del siglo XX, y con el que el fotógrafo tuvo una buena amistad.
Gual, que a pesar de su dedicación al teatro nunca abandonó por completo sus actividades como pintor decorador, en 1905 pintó para el fotógrafo algunos de esos
“tapices” –imitaciones hechas en pintura– para los que siempre tuvo una buena
clientela,30 en un año en el que hizo también los murales alegóricos para la Maisón
Doré. Pero la relación del fotógrafo con Gual no se limitó a este encargo, lo mismo
que su relación con el teatro no se limitó a retratar a los actores, aunque estos
retratos constituyan una parte importantísima de su obra que se ha conservado,
como demostraron Silvia Domènech y Jordi Calafell.
Ya unos años antes de que se abriera el estudio de fotografía en la Casa Lleó
Morera, el 10 de marzo de 1903, Pablo Audouard fue uno de los muchos “comparsas” que actuaron en la representación de Edip rei, de Sófocles, en una función dirigida por Adrià Gual y en la que participaban más de cien personas, de las cuales
sólo había un profesional, como cuenta Avelí Artís en su libro;31 junto al fotógrafo,
estaban el filósofo Eugeni d’Ors (Xènius), el humorista Ramón Raventós, el poeta
Xavier Viura, Lluís Puiggarí –que era, por entonces, pasante de notario–, y el ebanista Lluís Reig. Precisamente, el único profesional de esa función –Enric
Giménez– hizo una lectura dramática en el estudio de Audouard para los actores
de la Nova Empresa del Teatre Català el 3 de octubre de 1909, y se conserva una
fotografía que recoge ese momento, con la compañía reunida ante el fondo de paisaje pintado y enmarcado por las formas rococó de los paneles decorativos, en la
galería «espaciosa y bien decorada» que describía La Veu de Catalunya. Como un
pequeño homenaje, el retrato de Gual aparece destacado a la izquierda, en mayor
tamaño, de busto y en un medallón.32

30. Avelí ARTÍS, Adrià Gual i la seva obra, Mèxic, Col·lecció Catalònia, 1946, pág. 30.
31. «Una altra gran creació d’Adrià Gual com a director va constituir-la una representació d'Edip Rei, de Sòfocles, al
teatre Novetats. Per primera vagada es veia a Catalunya un conjunt escènic de més d'un centenar de persones,
entre les quals només hi havia un professional: Enric Giménez. A remarcar que la comparseria –i el detall és una
constatació de com al voltant d’en Gual ja s’agrupava tothom– era formada per un centenar de persones conegudes dins el món barceloní en els més diversos aspectes, des de Xenius, el filòsof; Ramon Raventós, l'humorista, i
Xavier Viura, el poeta, fins a Pau Audouard, el fotògraf; Lluís Pigagrí, el passant de notari, i Lluís Reig, el moblista. Alguns d'aquells comparses d'afició havien de convertir-se, amb el temps, en en actors professionals meritíssims; per exemple, l’esmentat Puiggarí, en Carles Capdevila, en Ramon Tor-Desheures, en Ramon Gatuelles,
l'Antoni Cunill…» (ARTÍS, Adrià Gual..., pág. 49 y 50).
32. Carles BATLLE I JORDÀ, Isidre BRAVO y Jordi COCA, Adrià Gual: mitja vida de modernisme, Barcelona, Àmbit, 1992,
pág. 103.
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Figura 9. Lectura dramática en el estudio de Audouard para los actores de la
Nova empresa del Teatre Català, 3 de octubre de 1909

Fotografía y arte
Estas actividades de Audouard con el círculo de Adrià Gual sitúan claramente al
fotógrafo en un ámbito de interés por la cultura catalana, y así lo confirmó el fin de
fiesta en la inauguración de su estudio, cuando –tras el banquete– se brindó «per
la prosperitat de la casa Audouard y l’art de la nostra terra».33 Por otra parte, los
nombres de los artistas que trabajaron decorando su estudio, la descripción del
mismo y las fotografías que se conservan, lo sitúan en un ámbito de formas modernistas. Del mismo modo, las fotografías que se conservan de las salas del estudio de
Napoleón nos permiten ver una decoración y un mobiliario neorrenacentistas, por
el que optaron también otros fotógrafos contemporáneos, como José Reymundo
(1869-1950) en Cádiz. Hay ejemplos de decorados con aire oriental, como la de
Christian Franzen (1863-1923) en el estudio de Madrid, también en 1905, pero
todos responden al deseo que tenían los fotógrafos de que la fotografía se considerara un “arte”.
Este deseo se manifestaba de muchas formas. La más conocida es el llamado
“pictorialismo” o “fotografía artística”, que se desarrolla por las mismas fechas (a
finales del siglo XIX y principios del XX), en fotografías muy cuidadas, hechas con
33. La Veu de Catalunya, 7-VII-1905.
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procedimientos sofisticados y artesanales –los bromuros, carbones y gomas bicromatadas mencionados por La Veu de Catalunya– que les dan un aspecto de grabado o dibujo, más que de fotografía.34 Pero hay muchas otras, y la decoración de los
estudios es una de ellas; por eso, la sala de espera del estudio de Audouard le parece al periodista más propia de una casa señorial que de un establecimiento público. De hecho, estos estudios de fotografía –las salas de espera, sobre todo– toman
el modelo de los estudios de artistas, especialmente de los pintores.
Ya en los años setenta del siglo XIX, los estudios de algunos pintores de éxito se
llenaron de objetos que tenían al principio una finalidad práctica. Cerámicas y telas
antiguas, armaduras, muebles y cuadros servían como atrezzo en las pinturas de
“historia”, pero se fueron incorporando poco a poco a la decoración como parte de
ella –de una decoración muy peculiar y exquisita–, en unos estudios que eran al
mismo tiempo lugares de reunión y tertulia de artistas, escritores y críticos. Así
eran los estudios de Meissonier (1815-1891) en París, los de Fortuny (1838-1874)
en París o en Roma, o el de Lluís Masriera (1872-1958) en Barcelona.35 Y ése es el
aire que tienen las salas de Napoleón o Audouard en Barcelona, de los hermanos
Alinari en Florencia o de Christian Franzen en Madrid, éste con las telas orientales por las paredes y la piel de oso en el suelo. Lugares repletos de arte: cuadros de
todos los tamaños con retratos, pero también con pinturas religiosas o “de género”,
que son reproducciones fotográficas coloreadas o pintadas a la acuarela e incluso
al óleo, fotografías que toman las formas ovaladas o circulares de los tondos, y el
tamaño y los temas de las pinturas, con marcos igualmente elaborados. De hecho,
uno de los anuncios frecuentes en la prensa es el que ponen los fotógrafos buscando pintores (no ayudantes de fotografía, sino pintores). Así, lo que al principio, en
los años del daguerrotipo, se limitaba a unos toques de color en la cara y las manos,
o unos dorados en las joyas, era ya, a finales de siglo, toda una labor de pintores, y
el estudio del fotógrafo un lugar de encuentro.
Merced a algunos ejemplares que se han conservado, merced a los testimonios
contemporáneos,36 algunos de mujeres que todavía en los años cincuenta del siglo
37
XX coloreaban fotografías, y merced a algunas fotografías que recogen las actividades de los estudios Alinari en Florencia, o de la firma Napoleón en la plaza del
Ángel de Barcelona, podemos hacernos una idea de la importancia que tenía la
pintura en estos talleres de fotografía en el cambio de siglo, del sorprendente
número de “pintores” que trabajaban al servicio de los fotógrafos, y de cómo era
su labor cotidiana, incluso de dónde procedían; pero ésa es otra investigación.

34. M. de los Santos GARCÍA FELGUERA, «Arte y fotografía (I). El siglo XIX», en Marie-Loup SOUGEZ, Helena PÉREZ
GALLARDO y Carmelo VEGA, Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, 2006, pág. 215-265.
35. También las salas de algunos coleccionistas contemporáneos responden a los mismos criterios. Bonaventura
BASSEGODA (ed.), Col·leccionistes, col.leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya,
Barcelona, Memoria Artium, 2007.
36. Nadal recuerda que la “Casa Napoleon” tenía «unos retocadores notabilísimos, capaces de convertir la ‘Patum’
de Berga en la Venus de Médicis» (Joaquín NADAL Y FERRER, Mi calle de “Fernando”: Visión sentimental y un poco
meditativa de una institución barcelonesa, Barcelona, Librería Dalmau, 1943, pág. 1-3).
37. La fotógrafa Piedad Isla conserva todavía el aparato que usaba para retocar fotografías (Cervera de Pisuerga,
Museo Etnográfico Piedad Isla), VARIOS AUTORES, Piedad Isla. Mirando hacia atrás, Salamanca, Caja Duero,
2006; Ana Muller empezó coloreando para su padre, el fotógrafo Nicolás Müller (José María PARREÑO, Miradas
de mujer,Veinte fotógrafas españolas, Segovia, Museo Esteban Vicente, 2005, pág. 139).
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El llegat de Pau Gil: de l’Hospital de Sant Pau a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1892-1913)
Pilar Salmerón*

En traspassar la porta de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ens trobem amb un
gran frontispici custodiat per l’escultura de Pau Gil i Serra, benefactor d’aquest
Hospital. Sens dubte, sense el seu llegat no hagués estat possible part de la seva
construcció. Tot el que es parla o s’escriu sobre aquest tema sempre ha estat envoltat d’una idea romàntica: una institució singular com Santa Creu que veia com el
vell Hospital necessitava una ràpida solució a la seva precarietat, augmentada per
l’afectació de la reforma de la ciutat i amb la impossibilitat de poder construir per
manca de recursos en els terrenys que ja tenia comprats, veu una sortida molt favorable en l’acceptació de la proposta feta per la marmessoria del banquer Pau Gil.
Però, al voltant de la seva gestió, hi van haver dues parts ben diferenciades:
d’una banda, els marmessors, disposats a complir al peu de la lletra les instruccions
deixades pel testador, i de l’altra, els Administradors de Santa Creu, que en un primer moment van acceptar l’oferiment, però que, a mesura que veien com el projecte agafava forma, van voler canviar els acords presos en bé dels pobres malalts,
posant la marmessoria en un gran dilema.
Aquesta comunicació tracta sobre les gestions que van emprendre els legataris
per dur a terme les condicions del testament i les dificultats sorgides entre ambdues
institucions al llarg de gairebé 13 anys, i que en diferents ocasions, com es veurà,
van ser resoltes gràcies a un mediador.
La documentació que s’ha estudiat està compresa dins de la sèrie documental
sobre la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, custodiada a l’Arxiu
Històric del mateix Hospital, anomenada “Marmessoria de D. Pau Gil”, i que comprèn el període de 1892 fins 1913, data de la cessió de l’Hospital de Sant Pau a
l’Hospital de la Santa Creu.

Pau Gil i Serra. Testament i instruccions
Pau Gil va néixer a Barcelona el 30 de desembre de 1816. A l’edat de 17 anys es va
traslladar a París, on va fixar la seva residència. A la mort del seu germà gran, Pere,
es fa càrrec de la banca que porta el nom familiar. Gran home de negocis, es desen*

Arxivera, AHSCP (Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).
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volupava tant en el comerç en general com en la mineria i els ferrocarrils, col·laborant en la construcció del primer tren miner d’Astúries o en la creació de la
Companyia de Gas de Còrdova i la de Barcelona; a més, administrava una vintena
de vaixells que havia heretat del seu pare. Freqüentava l’alta burgesia parisenca i
tenia, entre el seu cercle d’amics, a Eugènia de Montijo i Isabel II. Va ser nomenat
Cavaller de la Legió d’Honor Francesa.
El 17 de setembre de 1892, fa testament hològraf. Després de les instruccions
pel seu enterrament, llega la suma de 500 francs als pobres de la seva parròquia;
100.000 a cadascun dels seus nebots, els quatre fills del seu germà Leopold, en total
400.000 francs; i 25.000 a la Congregació de la Missió dels Frares de Sant Llàtzer,
amb seu a París. A continuació ordena la liquidació de la seva banca, retornant els
dipòsits rebuts, tant en títols com en efectiu, i nomena com a executor d’aquesta
disposició a Lucio Suttor, empleat d’aquesta, el qual haurà de rebre, a part del seu
sou, 20.000 francs una vegada acabada la feina.
Estipula que es divideixi el resultant de la liquidació en dues parts: una destinada a un hospital civil, que, amb el nom de Sant Pau, havia de ser construït a la seva
ciutat natal, Barcelona, segons les instruccions que deixa escrites per separat; i l’altra, que s’ha de distribuir en parts iguals entre els seus quatre nebots. Nomena marmessors als seus amics i homes de confiança: Josep Ferrer i Vidal i Edmond Sivatte
i, en el seu defecte i per ordre d’edat, als fills d’aquests.1
Les instruccions per a la construcció civil de l’Hospital de Sant Pau són concises i explícites: Pau Gil estableix la creació d’una comissió nomenada pels seus marmessors per a que s’encarregui de la direcció del treball. Ha d’estar formada per
un arquitecte, un metge i una altra persona competent en el tema. El projecte ha
de sortir a concurs, amb un premi de dues mil cinc-centes pessetes per al guanyador. El lloc escollit ha de reunir les millors condicions de salubritat, tant a dins com
a fora de la ciutat, i les instal·lacions han de seguir totes les millores dels hospitals
de París.
La importància i capacitat de l’edifici havia de ser només en relació a la suma
del resultant de la liquidació de la banca. En l’hospital també hi podrien ser admeses dones, i si aquest fos el cas, l’edifici hauria de tenir dos cossos amb entrades
separades, i els malalts ser atesos, preferentment, per les Germanetes dels pobres.
Una vegada acabat i fetes totes les instal·lacions, la marmessoria procediria, en
nom del testador, a la donació de l’edifici al Municipi de Barcelona, o a qualsevol
altra corporació que estimés i que oferís la seguretat del compliment de les instruccions, a la fi de fer-lo un lloc on el desgraciat pugui, en tot moment, ser acollit. Es
donava per entès que la donació seria únicament de l’edifici i terreny, i que els arbitris per fer front a les despeses de l’hospital havien d’anar a càrrec de qui s’encarregués de la seva direcció.2
El testament i les instruccions van ser dipositats al Consolat d’Espanya a París,
en una carpeta signada i tancada, que únicament va ser oberta pel cònsol després
de la mort del banquer, que va tenir lloc el 30 d’abril de 1896, a l’edat de setantanou anys.
1.
2.

AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Còpia del testament, 1892, doc. 1.
AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Còpia de les instruccions per la construcció de l’Hospital de Sant Pau, 1892,
doc. 1.1.
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Els marmessors. Primeres gestions
Encara que Pau Gil nomenà Edmond Sivatte i Josep Ferrer-Vidal com a marmessors,
no van ser aquests els que durien a terme les seves instruccions. Josep Ferrer va morir
abans que el testador, i Edmond Sivatte, degut a la seva avançada edat i estat de salut,
va renunciar al seu càrrec el 2 de maig de 1896, essent substituït pel seu fill, Manuel
M. Sivatte i Llopart.
Una mica més complicat va ser el cas de Ferrer: la primogènita era la seva filla
Josepa Concepció, monja del Monestir de Pedralbes, que va morir el gener de
1900; la seguia el seu germà Josep, que el 4 de maig de 1896 també va renunciar,
al·legant els molts càrrecs i ocupacions que tenia. Finalment, un tercer fill, Juan
Ferrer-Vidal i Soler, va ser qui va acceptar fer-se càrrec de la marmessoria de Pau
Gil en substitució del seu pare.
Una de les primeres gestions dels marmerssors va ser intervenir en la impugnació de nul·litat del testament per part del nebot del testador, Pere Gil, fill del germà
gran de Pau Gil, que no havia estat esmentat en el document. Aquest fet originà un
llarg litigi en el que van intervenir els lletrats Manuel Duran i Bas, Manuel Planas
i Casals, Joaquim Almeda i Xavier Tort i Martorell. Gràcies a l’actuació dels marmessors, es va poder arribar a un conveni, salvant, en un primer moment, la gestió
del nou hospital. Més tard, a París, Pere Gil va continuar la seva acció davant dels
tribunals francesos, i novament es va arribar a un acord entre els legataris i els presumptes hereus “ab intestato”, sense perjudici pels interessos de la fundació.
Aquests litigis van obligar Manuel M. Sivatte a romandre un any i mig a París, i a
Joan Ferrer-Vidal uns set mesos. El retard en la realització del projecte va comportar un augment en el capital de quasi nou-centes mil pessetes, al no procedir els
marmessors a efectuar el canvi de moneda.3
Una vegada solucionat el problema, la marmessoria va començar a complir les
instruccions de Pau Gil.
En primer lloc, i seguint les disposicions testamentàries, va procedir a la creació d’una comissió assessora per a l’adquisició dels terrenys. El 26 d’agost de 1898,
van sol·licitar a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia, a l’Ajuntament de
Barcelona i a la Junta Administrativa de l’Hospital de la Santa Creu que cadascú
nomenés una persona idònia per a decidir sobre les condicions higièniques i sanitàries que havien de reunir els terrenys. Van ser escollits els senyors Manuel
Salinas, metge; Josep Domènech i Estapà, arquitecte i catedràtic de la Facultat de
Ciències de Barcelona; i el canonge Valentí Basart, Administrador de l’Hospital de
la Santa Creu de Barcelona.
El divendres 30 de setembre, es va publicar als diaris de Barcelona l’anunci de
concurs públic per a l’adquisició dels terrenys. Aquests havien d’estar situats a l’interior de la ciutat o fora d’ella, en les seves rodalies; havien de tenir una extensió al
menys de 500.000 pams2 edificables, formant un únic solar, sense carrers que el travessessin, ni solució de continuïtat. Les proposicions signades pels propietaris dels
terrenys, o pels seus legítims apoderats, acompanyades d’un plànol i dels títols de
propietat, serien admeses fins el 8 d’octubre al despatx del senyor Joan Ferrer3.

AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Memòria marmessoria, 1903, doc. 23.
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Vidal, al carrer de Fontanella, número 46.4 En total es van presentar 48 proposicions, que van ser sotmeses a la comissió.
Per donar mes autoritat a l’adquisició dels terrenys, van consultar l’arquitecte
de la Real Acadèmia de San Fernando, Sr. Blanco. I amb el seu dictamen i amb els
que van emetre els arquitectes Domènech i Estapà, Mariné i Gili, Moncunill, i el
metge Manuel Salinas, la marmessoria va signar, el 31 d’octubre, davant del notari
Manuel Borrás i de Palau, la compra de dos terrenys situats a Sarrià, propietat de
les germanes Josepa i Joana Marqués i Julià.
L’any 1892, els pobles situats al Pla de Barcelona encara no havien estat agregats a la ciutat, i el recinte que ocupava aquesta era molt reduït per poder trobar
un solar en condicions; recordem, però, que Pau Gil, en les seves últimes voluntats,
donava facultat per poder construir l’hospital dins o fora de la ciutat.
La primera finca propietat de Josepa Marqués tenia una superfície de 19.212,50
m2, en la que hi havia una casa amb pou anomenada Casa Barral i més antigament
Casa de Cors. La venda comprenia 10 plomes d’aigua i un dret de fadiga d’altres 4
plomes procedents de la mina propietat dels successors del Baró de Vallroja.
Estava gravada per una hipoteca de 40.000 pessetes a favor de la germana de la
venedora, Joana Marqués, que es va cancel·lar en el mateix acte. El preu a pagar
va ser de 413.216,35 pessetes. La segona finca, de superfície 9.444,65 m2, limitava
al nord amb l’anterior i el seu preu de venda va ser de 112.500 pessetes.
Ambdues finques procedien de la partició d’una altra, composta de cinc diferents designes, que va quedar dividida en dos trossos degut a la construcció de la
carretera que anava de Barcelona al poble de Sant Vicenç de Sarrià.5
Una vegada adquirits els terrenys, i seguint les disposicions testamentàries de
Pau Gil, el 14 de desembre d’aquell mateix any es va publicar al Diario de Barcelona
el concurs obert de projectes per a la construcció de l’Hospital de Sant Pau.
En un plec de condicions curiós, s’especificava, entre d’altres coses, que la construcció havia de ser en els terrenys de Sarrià, i que el cos o cossos de l’edifici havien
d’estar en harmonia amb els principis que la ciència mèdica proclamés, agafant
com a tipus els millors hospitals de París, Berlin, i altres ciutats; amb una capacitat
suficient per a 200 malalts comuns i 100 de malalties infeccioses o incurables, i amb
els dos sexes separats convenientment. Havia de comptar amb tot tipus de serveis
generals, inclosos els religiosos, i els dispensaris de les visites de malalts havien de
construir-se lluny de les habitacions destinades al personal. L’estil de l’arquitectura
es deixava a lliure elecció, igual que els materials de construcció.
El termini de presentació dels projectes era de tres mesos a partir de la publicació de l’anunci, i havia d’incloure els plànols, la memòria descriptiva, els càlculs,
l’estat de cubicació i un pressupost general que no havia de superar els dos milions
de pessetes. Aleshores, els marmessors del testament de Pau Gil adjudicarien el
premi de 2.500 pessetes al projecte que reunís millors condicions, amb el benentès
que amb aquesta quantitat s’adquiria el projecte escollit sense l’obligació d’encarregar la direcció a l’autor, reservant-se la marmessoria el dret d’introduir les modificacions que es creguessin oportunes.6
4.
5.
6.

Diario de Barcelona, 273 (30-IX-1898), pàg. 1057; La Vanguardia Española, 5.537 (30-IX_1898), pàg. 3.
AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), Manuel Borrás, any 1898, 4, protocols 751 i 752.
Diario de Barcelona, 548 (14-XII-1898), pàg. 13588.
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Una vegada finalitzat el termini de lliurament, els tres projectes que es van presentar es van sotmetre a la deliberació del tribunal format pels arquitectes Emili Sala,
Pere Falqués i Josep Amargós, que l’abril de 1900 van emetre un informe a favor del
projecte anomenat «Salud», obra de Josep Domènech i Estapà, lliurant-lo a la marmessoria el 22 de maig. Igual que havien fet en l’adquisició dels terrenys, els marmessors no van trobar suficient el dictamen dels arquitectes i van sol·licitar a les mateixes entitats abans esmentades que cadascuna nomenés un metge per redactar un
informe sobre les condicions higièniques de l’hospital projectat. La Reial Acadèmia
de Medicina nomenà a Emerencià Roig i Bonfill, l’Ajuntament a Bartomeu Robert i
l’Hospital de la Santa Creu a Joaquim Duran, els quals, el 16 de desembre de 1900,
van emetre un dictamen molt raonat, totalment oposat al dels arquitectes.
Davant d’aquesta situació, la marmessoria, preocupada per si havia de lliurar o
no el premi al guanyador, es va veure amb la necessitat de consultar amb els advocats Manuel Duran i Bas, Manuel Planas i Casals i Joaquim Almeda, els quals, el
12 d’abril de 1901, van dictaminar el pagament del premi a Domènech i Estapà,
que el va rebre el 20 de maig.
Vet aquí, doncs, que la marmessoria es trobava amb un gran dilema: l’informe
dels doctors Robert, Roig i Duran, autoritats en la matèria, que no eren entusiastes del terreny adquirit i menys encara dels plànols presentats, en pugna amb els
arquitectes; i a més, d’altra banda, l’opinió pública i l’actitud hostil de la Junta
Provincial de Beneficència, que va donar peu a diferents Reials Ordres, contradictòries entre si, fent perdre als gestors del testament un temps preciós entre respostes i gestions a Madrid, en defensa dels seus drets. En vista de tot això, es va resoldre tornar a reunir la Junta Assessora per traçar definitivament una línia a seguir.
En sessió de 8 de maig de 1901, es van nomenar dos nous membres: Leopold Gil,
nebot del testador, per defunció del canonge Valentí Basart, i l’arquitecte Enric
Sagnier, per renúncia de Lluís Domènech i Estapà.
Després de diferents reunions celebrades per la marmessoria, aquesta va participar el seu desig de no procedir a cap despesa sense assegurar abans la finalització de l’obra, per bé que la idea va ser rebutjada per temor a ser acusats de negligents. En virtut de les circumstàncies, que aleshores semblaven insuperables, es va
acordar, per a la bona marxa de l’assumpte, reemprendre-ho tot de nou, restant
d’acord en el futur amb l’entitat o corporació que hauria de gestionar l’hospital.
En una de les seves clàusules testamentàries, Pau Gil deia:
Quan estigui completament enllestit l’Hospital i feta la instal·lació necessària,
es procedirà llavors pels marmessors al seu lliurament i donació, en representació meva, a la municipalitat de Barcelona, o d’altre corporació que estimin
ompli amb més seguretat l’objecte que em proposo, el qual és que pugui en tot
moment, el desgraciat, ser acollit a l’asil que li sigui destinat. Es pot entendre
que la donació serà únicament feta de l’edifici i els terrenys sense més, ja que
els arbitris per fer front a les atencions de l’Hospital, els deurà procurar la
Municipalitat o d’altre corporació que s’encarregui de la seva direcció.7

7.
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Seguint els termes citats, primer es van iniciar gestions amb l’Ajuntament de
Barcelona, i resultant negatives, amb la Junta Administrativa de l’Hospital de la
Santa Creu.
Aquestes van propiciar, entre d’altres, la sessió celebrada per la Junta el 15 de
maig de 1901 en la que Leopold Gil va proposar complir amb exacta fidelitat la
voluntat del testador i, en primer lloc, dirigir un ofici a l’Excel·lentíssim Senyor
Alcalde de Barcelona, preguntant si l’Ajuntament es podria encarregar, quan arribi
el dia, del manteniment de l’Hospital de Sant Pau, i, en atenció a que oficiosament ja
es coneixia la seva negativa, en segon lloc, continuar amb certa activitat les gestions
amb el vell Hospital de Santa Creu.
Seguint aquest acord, dos dies després, el 17 de maig, la marmessoria es dirigeix
a l’Ajuntament, pregant-li manifesti si, una vegada construït l’edifici, estava disposat
a encarregar-se del seu manteniment i sufragar totes les despeses, de conformitat
amb tot el que havia ordenat el seu fundador. La resposta va arribar el 7 de juliol:
l’Ajuntament feia constar el seu reconeixement per l’oferiment i, pel que feia a ferse càrrec del manteniment, prendria una resolució quan arribés el cas concretament
establert en la clàusula testamentària.
La Junta no esperava aquesta resposta, que la col·locava davant la impossibilitat de dur a terme d’una forma satisfactòria la voluntat del testador. Des de bon
principi, la marmessoria sentia la preocupació de buscar l’entitat que havia d’encar
regar-se del manteniment de l’hospital, arribar a un acord amb ella sobre el seu
emplaçament, les condicions d’higiene, la capacitat, forma i distribució, facilitat
d’accés, etc. En una paraula, totes les circumstàncies preliminars i dificultats a prevenir i que es podien resoldre. Era tan necessari el mutu acord establert de prèvia
acceptació de l’hospital per part de l’entitat que ho convingués, que sense ell es
podien malmetre els fins del testador.
Essent molt poques les corporacions de Barcelona que podien fer front a les
abundants despeses que suposava el manteniment d’un Hospital de la importància de Sant Pau, no es pot entendre com una exageració el voler assegurar-se la
futura conservació de l’obra abans de començar els treballs; molt al contrari, la
prudència aconsellava procedir amb molt de tacte, sense obrar amb lleugeresa,
aconseguint un acord previ amb alguna d’aquestes entitats que donés la seguretat que, un cop enllestit l’edifici, no s’esdevingués la possibilitat que ningú volgués fer-se’n càrrec.
La Junta comprenia els motius pels quals l’Ajuntament ajornava una resposta
definitiva i la dificultat que un assumpte d’aquest tipus podria representar a l’erari
municipal pel considerable gravamen que suposaria aquest important servei, però
tampoc podia incórrer en la responsabilitat d’utilitzar els milions que li pertanyien
en la construcció d’un edifici, sense tenir l’absoluta seguretat que aquest no seria
un equipament més, sinó aquell hospital on els malalts serien degudament acollits
i curats, tal com era la voluntat del testador.
Per totes aquestes raons, la Junta es va considerar deslligada de tota obligació
amb l’Ajuntament, i va donar per retirada l’oferta del 17 de maig, a menys que el
consistori mantingués el compromís, durant tot el present any de 1901 i fins quan
estigués acabat l’Hospital de Sant Pau, d’encarregar-se del seu manteniment i a
sufragar totes les seves despeses, i en cas que fos així, es pregava a l’alcalde que
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nomenés una comissió que, conjuntament, amb la marmessoria, s’ocupés que fos
aviat un fet la fundació de Pau Gil i Serra.8
Després d’aquesta reflexió, i amb la necessitat de dur a terme l’empresa, el 21
de juny, Manuel M. Sivatte es va dirigir per escrit als Administradors de Santa Creu
exposant-los que la marmessoria, seguint les seves atribucions i a l’objecte de obtenir, en benefici dels pobres, el major partit possible del llegat, havia concebut el
projecte de lliurar l’hospital a l’Administració de l’Hospital de Santa Creu, per estimar que aquesta era l’entitat més indicada per assolir els fins que es proposaven. A
tal efecte, havien adquirit un terreny a Sarrià per aixecar-hi l’edifici, sense perjudici d’edificar-lo en un altre lloc que aquella administració designés, ja que s’entenia
que, si aquesta corporació havia de fer-se càrrec de l’hospital, era just que es
poguessin atendre els seus desitjos i conveniències sobre el lloc on havia d’estar
situat. El Sr. Sivatte va demanar, en nom de la marmessoria, que, previ estudi,
l’Administració de Santa Creu manifestés si acceptava l’oferiment.9
Sense fer-se esperar, el mateix 21 de juny, va arribar la resposta de Santa Creu
comunicant la decisió presa en Junta de 19 d’abril d’acceptar l’oferta, amb el compromís del manteniment de l’hospital un cop edificat, sempre que la construcció es
dugués a terme en els terminis disposats pel testador i s’aixequés en els terrenys
contigus als que l’hospital tenia a la ciutat, a la barriada de Sant Martí de
Provençals, en el paratge anomenat de la Travessera.10

La gestació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Encara que el compromís entre ambdues institucions es va signar l’any 1901, l’administració de Santa Creu ja festejava amb la marmessoria des del 1898. La primavera d’aquell any, un dels seus administradors, el canonge Valentí Basart, assabentat del llegat de Pau Gil i animat pel desig de fer un gran bé al vell hospital, va visitar Manuel M. Sivatte. Durant l’entrevista, va exposar que no era la seva voluntat
el destorbar la realització d’allò ordenat pel testador ni d’intervenir en les decisions
dels marmessors, sinó el proporcionar tot l’ajut possible, amb una més gran economia i resultats molt més pràctics, atenent les necessitats que tenien els pobres de
Barcelona. La qual cosa es podia aconseguir si arribaven a un acord amb Santa
Creu, que ja tenia uns terrenys de més de dos milions de pams quadrats situats en
un lloc molt convenient, per la qual cosa es podrien estalviar l’import del preu del
solar a adquirir i els capitals es podrien invertir en la seva totalitat en la construcció d’un hospital més gran i millor moblat.11 Però la marmessoria va continuar la
trajectòria dictada pel testador, publicant, com hem vist, els anuncis sobre l’adquisició de terrenys.
Això no va minvar els ànims dels Administradors, que van insistir que en el cas
que el projecte de Pau Gil es pogués cedir a l’Hospital de Santa Creu, estarien dis8. AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Comunicació a l’Alcaldia, 1901, doc. 5.1.
9. AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Oferiment de la marmessoria a Santa Creu, 1901, VI, doc. 10.
10. AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Còpia de tots els acords i comunicacions referents a l’Hospital de Sant Pau,
1901-1910, doc. 6, i Carta resposta acceptació oferiment, 1901, VI, dDoc. 11.
11. AHSCP, Govern de l’Hospital, Expedient 94, «Sobre el albaceazgo de Pau Gil (1898-1913)», 1898, X, dDoc. 2.
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posats a fer un conveni que respectés totes les atribucions i iniciatives dels legataris per fer complir la voluntat de Pau Gil, i així Santa Creu tindria un camp més
ampli per atendre les urgents necessitats benèfiques, assegurant l’avenir de l’obra
en benefici dels pobres.
Simultàniament a les gestions dutes a terme pel canonge Basart, la Molt Il·lustre Administració de Santa Creu es va presentar al concurs per a l’adquisició dels
terrenys destinats a la construcció de l’Hospital de Sant Pau, oferint uns de la seva
propietat al districte de Gràcia, en concret la finca “Alegre de Baix”. En sessió de
6 d’octubre, es va autoritzar al canonge Martí Robert i Gallinat per fer totes les gestions oportunes amb els legataris; l’endemà, aquest va fer l’oferta.
La finca tenia una superfície de 884.879,51 pams, i si bé no la creuava cap carrer
en tota la seva extensió, una vegada oberta la Travessera de Dalt quedaria dividida
en dues parts. Malgrat això, desprès d’oberta aquesta via i la plaça de la Creu, al
límit Nord, i ampliats en deu metres els carrers del Tibidabo i del Torrent de l’Olla,
l’extensió més gran seria de 617.600 pams aproximadament, 10.000 més que la
sol·licitada per la marmessoria. L’Hospital oferia vendre la totalitat de la finca o els
617.600 pams, segons convingués, al preu de venda de 50 cèntims el pam quadrat,
en el primer cas, i 65 cèntims en el segon.
D’una manera o altra, Santa Creu sempre havia estat present en les gestions de
la marmessoria. Potser el destí anava inclinant la balança cap a la seva unió.
Després de les infructuoses gestions amb la municipalitat, els legataris van fer un
primer oferiment verbal als administradors de l’hospital, i dos mesos mes tard, i per
escrit, un segon, amb l’acceptació definitiva d’aquests, com hem vist, seguint els
acords presos en la seva Junta de 19 d’abril, que va acordar construir Sant Pau en
els terrenys contigus als de la seva propietat. I en la qual Junta, a més, es va designar Lluís Domènech i Montaner per a que fes l’avantprojecte per a la construcció
de l’Hospital de la Santa Creu, inclòs en el mateix l’Hospital de Sant Pau, en atenció als coneixements especials que tenia en aquesta classe de construccions; i també
es va acordar nomenar una Comissió Tècnica que assessorés l’arquitecte, formada
pels doctors Bartomeu Robert, Emerencià Roig i Joaquim Duran.
Una vegada consolidat el compromís, van iniciar-se les gestions per dur a terme
una de les primeres condicions de Santa Creu: la permuta dels terrenys de Sarrià
per altres contigus als de la seva propietat. Aquests, d’extensió 66.879,38 m2, havien
estat adquirits el 7 de maig de 1890 a Josep Xifré i Hamel, el qual va accedir a la
venda amb la condició que fossin destinats a la construcció d’un nou hospital en
substitució del de Santa Creu. La clàusula vuitena de l’escriptura de compra-venda
reservava el dret del venedor a recobrar la propietat mitjançant la devolució del
preu de venda, en total 253.952,29 pessetes, en cas d’incompliment del que s’havia
pactat. Aquesta superfície va completar-se amb un altre terreny de 14.538,63 m2,
comprat a Josep Utset i Jonullà, també l’any 1890.12
Es van dur a terme totes les negociacions necessàries fins aconseguir permutar
els terrenys de la seva propietat, situats fora de Barcelona, per altres dins de la ciutat, sense perjudici per l’Hospital de Sant Pau. Per exemple, es va demanar a
l’Ajuntament que fixés l’acabament del carrer del Dos de Maig i la desviació de la
12. AHSCP, Recinte Hospital, Escriptures (1890-1921).
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Travessera Baixa de Gràcia pel carrer Claudi Coello,13 perquè si no no es podia
autoritzar l’escriptura de permuta. Finalment, el 14 d’agost de 1901, es va signar l’escriptura entre la marmessoria i els senyors de Coll Hermanos, Sociedad en
Comandita. El mes de novembre, aquesta extensió de terreny va ampliar-se amb l’adquisició, a Montserrat de Casanoves i Bonaventura Bassegoda, de dues parcel·les
més; i el mes de gener, es va adquirir una tercera a Carmen Fiorns i Parés.14
Restava pendent la reanudació de les relacions amb l’Ajuntament. El 2 de
desembre d’aquell mateix any, i a petició de la Junta Administrativa de Santa Creu,
que volia que fos aclarida la situació, la marmessoria es dirigí de nou al consistori.15
El 13 de gener de 1902, ambdues institucions, conjuntament amb l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner, es van reunir al despatx de l’alcalde constitucional per
prendre les resolucions relatives a la construcció dels nous hospitals. Domènech va
manifestar que, en primer lloc, calia procedir a l’aixecament d’un plànol general
dels Hospitals de la Santa Creu i de Sant Pau, donant preferència a aquest últim
perquè la marmessoria pogués començar les obres. A més, era imprescindible procedir a la limitació dels terrenys, fer desaparèixer les vies que els travessaven per
poder realitzar una urbanització de caràcter general, i l’adquisició de 300.000 pams
per deixar regularitzada l’àrea. Els administradors de Santa Creu van manifestar la
impossibilitat de fer-se càrrec d’aquesta compra, però el senyor Sivatte es va oferir
a gestionar, amb la resta de la marmessoria, el poder pagar la meitat del preu.
Poc temps desprès d’aquest fet, el 15 de gener de 1902, prèvia invitació a les
autoritats civils i militars, Administradors de Santa Creu i la premsa diària, va ser
col·locada la primera pedra de l’Hospital de Sant Pau, amb la benedicció del canonge doctor Pol, en representació del bisbe de Barcelona cardenal Casañas.

Comencen la construcció i les discrepàncies
El 27 de juny de 1902, Lluís Domènech i Montaner va mostrar els seus dissenys a
la marmessoria, i el 4 de juliol, davant de la Molt Il·lustre Administració de Santa
Creu, l’avantprojecte d’ambdós hospitals sota la base d’un pla únic, manifestant la
necessitat de prendre un acord per iniciar les obres. En aquesta mateixa sessió es
van nomenar els doctors Pere Esquerdo i Josep Góngora membres de la Comissió
Tècnica, en substitució de Bartomeu Robert i Emerencià Roig, que van morir amb
molt poc temps de diferència.16
Anteriorment, s’havien fet diverses gestions, com la d’oferir, d’acord amb altres
propietaris, la cessió gratuïta de terrenys viables a l’Ajuntament perquè aquest
dugés a terme l’obertura del carrer Coello, i la de demanar a Josep Xifré que revoqués el pacte de la venda dels terrenys a Santa Creu a favor de Sant Pau.
Es van admetre proposicions per escrit pel moviment de terres i obertura de
rases. De les sis presentades va ser escollida la del contractista Josep Gabriel, el
13.
14.
15.
16.

Actualment de Sant Antoni M. Claret.
AHSCP, Terrenys que formen l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, 1901, carp. 1.
AHSCP, Marmessoria de D. Pau Gil, Carta de la marmessoria a l’Ajuntament, 1901, XII, doc. 12.
AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Còpia de tots els acords i comunicacions referents a l’Hospital de Sant Pau,
1901-1910, doc. 6.
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qual, el 15 de juliol de 1902, va començar les obres de l’Hospital de Sant Pau, sense
que l’Ajuntament hagués fixat encara la desviació de la Travessera de Gràcia. Tot i
això, a fi de regularitzar l’àrea i procedir al tancament del perímetre, durant l’any
1903 els legataris compren una casa torre amb terrenys annexes a Jaume Serra i
tres parcel·les a Coll Hermanos. El mes de juny d’aquell any es va publicar la
memòria de la marmessoria.
El 5 de febrer de 1904, en una reunió conjunta d’ambdues institucions, Leopold
Gil, va exposar als Administradors de Santa Creu el pla a seguir per part de la marmessoria per la construcció dels pavellons, que consistia en la façana o frontispici
principal de l’edifici, vuit pavellons contigus –quatre a cada costat de la via central–,
i la sala d’operacions. La resposta no va ser la que esperaven: la Junta creia que el
millor per a que l’hospital funcionés amb les degudes condicions i pel seu desenvolupament total era construir l’edifici central destinat a convent de germans i germanes, cuina, farmàcia i altres dependències de primera necessitat. Això els va dur a
una reunió celebrada a l’Ajuntament, el 15 de març, en la que es van argumentar
les raons d’ambdues parts, arribant finalment a la ratificació del primer acord.
L’endemà es va publicar al Diario de Barcelona, la memòria descriptiva del projecte conjunt.
Malgrat tot, l’administrador de Santa Creu, Francesc de Pol, en una llarga missiva dirigida a Manuel M. Sivatte, va manifestar, d’una banda, el seu desig de canviar els acords presos, exposant els avantatges de construir l’edifici de serveis en el
lloc del frontispici, amb la idea de poder traslladar el més aviat possible el vell hospital; i de l’altre, la forma d’arribar a una entesa amb aquests nous plantejaments.17
Tot plegat els porta, el 29 de març, a una nova reunió a l’alcaldia. Forçats per
les raons dels Administradors, finalment els legataris van cedir a les seves pretensions. Però aquesta decisió no els va deixar tranquils i van acabar demanant l’opinió a la Junta Assessora. Va ser desprès de sentir les seves manifestacions que van
transmetre a Santa Creu la decissió de no poder complir en el que s’havia accedit,
i la voluntat de seguir amb el pla inicial de realitzar les ordres de Pau Gil.
Aleshores, van treure a subhasta les obres de construcció, complint les voluntats
del testador, ben diferents de les que pretenia Santa Creu.
L’Administració de l’Hospital, assabentada dels fets, va respondre amb un ofici,
en el que feia història dels fets i manifestava que, al separar-se els marmessors del
pla traçat, s’entenia que el conveni s’havia trencat i que cada una de les entitats
quedava en completa llibertat d’actuar de la forma més adient per poder fer el bé,
segons els dictés la seva conciència.18
Les discussions van continuar, donant lloc a una carta de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, escrita el 30 de maig, dirigida a la Molt Il·lustre
Administració de Santa Creu, en la que deia que considerava desencertada i perjudicial econòmicament les deplorables vacil·lacions i discussions d’ambdues institucions, transmetent el sentir de la marmessoria de no dur a terme la construcció de
l’edifici central i tornar al pla inicial, declinant tota responsabilitat pels acords presos contra el seu dictamen i el de la Junta d’Obres de Sant Pau.19
17. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Carta de l’Administrador Dr. Pol a Manel Mª Sivatte, 16-3-1904, doc. 28.
18. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Conveni entre la marmessoria i l’Hospital de Santa Creu, 1909, doc. 53.
19. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Carta de Lluís Domènech al Secretari de la M.I.A., 1904, doc. 34.
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Aquesta Junta d’Obres, el 16 d’agost, va emetre un informe on feia un petit
resum de tots els fets i estimava que les modificacions del pla proposades no podien
ser admeses pels legataris, havent de prevaldre la seva opinió i responsabilitat si
aquelles es duien a terme, al ser contràries a l’esperit i disposicions del llegat, fent
desaparèixer, a més, la idea d’individualitat de l’Hospital de Sant Pau –objecte de
la fundació–, confonent i diluint el llegat en els fons generals de Santa Creu. A continuació, s’explicava el pla adoptat i la seva execució, aconsellant a la marmessoria
que no emprengués la construcció de l’edifici central, i que seguís amb el pla convingut, sense cap retard més.20
Aquell any de 1904 va ser tant llarg en discussions i enfrontaments de paraula
entre les dues entitats que fins i tot es va demanar consulta a la Junta de
Beneficència sobre totes aquestes divergències. Els escrits eren continus, tothom
volia explicar les seves raons, i es va arribar a acudir a la premsa diària per fer-ne
ressó a l’opinió pública.
El mes d’octubre, el secretari de la Molt Il·lustre Administració de Santa Creu,
Sr. Morlà, en un ofici dirigit als legataris, insisteix que la divergència és resultat
d’haver trencat ells l’acord de 29 de març, al·legant un dèficit que semblava més
aparatós que real i que aquella administració s’havia compromès a pagar, oferint
diners en efectiu i efectes, cosa que tampoc va agradar. Llavors, s’ofereix a construir els edificis que no s’arribessin amb els seus fons, i torna a posar de manifest
que l’Administració manté el pacte amb integritat.21
La resposta no es fa esperar: el 24 de novembre, Joan Ferrer escriu que molt
del tractat en diferents ocasions sobre la construcció dels hospitals havien estat
converses en les quals no s’havien pres acords definitius que obliguessin cap de
les parts, que els que prenia la Junta de Santa Creu no obligava a la marmessoria, i que només s’havien de complir els acords presos per les dues Juntes.
Lamentava no poder complaure el seu desig per falta de capital, i s’atenien al primer acord de 15 de març, el qual, segons el seu entendre, no havia estat revocat,
sino que els legataris no van trobar la forma que arribés el capital disponible per
a la construcció de l’edifici central. Creu, a més, que les diferències entre ambdues institucions són, d’una banda, principalment, l’objectiu que s’ha marcat la
marmessoria de desenvolupar part del projecte de Lluís Domènech i Montaner,
i de l’altra, el temor de Santa Creu que li faltin recursos pecuniaris, la qual cosa,
segons el judici del marmessor, i amb tot el respecte pels administradors, està
completament injustificada. Per tot això, en compliment del seu deure, i instats
en diferents ocasions per la Junta de Beneficència a començar les obres, acorden
treure a subhasta els edificis, i com alguns d’aquests ocupen part dels terrenys de
Santa Creu, demanen la seva autorització. Finalment, reitera el seu desig de
poder anar en tot moment d’acord amb l’Administració de Santa Creu, i que desapareguin les diferències de criteri que puguin ser obstacle per a la realització de
l’obra.22
Després de totes aquestes reflexions, i ja al febrer de 1905, es va presentar a
la secretaria de l’Ajuntament de Barcelona una instància i plànols, sol·licitant la
20. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Informe de la Junta Assessora de Sant Pau, 1904, doc. 39.
21. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Esborrany carta Secretari M.I.A. a la marmessoria, 1904, doc. 44.
22. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Resposta de la marmessoria a l’Administració de Sta. Creu, 1904, doc. 45.
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llicència d’obres per a la construcció d’edificis destinats a l’Hospital de Sant
Pau.23
Però els administradors del vell hospital van tornar a la càrrega, i en un ofici
de 21 de febrer van insistir en el menyspreu de la marmessoria al seu esforç de
pagar el dèficit resultant del segon pla, esmentant que si aquella volia obrar pel
seu compte no calia que hagués acudit a Santa Creu, obligant-los a fer despeses
que es podien haver estalviat. Amb dures paraules, retreuen als legataris que si
volien fer sense compromís amb ningú un hospital orgull de Barcelona, «Hagánlo
en buena hora», però que ells no podien contribuir-hi, perquè de la manera que
es projecta portaria a la ruïna l’establiment, que es preocupa només del benefici
dels pobres. L’Administració conclou que a l’haver-se separat la marmessoria de
pla convingut i haver començat a construir els edificis fora del pla únic, Santa
Creu es veu deslligada, moral i legalment, de tot compromís, quedant així cada
una de les dues entitats amb completa llibertat d’acció. Finalment, i per no posar
cap impediment a l’ocupació dels seus terrenys per part de Sant Pau, no té cap
inconvenient en vendre’ls-hi, per bé que si no arriben a un acord en la venta, es
veurien en l’obligació de no concedir l’autorització sol·licitada, però que, en cas
de arribar a un acord, aquest seria sense perjudici del pacte de l’Administració i
el senyor Xifrè.24
Trencades les relacions, la construcció de Sant Pau va continuar, no sense la
mirada atenta de Santa Creu, que va encarregar a l’arquitecte senyor Artigas que
vigilés les obres i que informés de qualsevol canvi interessant. Malgrat tot, els
Administradors tenien l’esperança que aquella situació acabaria aviat, ja que, trobant-se l’Hospital afectat per dues de les gran vies de reforma del casc antic de la
ciutat, havien sol·licitat de l’Ajuntament que fes la valoració i indemnització dels
terrenys del vell hospital, a fi de construir-ne un de nou en els ja adquirits, i poder
així acceptar la donació de la marmessoria.
Preocupat per la situació existent entre ambdues institucions, i el servei que
podrien proporcionar en cas que una epidèmia de còlera envaís la ciutat, el governador civil, Àngel Ossorio, va convocar una reunió conjunta per demanar explicacions. Una vegada escoltades aquestes, s’ofereix com a mediador. Després de diverses reunions, el 31 de març de 1909, davant del notari Pere Arnau, s’aconsegueix
signar un conveni entre la marmessoria i la Junta Administrativa de Santa Creu.25
Segons aquest conveni, la marmessoria es compromet a acabar les edificacions
de l’Hospital de Sant Pau que ja s’estaven construint, i al finalitzar l’obra, lliurar-lo
a la Junta Administrativa de Santa Creu perquè l’administrés com administrava el
seu i el destinés a complir els fins de Pau Gil, conservant sempre el nom de Sant
Pau. Per la seva part, la Junta s’obligava a acceptar la donació i destinar aquest hospital, conjuntament amb el que tenia previst construir, a acollir sis-cents cinquanta
malalts. També es comprometia a començar les seves construccions tan aviat com
rebés de l’Ajuntament el preu dels terrenys que havien de ser expropiats. I una
vegada formalitzada la donació, tenir cura de la conservació dels edificis fins que
no els poguessin utilitzar.
23. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Registre Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1905, doc. 47.
24. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Carta dels Administradors de Santa Creu a la marmessoria, 1905, doc. 48.
25. AHSCP, Marmessoria D. Pau Gil, Conveni, Notari D. Pere Arnau i Ribas, 1909, protocol 237, doc. 53.
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Semblava que, per fi, la raó s’havia imposat. La marmessoria va continuar la
construcció de Sant Pau fins l’octubre de 1912, quan, conjuntament amb l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, van informar a la Molt Il·lustre Administració de
Santa Creu que els edificis ja estaven enllestits i que estaven disposats a fer-ne la
cessió.26
Degut a l’elevada suma de diners que s’havia de pagar a Hisenda per raó de
l’impost de drets reials i transmissió de béns, aconsellats pels advocats d’ambdues
parts es va procedir a l’atorgament d’una escriptura de tradició o lliurament del llegat i una relació privada de totes les obres construïdes per la marmessoria.
Finalment, el 25 d’abril de 1913, Manuel M. Sivatte i Llopart i Joan Ferrer-Vidal
i Soler, com executors del testament de Pau Gil i Serra, van fer lliurament a
l’Hospital de la Santa Creu, i en el seu efecte als seus administradors, senyors
Jaume Almenara i Comas, Josep Puig de Asprer, Francesc Muñoz i Izquierdo i
Joan Vidal i Valls, dels edificis de l’Hospital de Sant Pau, inclosos en dues finques.
En la primera, es trobava el Pavelló de l’Administració, dos petits edificis de reconeixement o observacions, cinc edificis d’infermeries iguals d’un pis, un altre edifici d’infermeria de dos pisos i una Casa d’Operacions Quirúrgiques de dos pisos. La
segona comprenia la casa torre amb terrenys, en els que no es va construir, comprada el 1903 a Jaume Serra i situada al carrer de la Igualtat.27
En el mateix acte, Manuel M. Sivatte, va fer lliurament als Il·lustres
Administradors de la documentació relativa a les obres de construcció dels edificis
aixecats en la primera finca, consistents en les certificacions d’obres, els rebuts dels
pagaments i els resums generals dels comptes. Els pactes d’aquesta escriptura eren
els mateixos del conveni realitzat davant del governador Ossorio, l’any 1909.28
Amb el lliurament de l’Hospital de Sant Pau a Santa Creu culminava la llarga
trajectòria que va emprendre la marmessoria. No creiem que s’hagi de culpar a cap
de les dues parts de la forma de dur a terme les gestions, ambdues actuaven mogudes per un bon fi: la primera volia complir al peu de la lletra les instruccions del testador, l’altra volia preservar la funció per la qual havia estat creada cinc-cents anys
abans.

26. AHSCP, Actes de la Molt Il·lustre Adminsitració, 1912, sessió d’11 d’octubre.
27. Actualment carrer de Cartagena.
28. AHSCP, Recinte Hospital, Escriptura cessió de l’Hospital de Sant Pau, 1913, Pere Arnau Ribas, protocol 344.
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Com la majoria d’hospitals de l’època, el de Santa Creu, originat el 1401, respon al
patró general de les institucions de caritat destinades a acollir les persones que la
societat marginava per causes diverses: manca de recursos per atendre la malaltia,
orfandat o abandó dels pares, impossibilitat de conviure en un entorn familiar per
trastorns mentals o físics. Cadascun d’aquests grups humans hi va trobar el seu lloc
específic: les grans infermeries on els malalts eren atesos en les seves necessitats
bàsiques; els departaments anomenats de “Dides” i “Govern” on es tenia cura dels
infants segons l’edat; els espais aïllats que es dedicaven als dements d’un i altre
sexe, designats globalment com a “Manicomi”. L’antic hospital de Sant Llàtzer continuava acollint els malalts leprosos, separat físicament, però sota la mateixa administració del de Santa Creu.
El sistema de govern establert a l’origen –successió de quatre administradors,
dos nomenats pel capítol eclesiàstic i altres dos procedents del Consell de Cent–
només es va alterar en el curs del temps per la supressió definitiva o temporal de
les institucions catalanes: la substitució dels consellers per regidors de
l’Ajuntament després de 1714 i l’annexió de l’Hospital a la Comission des Hospices
implantada durant l’ocupació francesa de 1808-1814, únic període històric en què
va desaparèixer la Molt Il·lustre Administració (MIA).
A mitjan segle XIX, dues circumstàncies van incidir d’una forma determinant
sobre l’Hospital : d’una banda, l’espectacular progrés científic, que cada dia permetia obrir noves possibilitats a la medicina, i de l’altra, la legislació sanitària, que
va dividir les institucions de beneficència en establiments públics o privats. Tot i
que l’Hospital de Santa Creu no rebia subvencions de cap organisme públic, de no
ser el subministrament de la carn que es consumia a la casa, almoina de
l’Ajuntament, va ser classificat per Reial Ordre de 15/IX/1853 com establiment
públic i provincial, sota la dependència directa de la Junta Provincial de
Beneficència, i en darrera instància, del Ministeri de Governació, i passà a denominar-se Hospital Provincial de Santa Cruz de Barcelona. Caldrà esperar fins el
14 de desembre de 1868 perquè es reconegui el «dret immemorial» de patronatge
dels dos capítols, eclesiàstic i civil, la MIA recobri la seva plena capacitat de
govern i l’Hospital el seu nom propi.
*
**

Professora d’Història de la Infermeria i Fonts Documentals. EUI de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.
Infermera. Llicenciada en Història.
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En l’endemig, però, la precipitació en fer complir les disposicions de la Llei de
Beneficència, que separava els hospitals de malalts de les maternitats i els manicomis, va ocasionar la segregació dels expòsits: el 1852, els grans van ser mal allotjats
en improvisades instal·lacions a la Casa de Caritat i els petits a la nova de
Maternitat. El caràcter imprudent d’aquesta decisió, imposada amb un marge de
poques hores, es fa evident quan, l’agost de 1858, la Junta de Beneficència proposa retornar-los perquè les rendes cedides per l’Hospital, en adquirir vida pròpia, no
cobreixen les despeses i, comptant les dides i altre personal, resulten més cars de
mantenir que els soldats i els presoners.
A tot això, cal afegir-hi la pèrdua de patrimoni que les lleis de desamortització
van ocasionar a l’Hospital abans d’aconseguir-ne per fi l’exempció: les compensacions per venda de finques i censals no eren en moneda, sinó immobilitzades en
valors estatals, dels quals no es percebien ni els interessos.
Partint d’aquesta situació econòmica tan desfavorable, en el període que estudiem l’administració ha de posar en joc tota l’expertesa adquirida al llarg dels
segles per donar resposta a les necessitats de cada dia i als canvis i problemes que
l’assetgen per tot arreu. Les deliberacions, propostes, ocasionals desacords, i assessoraments sol·licitats abans de prendre decisions importants, es reflecteixen en les
actes de les reunions.1 Per la seva importància, aquesta és la font d’informació que
hem pres com a base de l’estudi; i quan les dades procedeixen d’altres documents
ho fem constar expressament.

Els malalts i la seva assistència
Des de la fi del segle XVIII, dues comunitats religioses genuïnes de l’Hospital, masculina i femenina, s’encarreguen de l’atenció directa dels acollits, amb l’ajuda de
servents, impròpiament anomenats «infermers» en la documentació. El prior és el
màxim responsable del personal, sota la directa autoritat dels administradors, dels
quals depèn també el Cos Facultatiu, que és l’òrgan directiu dels serveis mèdics i
de l’activitat dels practicants, estudiants de Medicina depenents de l’Hospital. Atès
que encara no hi ha hospital universitari, l’ensenyament clínic es realitza a Santa
Creu i això determina també la presència de professors i estudiants que depenen
de la facultat de Medicina, als quals se’ls assignen determinades sales.
L’atenció a les necessitats de la vida quotidiana i la cura als problemes de salut està
garantida per l’organització general, molt elaborada i posada a prova per tants anys
d’experiència, però sovint les decisions en darrer lloc corresponen als administradors.
L’abril de 1881 es detecta carència de personal i s’afirma que no és possible
reemplaçar els serveis vocacionals dels germans i germanes envers els malalts
pels de persones assalariades: així, per incentivar l’ingrés a les comunitats, s’ajudarà els aspirants que no tenen recursos a proveir-se de l’aixovar necessari. Al
mateix temps, aprofitant un augment de sou, equiparen la dotació de les germanes a la dels germans, que és una mica més elevada. Més endavant, reconeixen
que les novícies reben una assignació molt inferior a la de les serventes, mentre
1.

AHHSCSP (Arxiu Històric de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau).
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que els serveis que presten són molt superiors, i resolen augmentar-ne també la
seva assignació.
En circumstàncies extraordinàries, les atribucions de la MIA podien recaure en
un sol administrador, com va passar la nit del 7 de novembre de 1893, quan l’administrador Gassó, en funcions de tinent d’alcalde, es trobava al Liceu donant ordres
per a l’auxili de les víctimes de la bomba que s’hi havia fet esclatar en un acte terrorista i les autoritats no sabien on enviar els cadàvers que s’anaven recollint, per
manca d’un lloc apropiat a la ciutat. Davant d’aquest conflicte, una de les autoritats superiors anava a donar l’ordre de traslladar-los a l’Hospital, i en vista d’això,
Gassó es va apressar a recordar-li que l’Hospital no estava obligat a prestar aquesta mena de serveis, però que atesa la situació, si bé s’oposaria a qualsevol imposició, es disposava a facilitar local per als difunts, tot creient interpretar els desitjos i
la voluntat dels altres administradors. Tots van trobar la decisió molt encertada.
Malgrat els esforços dels administradors per assegurar un nivell acceptable en
l’assistència, aquesta es ressent de la sobresaturació imposada pel creixement
demogràfic i l’increment de demanda sanitària, no assumibles per les rendes limitades de la institució.
Segons un informe de l’any 1880 que es va encarregar al Cos Facultatiu, podien
ingressar a les infermeries, de forma còmoda i higiènica, de 550 a 600 malalts. Però
el 13 de gener del mateix any, la Comissaria d’entrades informa que aquell dia hi
havia 1.122 asilats, sobrepassant els dies de màxima ocupació del darrer any. Es van
col·locar llits en totes les sales i llocs, sense possibilitat d’augment. Ja s’havia advertit del possible conflicte a les autoritats (Govern Civil, Diputació i Ajuntament)
l’octubre de 1877, i el novembre de 1878, en previsió que a l’arribada de l’hivern,
l’increment de malalties estacionals faria impossible acceptar més ingressos. Vist
que la situació ja s’havia convertit en una desconsoladora realitat, es van prendre
mesures, entre elles la de suspendre admissions: els metges que rebien els malalts
a l’entrada els havien d’assistir i donar-los la prescripció mèdica, que els seria facilitada a la farmàcia de l’Hospital, sense ingressar-los, si no era un cas urgent. Al
mateix temps, es reiterava a les autoritats la situació de desemparament que s’estava produint.
Les respostes a les informacions preventives de l’any 1878 que consten a les
actes van ser aquestes: el 30 de novembre, el governador respon la seva resolució
de «gestionar sin descanso para que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Barcelona dediquen su reconocido celo a estudiar lo conveniente a fin de que se
establezcan nuevos Hospitales, que tomando como modelo el de Santa Cruz, sirvan y atiendan a todos los enfermos pobres». La de la Diputació figura a l’acta del
2 de febrer de 1879: es considera impossibilitada d’oferir ajudes materials i tampoc
pot posar remei a l’Hospital per no ser de la seva incumbència, si bé el Cos
Provincial ho farà moralment. Els administradors responen amb tota claredat que
no aspiren a obtenir cap ajuda de la Diputació, sinó solament a prevenir el conflicte que es pot presentar quan no puguin admetre ni un malalt més i salvar en aquest
cas la seva responsabilitat moral.
Les mateixes crides i respostes es succeeixen any darrera any: l’Ajuntament
cedeix transitòriament uns llits de l’Asil del Parc i de tant en tant s’envien els impedits a la Casa de Caritat per deixar més espai als malalts curables.
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El 29 de gener de 1890, l’administrador Basart diu que ha estudiat el nombre
màxim de malalts i dements que es poden acollir i resulten ser de 320 homes i 300
dones, de malalties comunes; 201 homes i 166 dones en el manicomi; i 12 llatzarins. Creu que s’haurien d’amortitzar a poc a poc les places que excedeixin d’aquest nombre, ja que ni els recursos ni les condicions del local permeten sostenir
més malalts. Tots se’n lamenten, però estan convençuts que s’ha de complir el que
preveu l’escriptura fundacional, i que, d’altra banda, s’ha fet present moltes vegades a les autoritats que la institució no pot atendre les necessitats actuals de
Barcelona.
Un altre problema recurrent és l’admissió obligatòria de les prostitutes afectades de malalties venèries que repetidament s’envien des de Sanitat Pública: això
determina pressions constants del governador per ampliar el nombre de llits, que
ja han passat de 20 a 60 en poc temps. Com que les dones afectades d’aquestes
malalties estaven aïllades en un departament especial, el març de 1883 s’acorda
habilitar una sala per allotjar-hi «dones de costums honestos que, sigui per transmissió hereditària, o contagiades per les seves dides o bé pels seus marits, hagin
contret malalties venèries o sifilítiques i repugnin estar en les sales destinades a
dites malalties».
En una visita que el setembre de 1879 el governador i alguns membres de les
Juntes de Sanitat, provincial i municipal, van fer a l’Hospital, els administradors
van presentar les dificultats que tenien per oferir els serveis hospitalaris, remarcant
que seria factible i còmode construir un establiment per a malalts veneris i sifilítics
amb recursos de l’Ajuntament i la Diputació, als quals s’estudiaria com contribuirhi des de l’Hospital. Deu anys després, l’Ajuntament va demanar per al nou
Hospital de Nostra Senyora de la Mercè, dedicat al tractament i curació de les prostitutes afectades de mals contagiosos, que la farmàcia de Santa Creu els facilités els
medicaments necessaris, tant per raons d’economia com per la seguretat de puresa i preparació. Això era per l’abril del 1889: un any més tard, l’Ajuntament suprimeix aquest hospital i envia les malaltes ingressades a Santa Creu.
Tot això agreuja encara més la situació financera: ja l’any 1875 s’han de prendre
mesures per solucionar la precarietat econòmica: la causa més considerable, segons
diuen, és la manca de pagament dels interessos que des de 1r de gener de 1873 han
rendit les inscripcions intransferibles emeses en equivalència d’immobles perduts
per les lleis de desamortització: a més de sol·licitar un préstec de 50.000 pts. al Banc
de Barcelona –que el concedeix sense interessos–, es decideix comunicar-ho a les
entitats copatrones i fer que s’interessin pel problema totes les corporacions i autoritats. Per estimular més directament la col·laboració ciutadana, es destinarà una
de les germanes de l’Hospital a recórrer mensualment les cases de la ciutat per
demanar almoines (actes de 30 juliol i 16 octubre 1875).
Com per reblar el clau, el 8 de novembre de 1893, consta que la Direcció
General de Beneficència, a través de la Junta Provincial, avisa als administradors
de la necessitat de disminuir la despesa de l’Hospital, a fi de reduir l’enorme dèficit que presenten els comptes de 1891 i 1892. Només li resta per fer que es compleixi estrictament l’acord de supressió d’estades de malalts i recórrer a una rebaixa de sous del personal administratiu davant de la urgent necessitat de salvar la
situació econòmica de l’Hospital.
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En l’endemig, una nova amenaça va planar –trenta anys!– sobre les finances de
l’Hospital, derivada de l’obligació d’atendre els dements de tot el Principat per
compte de les Diputacions Provincials: l’administració feia molt de temps que
reclamava el pagament de les estades a la Junta General de Beneficència i aquesta va donar ordre el 1858 que les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona incloguessin en els seus pressupostos el deute que tenien amb l’Hospital Santa Creu pels
dements enviats. Però el governador de Girona va recórrer a Sa Majestat, basantse en què les rendes que mantenen la institució no són exclusives de la província de
Barcelona, i com que el seu origen és anterior a la divisió provincial, creia que els
canvis posteriors no havien de perjudicar els territoris d’on provenen. Davant d’això, la Junta General va ordenar que unes comissions de les Juntes de les quatre
províncies es reunissin a Barcelona per formar un expedient i fer constar tots els
béns de l’Hospital Santa Creu: un cop arribat al Ministeri de Governació, aquest
s’encarregaria de dividir-los proporcionalment entre totes.
L’assumpte es va allargar: la MIA va fer totes les al·legacions possibles, amb
diversos consells de juristes i delegats a Madrid que seguien de prop el curs de les
negociacions. Finalment, el 2 de març de 1887, l’alcalde de Barcelona Coll i Pujol,
també administrador de l’Hospital, trobant-se a Madrid per diversos assumptes, va
informar de l’estat favorable de la qüestió. Segons consta pel desembre del mateix
any, els administradors donen conformitat a les conclusions del dictamen del
Consell d’Estat que els ha enviat el delegat de Madrid per a la seva aprovació
urgent. Més de trenta anys, doncs, d’esmerçar recursos propis per assistir els
dements d’altres Diputacions.

Adaptació a les noves possibilitats de la Medicina
A mesura que les ciències mèdiques avancen, les necessitats dels serveis s’incrementen en la mateixa proporció que es poden oferir tractaments i mitjans de diagnosi abans desconeguts. Paral·lelament, creix la presència i la capacitat de decisió
dels metges en tot el que afecta directament el seu àmbit de competència dins el
vell Hospital. L’administració es mostra sempre receptiva a totes les propostes de
millora i consulta amb el recent establert Cos Facultatiu tot allò que es refereix a
l’organització dels serveis mèdics, la redistribució de locals o les variacions en l’alimentació dels malalts, entre altres.
La preocupació per adequar el servei mèdic a les noves circumstàncies ve de
lluny: el març de 1872 es diu que s’ha consultat a través dels consolats de les principals ciutats europees sobre la ràtio metge/malalt. La que existeix ara a l’Hospital
és de 1/40 o 1/60 malalts (la mitjana entre 1865 i 1870 era de 1/80). Malgrat aquesta millora, es resol demanar a la Diputació que autoritzi l’increment de pressupost
per a la creació de dues places més, que seran adjudicades per oposició el juliol
següent. Entre les condicions generals exigides als opositors hi ha la de comprendre i parlar regularment la llengua catalana.
Pel novembre de 1879, es decideix crear un dispensari destinat a prestar un servei més ampli i satisfer, així, una necessitat expressada per moltes famílies pobres.
X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

204

Isabel Fargues i Roser Tey

Creuen que la despesa que ocasionarà en serveis i medicaments es veurà compensada per la reducció en el nombre d’estades. El març de 1880 ja se n’ha elaborat el
reglament i la premsa anuncia que es posa en marxa: la iniciativa té un gran èxit i
ben aviat hi poden ser consultades les grans figures mèdiques del moment.
Però els administradors també s’han de mostrar vigilants perquè l’interès científic d’alguna activitat no ocasioni pertorbació als malalts: quan en un determinat
servei es fan dibuixos minuciosos de les úlceres d’alguns malalts, cosa que sovint
representa una llarga estona d’estar destapats i els pacients no semblen subjectars’hi gustosament, es decideix no autoritzar-lo més que amb totes les precaucions
(març de 1872). Passats uns anys, ja es pot utilitzar la fotografia, i és el moment de
fer una reglamentació que reculli totes les condicions que s’hauran de respectar:
els malalts s’hi han de prestar espontàniament, no hi poden ser obligats i se’ls evitarà tota molèstia o incomoditat, «ofensa al decoro, a la decencia o a la sana
moral».2
La col·laboració entre la veïna Facultat de Medicina i l’Hospital Santa Creu per
a la formació clínica dels estudiants està ben consolidada, si bé no exempta d’incidències, que s’han de resoldre a cada pas, sigui per la tendència constant d’aquests
a escapolir-se de les normes i la disciplina, sigui per la confrontació que de vegades
es produeix entre els interessos de les dues institucions quan els dependents d’una
o altra no respecten els límits establerts.
Dos assumptes són els que originen més intervencions. Un d’ells és la cessió de
cadàvers per a l’estudi anatòmic, que obliga a recordar-ne sovint les condicions,
tant pel que afecta a lliurar l’Hospital només aquells que no són reclamats per
ningú, com al retorn de la totalitat de les restes per a ser degudament enterrades.
L’altre, més complex, correspon a l’assignació dels malalts de determinades sales, o
part d’elles, als professors de la facultat, que passen a responsabilitzar-se’n mèdicament, acompanyats dels seus alumnes. Tant el prior com els germans o germanes
que en tenen cura, han de vetllar per assegurar que els malalts no rebin excessives
molèsties addicionals a causa de l’experimentació pràctica dels estudiants i per la
invasió de la seva intimitat. Però són precisament els problemes que s’originen per
aquests motius els que porten més conseqüències: com el cas de les necessitats
expressades per la Càtedra de Pediatria, que vol imposar a l’Hospital que creï un
departament i un dispensari on es puguin fer pràctiques, perquè han traslladat els
expòsits a la nova Casa de Maternitat de les Corts, massa lluny, i els alumnes –que
fan vaga– traslladen els desordres al pati de Santa Creu.
El gener de 1895 es va produir un altre avalot d’estudiants –que fins i tot van
llançar pedres contra les finestres de la sala de juntes– perquè el catedràtic d’Obstetrícia creia irrenunciable el seu dret a reconèixer junt amb els alumnes totes les
dones del departament i algunes s’hi van negar, amb el suport de les normes establertes per la MIA, que exigien el previ consentiment de les interessades. El conflicte s’havia enrarit tant que el governador va voler ser present a la reunió
Hospital-Facultat del 13 de febrer, en la que finalment s’acceptà la necessitat de
consentiment previ i que el reconeixement es faria en lloc separat. Tot i la formalitat dels acords, els incidents es van anar repetint.

2.

AHSCSP, 1878, abril. VIII-6, Malalts, c.30-8
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La presència d’aquests estudiants també era una font de problemes perquè es
creien al marge de les normes internes de l’Hospital. Un cas en pot servir d’exemple: el març de 1883 l’administrador de torn observa en una de les sales tres joves
alumnes conversant, amb el barret posat i un d’ells fumant: en indicar-los que es
descobrissin i que llancés la cigarreta, li van respondre amb insolència que aquella
era un sala clínica i que ell (l’administrador) no hi tenia res a veure, i es van negar
a obeir. En aquests casos, a més de la prohibició d’entrar a les infermeries si no
anaven acompanyats del professor, calia donar avís al degà de la facultat, que invariablement ho lamentava molt i es mostrava desitjós de cooperar a la bona harmonia entre les dues corporacions.

Projecte de nou manicomi a la perifèria de la ciutat
Des de 1854, el projecte d’instal·lar els dements en un edifici a les afores es va anar
perfilant, en part pel desig de millorar les condicions de tractament, però també per
complir amb la legislació vigent sense perdre el patronat de l’Hospital sobre
aquests malalts, als quals es destina una part important dels béns de la institució,
d’acord amb els propòsits fundacionals. La MIA ha patrocinat els viatges del Dr. Pi
i Molist i l’arquitecte Oriol i Bernadet per diversos centres europeus especialitzats,
que han permès formalitzar un projecte d’acord amb les orientacions més modernes i presentar-lo a la Junta Provincial de Beneficència, pretesament només per
fer-la compartir –segons l’acta de 18 de novembre de 1857– «la gloria de dotar a
nuestra patria de la primera institución manicómica digna del país, de la época y de
la humanidad». Encara que l’obligació de construir aquests centres és de l’Estat, no
creuen que es puguin oposar a la iniciativa. Fins i tot els administradors volen deixar patent que s’anticipen «al pensamiento del mismo gobierno»: convé presentarli els plànols abans que s’acabi el termini fixat per al concurs de projectes del que
es vol construir «en las cercanías de la Corte», segons es diu l’octubre de 1859. Els
tràmits són llargs: el 1863 s’acorda demanar al ministre d’Ultramar, el català
Francisco Permanyer, que procuri activar l’expedient prop del seu col·lega de
Governació.
Mentrestant, el novembre de 1874 es va desestimar un possible emplaçament a
la finca d’Alegre de Baix i es proposa habilitar transitòriament la Torre de la
Virreina com a manicomi, perquè les condicions econòmiques del país no permeten construir el nou a curt termini. Com que hi ha molta demanda social i la “fillola” de Betlem3 no pot admetre més dements, l’any següent es practiquen obres a
la Virreina per ampliar el nombre de dements que ja s’hi allotgen, vist que té l’avantatge d’estar envoltada de terreny lliure, apte per a l’esbargiment dels asilats,
mentre no s’hi pugui construir el manicomi model proposat.
Però finalment els terrenys de la Torre de la Virreina, afectats per la urbanització que proposa l’Ajuntament de Gràcia el 1877, són venuts en parcel·les i el seu
3.

La finca de Betlem, situada al municipi de Sant Gervasi de Cassoles, s'havia utilitzat com a lloc de descans o convalescència dels germans o germanes de l'Hospital i després es va destinar als malalts amb trastorns psíquics que
no exigien un tractament i un control tan rigorós com els del manicomi.
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import ingressa en una caixa especial destinada íntegrament a la construcció del nou
manicomi. No és fins l’any 1879 que es compren unes primeres finques en el terme
municipal de Sant Andreu de Palomar. Pel novembre de 1885, s’acorda que es prepari tot el necessari per començar les obres i que s’hi destinin tots els dements útils
que el director mèdic proposi per treballar junt amb alguns oficials paletes. La benedicció solemne i col·locació de la primera pedra es fixa per al dia 20 de desembre.
Mort l’arquitecte Oriol i Bernadet, la direcció de les obres s’encarrega a Josep
Artigas el maig de 1886. Deurien portar bon ritme, perquè el febrer de 1888 consta que van accelerar-ne el curs per veure si era possible d’aconseguir que es pogués
inaugurar provisionalment l’edifici amb la instal·lació de dements en la part ja acabada quan la reina regent visiti la institució amb motiu de l’Exposició Universal.
Però no serà fins el 19 de desembre de 1889, quatre anys després d’haver col·locat
la primera pedra, que es podrà fer la cerimònia d’inauguració amb el departament
de dones parcialment acabat, i encara forçant la marxa en homenatge als dos administradors que acabaven el mandat a fi d’any i que portaven molts anys treballant
en el projecte, Rius i Taulet i Soler i Català.

Inici de l’antiga aspiració de construir un nou hospital
Pel desembre de 1869, la Diputació Provincial invita la MIA a una reunió per tractar de la construcció de nous hospitals i un manicomi, per reemplaçar l’Hospital:
només vol introduir millores, no pretén limitar-li les atribucions ni «inferirle agravio», perquè reconeix el seu zel i li prega que digui si la idea li sembla bé en abstracte. Resposta: coincideix en els mateixos propòsits que la Diputació, sempre que
no es tracti de desnaturalitzar el caràcter del centre. És la primera vegada que apareix en la documentació la necessitat d’un nou hospital.
Més tard, s’aprofita una visita del governador per fer-li un resum de l’expedient
sobre la creació del manicomi, que encara no ha rebut l’autorització oficial, i del
projecte ambicionat de construir un nou hospital fora del casc de la ciutat, encara
que ajornat perquè un dictamen de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia considerava que l’actual edifici reunia condicions higièniques i locals que el feia perfectament apte per al tractament de malalties comunes, i això, sense fer-la desistir de la
seva idea, demostrava que no era urgent. Mentrestant, segons acta de març de
1873, s’hi han fet millores: calefacció de les infermeries, adquisició d’aparells i llits
de ferro, etc.
El maig de 1881 l’assumpte es torna a posar d’actualitat perquè, segons el projecte de reforma urbana d’Àngel Baixeras, resulten expropiables tant l’Hospital de
la Santa Creu com els de Sant Llàtzer i Santa Marta, fins i tot altres finques que
l’administració posseeix a Barcelona. Això s’estima molt perjudicial per als interessos de la institució, i com que el projecte està en fase d’informació pública, acorden
sol·licitar raonablement que se li denegui l’aprovació superior i oposar-se a la seva
execució si perjudica els legítims interessos i drets de l’Hospital.
Pocs dies després, un dels nous administradors, el regidor Ignasi Sanpere, presenta una proposta escrita sobre el trasllat de l’Hospital i demana que s’adoptin els
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següents acords, amb les argumentacions a favor, a més de les de tipus sanitari, que
hi ha mitjans econòmics possibles, que aviat s’haurà de fer forçosament i que els
terrenys s’encariran pel creixement urbà de l’Eixample.
La proposta consisteix en l’immediat trasllat a un punt de l’Eixample: adquirir
terrenys grans i aptes, saludables...; manllevar 1.000.000 de duros per a la construcció, que es poden obtenir a terminis, amb garantia de les finques, amb compromís
de retornar-los en 3 o 4 anys; la venda gradual de finques per respondre als pagaments, la darrera de les quals seria la que ocupa l’actual Hospital de Santa Creu; i
l’adquisició dels terrenys per la MIA, que també ha de tenir cura de la construcció.
Però també hi ha opinions menys categòriques: el canonge Morgades, sense
ànim d’oposar-s’hi, creu que el trasllat no és tan urgent: és cert que no es poden
acollir tots els malalts que ho demanen, però això no s’arregla amb un hospital nou,
perquè no es pot pensar en un de les dimensions que serien necessàries per insuficiència de les rendes, sinó amb la construcció de nous hospitals, siguin generals o
d’especialitats, per part de l’administració pública. D’altra banda, l’actual no està
en tan males condicions higièniques –resistència a l’epidèmia recent de febre
groga, etc.– i les negatives provenen de l’excés d’ocupació, no de l’edifici, que a més
està en un lloc cèntric i molt assequible per la població usuària.
Malgrat tot, el gener de 1882, s’encomana al secretari que procuri cercar terreny
que per la seva situació, extensió, preu i altres, pugui ser convenient per l’emplaçament del nou hospital, ja que, segons noticies autoritzades4, l’Ajuntament proposa
executar pròximament la reforma de la ciutat i l’Hospital en quedaria afectat. I per
l’agost, es considera que, abans de negociar amb els propietaris dels terrenys oferts
per al nou hospital, convé assegurar-se que reuneixen les condicions higièniques
degudes, i s’acorda designar una comissió de metges per fer-ne el dictamen.
Aquests, reunits amb els administradors, demanen quines premisses han de considerar per a l’elecció del terreny, i la resposta –segons acta d’octubre de 1882– és
que el nou hospital haurà de ser capaç per a 700 malalts i no tenir Maternitat, ja
que aquest servei no correspon a l’institut hospitalari, que tenen plena llibertat per
estimar sense cap trava la superfície total de terreny necessària, orientació, figura
geomètrica i demés circumstàncies; també, que veuen útil que en terreny contigu o
pròxim a l’Hospital existís un espai per a la Casa de Convalescència i per al
Manicomi. (Octubre 1882)
Entre març i abril de 1883 es delibera sobre sobre la conveniència d’adquirir uns
terrenys propietat de Josep Xifré, dels quals n’han donat informe molt favorable el
Dr. Bartomeu Robert i altres membres de l’actual comissió assessora. Com que des
de 1881 s’han renovat els dos canonges i un altre administrador, es repassen i concreten els punts més importants del projecte: només la propera desaparició de l’edifici actual justifica el trasllat; caldrà buscar un emplaçament accessible, o potser
deixar en el barri una “fillola” per no perdre la proximitat amb els més necessitats;
el nou hospital ha de tenir cabuda per 600 o 700 malalts: els excedents els ha d’assumir l’administració pública; definir quin tipus d’hospital: un sol edifici amb
departaments i seccions separades per jardins, o edificis diferents per tal de facilitar l’accés i no agrupar massa els malalts; la distància deixarà de ser aviat un incon4.

El propi alcalde Francesc de P. Rius i Taulet va ser nomenat administrador de l'Hospital en prendre possessió el
nou Ajuntament pel juliol de 1881, com també ho era l'anterior alcalde, Enric de Duran.
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venient, perquè els pobles dels voltants s’uneixen i dins d’alguns anys constituiran
la futura Barcelona; es veu encertat l’emplaçament a la dreta de l’Eixample, perquè a l’esquerra ja hi ha construït l’Hospital del Sagrat Cor i creuen que també s’hi
construirà l’Hospital Clínic; els extensos terrenys oferts permetrien ubicar-hi, a
més, el Manicomi i la Casa de Convalescència; la qüestió econòmica no ha de preocupar, ja que a més de la venda del producte dels valors mobiliaris, la importància de la venda de la finca Alegre de Baix i altres sumes que l’administració obtindria amb relativa facilitat, no mancaria qui deixés en préstec les sumes més grans,
i si després de la compra sobrava terreny, es faria un gran negoci amb la seva venda.
Finalment, s’acorda gestionar amb l’apoderat del Sr. Xifré un termini suficient
per tal que no vengui els terrenys abans de tenir resolts els problemes que condicionen la decisió, i que tanmateix, mentrestant, se’n buscarien d’altres més a prop
del centre.
A la fi del mes de juny, el propietari diu que té un altre possible comprador i no
pot diferir la solució: això ocasiona un replanteig de posicions. El Sr. Sanpere insisteix en no desaprofitar l’oportunitat, perquè a curt termini l’Hospital estarà afectat
i no es pot improvisar, a més, el Dr. Robert ha informat que és inqüestionable l’existència de defectes greus de construcció i estructura en l’edifici antic que afecten
la salut, afirmant, sense vacil·lar, que augmenta en un 10% la mortalitat. El canonge Estalella està convençut del contrari i que el problema no és l’hospital, sinó l’excés d’ocupació: és deure de l’administració pública crear-ne més; d’altra banda, no
hi ha fons en caixa per a l’adquisició i falta demostrar la possibilitat econòmica per
a tot el projecte. Encara més: en el curs de l’examen dels documents fundacionals
per conèixer els antecedents de l’Hospital Santa Creu, segons diu, ha quedat
demostrat que la MIA no està facultada per prendre aquesta decisió sense l’aprovació dels dos copatrons, l’Ajuntament i no sols el capítol, sinó també del bisbe de
la Diòcesi, perquè són els fundadors de la institució. Però a aquest darrer punt,
Rius i Taulet objecta que en el terreny moral és convenient obtenir l’aquiescència
dels dos capítols, però no ho creu indispensable en el terreny jurídic, ja que l’escriptura fundacional atorga plens poders als administradors, etc. L’acord final és de
seguir negociant la compra amb les condicions més econòmiques possibles.
Fins a mitjan 1888 no es reprenen les gestions: el dictamen de la comissió de
facultatius, de maig de 1889, és que els terrenys de Xifré reuneixen condicions
immillorables, i que si la mitjana de malalts és de 600, en relació amb la superfície
necessària per a les infermeries, l’àrea edificable no ha de ser menor de 7.000 m2.
La compra inicial és d’un terreny de 1.770.297 pams2 i un altre de 166.214 pams2,
per la quantitat de 253.952,29 ptes. en total, segons l’escriptura signada el 7 de maig
de 1890. Però com que la construcció no és immediata, es prorroguen els arrendaments a títol de precari per a l’explotació agrícola i de la bòbila que també hi està
en funcionament.
En l’endemig, un nou problema reclama l’atenció dels administradors, i és la
projectada venda del Teatre Principal i la casa annexa, on es troben el Café de las
Delicias, l’Ateneu Barcelonès i un estudi fotogràfic, a més d’altres veïns. Aquest era
un dels principals recursos econòmics amb què es comptava per fer front a les construccions projectades, i des de 1877 se n’havien fet valoracions i gestions confidencials a persones que podrien estar interessades en l’adquisició.
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A les darreries de l’any 1887, es desestima per insuficient l’oferta d’un agent,
Josep Amat, però les negociacions continuen perquè l’anònim comprador no
accepta de cap manera que la venda es faci per subhasta i un dels administradors
no és partidari de vendre si no és per un preu més elevat: creu que el rendiment del
teatre està en camí de millorar amb les obres que s’hi han fet recentment. Pel febrer
de 1889, s’arriba a un acord amb el comprador, que no és altre que l’industrial
Camil Fabra, marquès d’Alella, qui demana que es signi un contracte d’arres mentre es fan els tràmits per a l’escriptura definitiva. Tot i la dissidència de l’administrador Soler i Català, els altres tres determinen seguir endavant, prèviament assessorats de la seva capacitat legal per a fer-ho si és en benefici de la institució.
A partir d’aquí, es desencadena un conflicte que cada vegada pren més volada
i amenaça de nou amb la pèrdua de tota capacitat de govern per part de la MIA.
El problema és la interpretació que cal donar a dues qüestions bàsiques: a) si
els administradors tenen atribucions suficients per vendre patrimoni de l’Hospital,
o els cal l’autorització expressa de les dues entitats copatrones, i b) si és vàlid un
acord pres per majoria i no per unanimitat. El bisbe Jaume Català, que de primer
només havia demanat explicacions, escriu després en uns termes duríssims recriminant els administradors: és inadmissible aquest «alarde de independencia» de decidir vendre’s els predis de l’Hospital sense l’exprés consentiment del bisbe i el capítol, segons el document fundacional. El canonge Martí Robert, a qui el bisbe ha
prohibit signar el contracte d’arres, s’ha d’inhibir de tota decisió per obediència i
això paralitza l’afer, a més de provocar una controvèrsia aïrada.
Mentrestant, el canonge Robert dimiteix, pretextant el seu estat «valetudinario
muy pertinaz», i el seu successor afirma que el capítol, per majoria absoluta, no va
secundar el parer del bisbe quan aquest els va sotmetre l’assumpte. El dictamen de
la comissió de juristes que la MIA ha consultat també afirma sense cap dubte la
seva capacitat per vendre i que els patrons no poden revocar-la sense contravenir
l’escriptura fundacional: l’únic punt en què no hi total coincidència és en si és vàlid
o no l’acord de només tres dels administradors. No obstant, passat el termini que
havia donat per signar l’escriptura, el comprador ha decidit acudir als tribunals
contra l’administració per incompliment de conveni, i la Junta Provincial de
Beneficència també hi diu la seva: demana que es justifiquin les atribucions dels
venedors i les condicions de la venda.
Sembla que una altra consulta a juristes ha ocasionat un nou plet, ara dels administradors contra determinades pretensions del Sr. Fabra, que finalment desisteix
de la compra i dels drets derivats del conveni primitiu amb uns administradors que
ja no són els actuals: les dues parts queden deslligades dels compromisos, segons
consta en acta de 18 de juliol de 1891.
Però qui no ha desistit és la Junta de Beneficència, que, entretant, sense coneixement de l’Hospital, ha passat un expedient a la Direcció General de Madrid oposant-se a la venda del teatre. L’assumpte és tan greu que quan s’estudia el contingut d’una Reial Ordre amb les raons per les quals s’anul·la la capacitat dels administradors, es veu que, de ser duta a terme, quedaria desvirtuada l’escriptura fundacional de l’Hospital, principal i única regla per la que s’ha de regir la institució:
de res haurien servit tots els esforços per aconseguir la declaració de l’Hospital com
de beneficència particular. Els advocats assessors creuen que els dos copatrons
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també han de formular conjuntament amb la MIA el recurs contenciós administratiu, es designen procuradors «en la Corte» i el 12 de març de 1892 consta que l’assumpte ja està en tràmit i ben orientat (després de cinc anys!).
No és fins a 1898 que hi torna a haver notícies remarcables: per l’octubre d’aquest any, assabentada la MIA que la marmessoria de Pau Gil obria concurs per a
l’adquisició d’un terreny destinat a construir un hospital ordenat pel testador, s’acorda oferir-los la finca d’Alegre de Baix.
A les actes no hi ha altres notícies sobre l’hospital de Pau Gil fins al 29 de setembre de 1899, en què els marmessors expliquen que han acordat sotmetre els projectes que se’ls han presentat a l’estudi d’una comissió de tres metges, nomenats
cadascun per una d’aquestes entitats: Hospital Santa Creu, Ajuntament i Reial
Acadèmia de Medicina, i demanen que la MIA faci la seva designació.
L’acta del 19 d’abril de 1901 relata la visita dels Srs. Manuel Sivatte i Leopold
Gil a la MIA, per conferenciar sobre la construcció del nou hospital que han d’edificar segons les instruccions del testador: han pensat si podien acordar construir-lo
en els terrenys que aquesta tenia adquirits per traslladar-hi l’actual l’Hospital,
cedint-lo en propietat després de construït i moblat a la MIA per tal que tingui cura
del seu govern i sosteniment, per entendre que aquesta és l’entitat que millor
podria complir els piadosos fins de Pau Gil.
Tots estan d’acord amb què la proposta s’havia d’acceptar amb entusiasme, sempre que fos possible construir els dos hospitals sota un pla únic i conservant cadascun la seva denominació respectiva. Es decideix designar l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, atenent els seus mèrits i coneixements professionals, per tal
que formuli l’avantprojecte per a la construcció del nou Hospital de Santa Creu,
comprenent-hi també l’Hospital de Sant Pau, i una comissió tècnica que l’assessorarà, composta pels Drs. Bartomeu Robert, Emerencià Roig i Joaquim Duran.
En la junta del 21 de juny, el secretari llegeix una instància subscrita pel Sr.
Sivatte, que en nom dels marmessors de Pau Gil formalitza la proposta verbal anterior i demana que l’administració manifesti si accepta el lliurament. Els administradors deliberen sobre el contingut del text, i en vista del que es va acordar en la sessió del 19 d’abril, resolen contestar afirmativament sempre que la construcció es
faci en els termes dictats pel testador i precisament en terreny contigu o adjacent
als que posseeixen en la barriada de Sant Martí de Provençals, paratge denominat
la Travessera.
L’acta del 13 de gener 1902 informa d’una reunió amb l’arquitecte Domènech i
Montaner, en la qual s’aprova que, fet el plànol general dels dos hospitals junts,
s’aixequin primer els plànols detallats del de Sant Pau, a fi que els marmessors
puguin començar les obres de construcció. L’arquitecte estima que l’àrea prevista
per a l’emplaçament és de 300.000 pams2, superior a la dimensió del terreny actual,
però com que la MIA informa que no pot pagar més, els marmessors se’n fan
càrrec i contribuiran a la compra de terrenys adjacents pel valor de la meitat,
150.000 pams2.
La col·locació de la primera pedra té lloc finalment el 15 de gener de 1902: no
serà fins l’abril de 1913 que es farà el lliurament de l’Hospital de Sant Pau recent
construït a l’administració del de la Santa Creu.
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Conclusions
Si bé les dades que hem presentat provenen només d’una font, creiem que són prou
vàlides per assegurar que els administradors de l’Hospital, tot i les seves diferents
ideologies i les circumstàncies sovint adverses, sempre es van mantenir fidels als
principis fundacionals i van saber donar resposta a les noves necessitats, com
demostren aquests fets:
Van haver de fer front a la pressió assistencial derivada del creixement demogràfic, de l’increment de demanda de serveis mèdics i de la carència d’altres centres: les repetides denúncies i peticions a les autoritats no aportaren solucions eficaces. Ja va passar quan les Juntes de Beneficència es van apropiar del recurs hospital existent, sense crear alternatives.
Pel que fa a l’assistència i la docència mèdiques, la Molt Il·lustre Administració
es mostrà dialogant amb el Cos Facultatiu i amb les autoritats acadèmiques per tal
d’adoptar tots els progressos científics en benefici dels malalts.
La construcció del modèlic Manicomi de la Santa Creu, fins amb la totalitat de
despeses a càrrec de l’Hospital, es va haver de diferir fins que l’Estat va donar-hi
l’autorització, ja que l’atenció dels dements corresponia a l’administració pública.
L’oferta dels marmessors de Pau Gil va representar per a la MIA la gran oportunitat de construir el seu nou hospital, paralitzat per la manca de recursos. Però al
mateix temps, va significar que la ciutat no disposés de més llits perquè les seves
rendes no els podien sostenir.
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«Barcelona sucia ». La higiene a Barcelona
durant el segle XIX
Montserrat Pantaleón i Gamisans*

La «Barcelona Sucia», segons el criteri de Guillermo López, no va ser un fet exclusiu de la Barcelona industrial del segle XIX. De fet, la higiene pública arrossegava
unes deficiències més que notables des del període medieval, deficiències que, d’altra banda, eren comunes a, pràcticament, totes les grans ciutats europees. Pel que
fa a la Ciutat Comtal veiem, per exemple, la descripció que José Luis Betrán ens
ofereix sobre les condicions higièniques de Barcelona durant els Àustries:
Bartolomé Joly [...] criticaba la estrechez de sus calles y la falta de alineación de
sus casas, circunstancia marcada por su trazado medieval y que ocasionaba la
oscuridad y difícil aireación de vías y hogares. [...] Las estaciones intermedias, la
primavera y el otoño [...] mostraban las precipitaciones más abundantes [...] El
agua discurría con dificultad porque se lo impedían los baluartes de la muralla,
quedando durante cierto tiempo estancada. [...] Los propios hogares reunían
escasas condiciones higiénicas. [I parlant de les latrines afirmava:] Cuando las
había (en el interior) se hallaban muchas [...] dentro de las cocinas y sus pozas
cubiertas únicamente con tablas, por cuyas rendijas se exhalan una gran cantidad
de vapores pútridos.1
Pel que fa al clavegueram, quan no era inexistent, mostrava una carència total de
condicions que feia que una pudor intensa surés per la ciutat; pels carrers corrien les
immundícies que eren llançades des de les cases i també les que s’abocaven de forma
incontrolada des dels escorxadors i des dels edificis que es dedicaven a les manufactures tèxtils, sobretot els que es situaven vora el Rec Comtal. Tampoc ajudava gens
que a l’interior d’una ciutat constreta per les muralles hi haguessin fossars, pel perill
d’infecció que representaven, sobretot quan les pluges intenses desenterraven els
cadàvers; ni que hi campessin sense cap control els animals domèstics ni que els hospitals, els asils i el llatzeret, que durant aquells segles no eren precisament un model
d’higiene a seguir, estiguessin situats al bell mig de la ciutat.
Quant a la higiene personal, les errònies idees que la medicina tenia sobre aquesta no contribuïen, precisament, a millorar la situació; en cas que fossin mínimament
efectives, les normes higièniques dictades pels metges només estaven a l’abast d’a*
1.
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quells que tenien un alt poder adquisitiu, el que representava una part molt minsa
de la població.
Juan Ignacio Carmona explica, en el seu estudi sobre la insalubritat a Sevilla
durant els segles XIV a XVII, que en els tractats mèdics més importants de l’època
predominava la idea que la brutícia neix a l’interior del cos, i per tant el més important era no banyar-se per tal de conservar els porus tancats i vigilar la dieta i el comportament moral per impedir que aquesta brutícia “interior” prosperés cap a l’exterior, així que només calia rentar-se la cara i les mans i, això sí, canviar-se sovint de
camisa, cosa que només podia estar a l’abast d’uns pocs privilegiats.2
Aquest petit esbós de les condicions higièniques de la ciutat durant els segles XVI
i XVII no va millorar ni en el segle XVIII ni en el segle que ens ocupa, el XIX, ans el
contrari, la situació es va agreujar degut al creixement demogràfic que va experimentar Barcelona durant aquest segle (la ciutat va passar de tenir uns 120.000 habitants a finals del segle XVIII a comptar amb uns 250.000 cap el 1877, per bé que en
aquelles dates ja s’havien enderrocat les muralles) i també va contribuir a la degradació de les condicions higièniques de la ciutat el progressiu assentament d’indústries en el seu interior. Així mateix, durant el Vuit-cents, la ciutat va patir diverses
epidèmies, agreujades per les nefastes condicions higièniques, i segons l’autor del llibre que dóna nom a la comunicació, la culpa de les autoritats era patent fins i tot a
principis del segle XX, ja que els problemes eren deguts, sobretot, a la «puerilidad de
los Ajuntamientos que no tienen ni idea de lo que quiere decir higiene, limpieza,
comercio y libre y cómoda circulacion de los ciudadanos...».3
Així, doncs, el tema que ens ocupa es pot treballar seguint unes línies d’investigació bàsiques –que no n’exclouen d’altres– que són: condicions sanitàries i higiene
de la ciutat de Barcelona; ideologia i actituds de les classes dirigents, d’una banda,
i dels metges i altres professionals de la salut i la higiene com poden ser els farmacèutics, els enginyers i els urbanistes i arquitectes, de l’altra; i finalment la resposta
de les classes populars.
És una evidència assenyalar que durant els períodes en els que es produïa una
crisi econòmica, moments en que s’agreujaven la manca i encariment de subsistències, fets tan característics de l’Antic Règim, les autoritats intentaven actuar, no
sempre amb èxit, per apaivagar les bullangues o qualsevol lleu aldarull que provoquessin les classes populars, desesperades per la manca d’aliments i la presència d’epidèmies. La manca d’organització i consciència de classe, però també la repressió
per part de les autoritats contribuïa a què aquestes revoltes no passessin de ser
només una molèstia ocasional per aquelles.
En el segle XVIII, la Il·lustració va facilitar l’impuls dels estudis mèdics i higiènics,
entre altres disciplines, i metges com el doctor Johann Peter Frank i el seu influent
De populorum miseria morborum genitrice, van donar un gir als conceptes d’urbanisme, sanitat i higiene, un gir que es va completar amb les noves teories econòmiques
de finals del XVIII i principis del XIX com l’utilitarisme, encara que també hem de fer
constar el positivisme, que va influir de manera notòria en el pensament de molts
metges catalans. De fet, l’utilitarisme a Espanya va tenir un gran nombre de segui2.
3.

José Ignacio CARMONA, Crónica urbana del malvivir (s.XIV-XVII). Insalubridad, desamparo y hambre en Sevilla,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pàg. 27-42.
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dors, des de Flórez Estrada fins a molts metges; higienistes i arquitectes destacats
com Monlau o García Faria demostraven en els seus escrits la influència d’aquesta
ideologia, que proposa una teoria, mig ètica mig econòmica, que considera que la
finalitat de l’acció humana és aconseguir la felicitat, terme, d’altra banda, molt
“il·lustrat”. I aquesta fita està vinculada a la realització d’accions útils, que s’aconsegueixen gràcies a la rectitud moral, el treball, la vida familiar i l’exclusió de vicis, com
gràcies, també, a l’exaltació de l’individualisme i la iniciativa privada, que encara que
sigui propiciada per l’egoïsme, beneficia la societat en general, ja que, com sentenciava Bernard Mandeville: dels vicis privats sorgeixen les virtuts públiques. D’altra
banda, el pensament positivista es va veure reflectit en metges com Giné i Partagàs
o Antoni Anet, entre d’altres.
Pel que fa a les deficiències higièniques i sanitàries que patia la ciutat, Barcelona
s’enfrontava, conforme anaven passant els anys del vuit-cents, a dos problemes fonamentals: d’una banda, el procés d’industrialització i el progrés econòmic no es
podien permetre el “luxe” de l’alta mortalitat que les deficients condicions higièniques –tant de la ciutat com de les fàbriques i els habitatges– estaven provocant entre
la classe obrera; a la manca d’higiene es sumaven altres problemes, com les extenses jornades de treball, els baixos salaris i una deficient alimentació; i d’altra banda,
s’havia de fer front a la “qüestió social”, sobretot després del Sexenni, període en
què es van incrementar les protestes populars, que ja no eren com les bullangues i
els actes de caràcter ludita de principis de segle. Al llarg del segle, però més encara
en aquest convuls període, la burgesia, ja no tan “liberal” pel que fa referència als
aspectes socials, era conscient del perill d’una revolució, degut a la propaganda
socialista i anarquista desplegada a l’Estat des dels anys setanta. També eren conscients que augmentava el nombre de marginats per la societat: vídues, orfes, malalts
o jornalers sense qualificació, desplaçats del camp a la ciutat, no trobaven el seu lloc
ni en el món del treball ni en els obsolets establiments benèfics de la ciutat. Les classes dirigents van anar aprenent, al llarg del XIX, que la repressió ni era suficient ni
era efectiva. D’altra banda, encara que amb un tarannà més o menys paternalista
–tot i que de vegades alguns professionals de la salut eren clarament progressistes–
metges, higienistes, enginyers i urbanistes van anar alertant del perill de la manca
d’un sistema sanitari i higiènic adequat. Així, doncs, calia buscar noves estratègies
per fer front als problemes d’ordre públic, i el discurs sobre la higiene va formar part
d’aquestes.
Les denúncies que metges i urbanistes van realitzar durant la segona meitat del
XIX, posen de relleu el canvi d’actitud respecte a les opinions que mostraven els seus
col·legues anys abans. Segons l’opinió del metge Joseph Masdevall, recollida en un
estudi escrit el 1786 a requeriment del rei per esbrinar si les fàbriques de cotó i llana
eren pernicioses o no per la salut pública, aquell va respondre:
Parece que con lo dicho hasta aqui, hay lo bastante para hacer ver con la mayor
evidencia, que por mas Fábricas de indianas, de hilados de lana y de tintes que
se establezcan en la Ciudad de Barcelona y en qualquiera otra Poblacion, no
tiene el Rey ni nuestro sábio Gobierno que temer resulte de ellas el menor daño
á la salud pública [...] Y si algunos Médicos poco instruidos y sin reflexîon han
sido de contrario sentir, son dignos del mayor desprecio, y deben mirarse y tenerX Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

Montserrat Pantaleón Gamisans

216

se por enemigos capitales de la felicidad de la patria y del engrandecimiento y
prosperidad de la monarquia.
És més, el doctor assegurava:
Estos hombres y de menor edad, que estan empleados en dichas Fábricas, todos
ganan un buen jornal, con cuyo motivo comen y beben bien, y estan contentos y
alegres. Este es uno de los poderosos medios para desterrar las enfermedades
del cuerpo humano...4
L’estudi estava inclòs en un llibre que analitzava les causes de les epidèmies
«pútrides y malignes» que havia sofert Catalunya a finals del XVIII; clar que, si
creiem a Masdevall, amb aquelles fàbriques tan saludables i amb aquells obrers en
tan bones condicions materials i sanitàries, caldria pensar que la incidència de les
epidèmies causades pels «miasmes», no afectarien gaire la població barcelonina, la
qual cosa sabem que no va ser així. L’estudi va aconseguir que les autoritats revoquessin l’ordre presa, tres mesos abans, de prohibir que les noves indústries de llana
i cotó s’assentessin a la ciutat. Però ben entrat el segle XIX tot semblava haver canviat. Són prou conegudes les opinions de Monlau i Salarich pel que fa a les condicions de salubritat a les indústries tèxtils a mitjans del XIX:
Entrad en una filatura de algodón, por ejemplo, y, si no se han introducido en
ella las últimas perfecciones de la mecánica, al punto sentiréis un olor desagradable, y en seguida cierta constricción en la garganta [...] No es extraño, pues,
que la estadística en su inexorable lenguaje, nos diga que se encuentra doble
número de tísicos entre los obreros que trabajan en fábricas o talleres confinados, que entre los que trabajan al aire libre.5
El pitjor va ser que la situació no va millorar amb l’entrada del nou segle. El
1900, el metge Ignasi Valentí i Vivó, d’ideologia marcadament progressista, membre
fundador de l’Acadèmia d’Higiene de Barcelona i catedràtic de Toxicologia el 1875,
escrivia un estudi titulat La intoxicación en la industria moderna –que recollia una
conferència donada a l’Ateneu Obrer de Sant Andreu–, on exposava encara la perillositat de les indústries; i en un altre llibre, molt extens, publicat el 1905, titulat La
sanidad social y los obreros, qualificava el perillós i insà treball a les indústries
d’«homicidio profesional».6
Tampoc sembla que amb el pas dels anys millorés l’estat higiènic i sanitari de la
ciutat. El doctor Carlos Ronquillo també es va sumar a les crítiques. Ronquillo era
especialista en pediatria, va ser anomenat inspector provincial de Sanitat el 1876,
4.

5.
6.

«Dictamen del mismo Doctor D. Joseph Masdevall, dado de orden del Rey, sobre si las fabricas de algodon y lana
son perniciosas o no a la salud pública de las ciudades donde estan establecidas», dins de Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña,
Madrid, Imprenta Real, 1786, pág. 174 i 177-178.
P. F. MONLAU, «Higiene industrial, ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el gobierno a favor de las clases obreras?», dins de Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados del siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 1984,
pàg. 73 i 74.
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encara que des de 1870 era inspector, sense sou, de la Diputació de Barcelona, i com
a tal va col·laborar en combatre l’epidèmia de febre groga que va afectar la ciutat el
1870 i va visitar establiments benèfics, com la Casa de Caritat, tot denunciant-ne les
deficients condicions higièniques,7 i també va ser president de la Comissió d’Higiene
Especial de Barcelona, l’any 1884. El doctor Ronquillo, en un discurs llegit a la
Universitat de Barcelona, el 1869, denunciava:
La estrechez de las calles [...] la altura de las casas y lo exigüo de las viviendas,
los focos perennes de infección del aire sin la debida renovación, las falsificaciones de los alimentos ó sus malas preparaciones, las pasiones jamás en descanso
y el espiritu siempre agitado [...]8
Així mateix, el Servei Mèdic Sanitari de la ciutat, arran de l’epidèmia de còlera
de 1885, opinava:
Triste, pero innegable verdad es que Barcelona rinde á las enfermedades infecciosas un contingente que, si no tan numeroso como han supuesto exagerados
cálculos, supera al que corresponderia á su población.9
També són prou conegudes les queixes de Pedro García Faria exposades en el
Congrés Internacional de Ciències Mèdiques celebrat a Barcelona el 1888:
El descuido y abandono con que en Barcelona se ha mirado hasta hoy todo lo
relativo á la higiene urbana y pública y el poco celo que respecto á esta materia
tan importante se observa aún ahora en la inmensa mayoria de sus habitantes [...]
Anys després, el 1894, seguia demanant, insistentment, la higienització dels habitatges dels pobres i dels obrers.10
El tema de la higiene i la sanitat, doncs, si no era tractat com un tema de justícia
social almenys podia ser abordat des del punt de vista de l’utilitarisme. Monlau i
Salarich ja havien exposat les elevades taxes de mortalitat que es donaven entre la
classe obrera i les pèrdues que aquest fet significava per a la producció industrial i
el progrés econòmic; i tornant a García Faria, aquest denunciava «la sangria abierta de la insalubridad nos arrebata una porción de ciudadanos útiles».11 El doctor
Eduardo Bertrán Rubio, neuròleg i secretari de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia
de Barcelona, el 1896 afirmava: «un pueblo serio, pensador, reflexivo, echa cuentas
y no tarda en averiguar que el nervio de su prosperidad y de su fuerza radica en el
7.

Carlos RONQUILLO Y MORER, Preceptos de salubrificación y beneficencia aplicables a las epidemias de Barcelona en
general y las de fiebre amarilla en particular, Barcelona, Est. Tip. N. Ramírez y Cia., 1871.
8. Carlos RONQUILLO Y MORER, Discurso leido en la Universidad de Barcelona en el acto de investidura de Doctor en
Medicina y Cirugía, Barcelona, Est. Tip. N. Ramírez y Cia., 1869, pàg. 6 i 7.
9. Servicio Médico-Sanitario Permanente de la ciudad de Barcelona, Barcelona, Est. Tip. de los sucesores de N.
Ramírez y Cia, 1885, pàg. 3.
10. Pedro GARCÍA FARIA, Insalubridad en las Viviendas de Barcelona, tema desarrollado en el Congreso Internacional de
Ciencias Médicas celebrado en Barcelona en Septiembre de 1888, Barcelona, Imp. J. Balmas Planas, 1890, pàg. 13;
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caudal de energías que tenga disponibles, porque ellas constituyen su fuerza viva», i
parlava de salvar «el capital biológico» necessari pel desenvolupament econòmic de
la ciutat.12 Lluís Comenge i Ferrer, il·lustre higienista i historiador de la medicina,
director el 1891 de l’Institut d’Higiene Pública del Laboratori Microbiològic de
Barcelona, del qual va ser també sotsdirector, i president de la Acadèmia d’Higiene
de Catalunya –simpatitzant del Centre Republicà Popular de València en els seus
anys d’estudiant– al·legava:
Una de las conclusiones más graves que de la estadística sanitaria de Barcelona
se desprende, pone en evidencia la disminución vital de la urbe por su decrecimiento progresivo de su natalidad y su nupcialidad [...] En consecuencia podemos afirmar que persistiendo la alta mortalidad [...] la ciudad condal, sólo puede
mantener ó aumentar su población merced á la eficacia de corrientes inmigratorias [...].13
Com hem dit abans, la pèrdua de mà d’obra i la por a la revolució va forçar les
classes dirigents a replantejar el model social que s’havia dut a terme, almenys fins
la Restauració. Fins aleshores, només la beneficència i alguns episodis d’intervenció
puntual en cas d’epidèmia era tot el capital que hi havia per lluitar contra els problemes sanitaris i higiènics que patien les classes populars, sense oblidar que la situació de les classes mitjanes tampoc era molt tranquil·litzadora. Com molt bé afirmaven Horacio Capel i Mercè Tatjer:
A Espanya i Barcelona aquests canvis coincideixen amb el període de la
Restauració, en el qual la burgesia es fa cada vegada més conservadora i dissenya
un ampli i refinat programa de sotmetiment de les classes populars, alhora que de
millora de les seves condicions de vida per tal d’allunyar el perill de la subversió.14
Així, doncs, la burgesia conservadora de finals del XIX va desplegar un extens
programa per mantenir l’ordre social, allunyar els treballadors de les propostes
socialistes i anarquistes i reeducar-los segons els valors burgesos. De fet, un dels
establiments de beneficència més importants de la ciutat, la Casa de Caritat, tenia
com a missió l’educació –no només professional, sinó també religiosa– dels seus asilats, per convertir-los en aptes per al treball, sota els paràmetres d’una «disciplina
paternal».15 La remodelació dels establiments benèfics, dels hospitals, de les presons

12. Eduardo BERTRÁN RUBIO, Los modernos derroteros de la higiene. Un problema de higiene resuelto. La habitación del
Obrero. Epistolas a Plácido, Barcelona, Saurí y Sabater, 1896, pàg. 9.
13. Luis COMENGE Y FERRER, Mortalidad infantil de Barcelona según las clases sociales. Comunicación sintética presentada á la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona en 2 de julio de 1900, Barcelona, Tip. La Academia,
1900, pàg. 3.
14. Horacio CAPEL i Mercè TATJER, «Reforma social, serveis assistencials i higienisme a la Barcelona de final del segle
XIX (1876-1900)», a Cent anys de Salut Pública, Institut Municipal de la Salut, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
1991, pàg. 31-75. Els canvis a què es refereixen Capel i Tatjer al·ludeixen a l’activitat legisladora desplegada a
finals del XIX que va culminar, entre altres aspectes, amb la publicació d’unes Ordenances Municipals de
Barcelona, la Creació de l’Institut Municipal d’Higiene i l’aprovació del Pla de Sanejament de la ciutat, tot el
mateix any, el 1891.Veure també la tesi, encara inèdita, de Carles Grabuleda Teixidor, llegida el setembre de 2002
a l’UPF, Salut Pública i creixement urbà. Política i acció social en el sorgiment de la Barcelona contemporània.
15. Montserrat PANTALEÓN GAMISANS, De pobres en teniu sempre amb vosaltres... La Casa de Caritat de Barcelona.
1868-1913, Treball de Recerca llegit a l’UAB l’abril de 1999, pàg. 97 i 116.
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i de la sanitat i la higiene van ser fonamentals en aquest programa. Naturalment, no
descartem la bona voluntat d’alguns metges i higienistes, de fet alguns d’ells eren
republicans i, fins i tot, d’ideologia socialista, i no combregaven amb la ideologia de
les classes dominants durant la Restauració, però l’apropiació del discurs per part
d’aquestes, per adaptar-ho com a mitjà de control social, era difícil d’impedir i així
es va fer.
La higiene, doncs, s’alçava com un dels mitjans per aconseguir la solució a la
qüestió social. Aquella compliria la funció d’elevar el nivell de vida dels obrers, i en
definitiva de les classes populars, inclosos els rodamóns i els captaires. Calia, doncs,
engegar un programa per difondre les seves virtuts, idea que compartien també
molts dels països europeus com França, Gran Bretanya, Alemanya o Itàlia. Durant
el XIX, la higiene esdevindrà una disciplina ensenyada a escoles i universitats, i
acompanyada d’altres disciplines més o menys afins es creia que posaria remei a tots
el problemes.16 Per Valentí i Vivó, el més important era dur a terme una tasca integral, i «los sociologos de Cátedra, Laboratorio, Manicómio, Cárcel, Sanatorio,
Dispensario, etc.»,17 no haurien de procedir per separat ni haurien de caure en un
«sectarismo» que resultaria nefast per «buscar auxilio para los desheredados de la
fortuna». D’altra banda, hi va haver una proliferació de taxonomia veritablement
important i si més no curiosa algunes vegades: «la biosociología», «la antropocultura», «la acción higiofrénica», «la mesología», «la higiotécnica», etc., s’unien a les
diferents especialitats mèdiques, i també a la importància que l’enginyeria, l’arquitectura i l’urbanisme adquiririen a finals del XIX. De fet, es creia que la higiene, conjuntament amb l’enginyeria, acabaria amb els problemes sanitaris, i per tant, ambdues també acabarien amb els problemes d’ordre social que generaven malalties i
epidèmies, com si les llargues jornades de treball, l’escassa i deficient alimentació i
els baixos salaris no hi tinguessin res a veure.
El genio de la ingenieria eliminaría una de las causas principales de la pobreza y
así reduciría la disolución familiar, el alcoholismo y la cantidad de adolesentes
mal nutridos que se entregaban a una vida delictiva.18
Aquestes idees citades per Sheldon Watts, que són les promogudes pels metges
i higienistes britànics, seguint el programa de reformes sanitàries –però també
socials– que Edwin Chadwick va emprendre a Gran Bretanya, van ser tingudes com
a pròpies pels metges, urbanistes i enginyers a Espanya.
Així, doncs, tant els especialistes més conservadors com els més progressistes,
encara que amb fins diferents, atribuïen a la higiene qualitats més que terapèutiques, gairebé podríem dir taumatúrgiques. La dèria per la higiene –i la sanitat– es
va traduir en un seguit de publicacions on en el títol apareixia la paraula màgica:
«higiene» i, naturalment, el contingut de la publicació era sobre aquesta matèria.19
16. Per tenir una breu idea del programa d’estudis sobre higiene a les universitats espanyoles del XIX es pot consultar
l’article de Mª José BÁGUENA, «La higiene y la salud pública en el marco universitario español», Revista de
Sanidad e Higiene Pública, 68 (1994), pàg. 91-96.
17. Ignaci VALENTÍ I VIVÓ, Acción Sanitaria Integral, Barcelona, A. López, impresor, 1907, pàg. 93.
18. Sheldon WATTS, Epidemias y poder. Historia, enfermedad, imperialismo, Buenos Aires, Ed. Andres Bello, 2000, pàg.
267.
19. Rafael ALCAIDE, «Las publicaciones sobre higienismo en España durante el período 1736-1939: un estudio biométrico», Scripta Nova (Barcelona), 37, (1999).
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L’Acadèmia de Medicina i altres institucions convocaven concursos per dissertar
sobre aquest tema, curiosament quasi sempre després d’una crisi econòmica o una
epidèmia. Així mateix, les sessions inaugurals d’aquestes institucions versaven sobre
aquesta ciència, per no parlar de l’abundància de topografies mèdiques que van aparèixer al llarg del XIX, estudiades, entre d’altres, per Llorenç Prats, Rafael Alcaide,
José Maria López Piñeiro, Juan Casco Solís o Luis Urteaga. En definitiva, experts i
profans, “tothom” tenia quelcom a dir sobre la higiene.
La tasca a realitzar era, doncs, immensa i la proliferació d’escrits va ser sorprenent. Joan Giné i Partagàs, catedràtic d’Higiene de la Medicina des del 1867, defensor de l’aplicació del positivisme a la medicina i pioner de la psiquiatria a Espanya,
escrivia, el 1871, el seu conegut Curso elemental de Higiene privada y pública, que
acabaria sent un manual d’higiene que es seguiria estudiant i consultant, fins i tot
ben avançat el segle XX.20 A Lecciones de Higiene Pública del doctor Rafael
Rodríguez Méndez, catedràtic d’Higiene Privada i Pública de la Universitat de
Barcelona des del 1874, hereu de la càtedra de Giné, trobem una completa definició del que s’entenia per Higiene pública:
La higiene pública trata de la conservación de la salud y del perfecionamiento
del hombre, en colectividad.21
Pel doctor Jaume Queraltó, metge d’ideologia republicana, fundador de
l’Acadèmia d’Higiene i de l’Institut Mèdic-Social de Catalunya, la higiene es convertiria en la ciència social per excel·lència i qualificava aquesta de «noble deessa».22 El
doctor Josep Cabot Rovira, metge de la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits i
secretari de l’Acadèmia de Medicina els anys 1885 i 1886, afirmava que en la «higiene actual es en la que debemos escudarnos, ella, la gran ciencia, que ha crecido y se
ha desarrollado paralelamente á los grandes progresos de las ciencias fisicas y químicas, de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas y sociológicas, la que con
pruebas en la mano y no con argucias demuestra á cada paso que de la misma humanidad depende que se puedan agotar ó al menos disminuir la mayor parte de las causas de los males que la aflijen».23 Molta responsabilitat per una ciència que el mateix
metge reconeixia que a penes tenia vint anys d’existència a Espanya.
De tota manera, sembla ser que malgrat els esforços dels més ben intencionats
conjugats amb les actuacions de les autoritats, no tant per raons altruistes sinó més
aviat per raons pràctiques, és a dir, de control social, la qüestió sanitària i higiènica
va entrar en el segle XX sense haver solucionat gaire cosa i sense haver posar fi a la
qüestió social.
Ja abans del Sexenni, el 1857, Narciso Gay escrivia un llibre sobre higiene, amb
consells dirigits als obrers, que mostrava un to ofensivament paternalista. A la dedicatòria es llegeix :

20.
21.
22.
23.

Joan GINÉ PARTAGÀS, Curso elemental de Higiene privada y pública, Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1871, 4 vols.
Lecciones de Higiene Pública del Dr. Rodríguez Méndez por Francisco Piñol (taquígraf), Barcelona, 1896, pàg. 3.
Jaume QUERALTÓ, La tasca social de la Higiene, Barcelona, Tip. L’Avenç, 1907, pàg. 15 i 16.
José CABOT ROVIRA, «Comentarios sobre algunas causas de mortalidad de la infancia. Estudio médico inagural»
dins Acta de la Sesión pública inagural que la Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona celebró el 27 de
febrero de 1890, Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1890, pàg. 89.
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Por su título comprendera V.E. que tiene por objeto moralizar á los proletarios,
hacerles conocer los racionales medios de propiedad y despojarles de algunas
preocupaciones vulgares y rechazar los errores de cierta escuela [...]24
I el 1865, el doctor Pau Balaguer llegia una conferència en un to francament apocalíptic a la sessió pública inaugural de l’Acadèmia de Medicina titulada «De las
funestas consecuencias físicas y morales de la inobservancia de los preceptos higiénicos en la actual sociedad».25 Durant el Sexenni, el 1869, el doctor Carlos Ronquillo
es preguntava: «¿Qué han hecho los higienistas?». Per a ell, «contarlo seria una
tarea interminable», però denunciava que per molt que fessin, l’administració no
s’implicava en les tasques sanitàries i demanava més inspeccions.26 García Faria criticava «el descuido y abandono con que en Barcelona se ha mirado hoy todo lo relativo a la higiene urbana y pública», demanava urgentment una llei de sanitat, i conjuntament amb el doctor Rodríguez Méndez, l’arquitecte Modest Fossas i Pi i els
enginyers José María Jordán, Jerónimo Bolivar i José Vallhonesta, membres de la
comissió designada per estudiar el sanejament del subsòl de la ciutat, reclamava el
deure de cridar l’atenció a l’Ajuntament, que era el responsable del deficient sistema de clavegueram i de pavimentació dels carrers, de la nefasta qualitat de les
aigües i del mal estat de les fàbriques, tot fent veure que «tal es el estado en que se
encuentra, Barcelona; se halla enferma y padece un mal crónico, grave, por decirlo
así, pues una población en que mueren anualmente 32’5 por 1.000 de sus habitantes, está enferma de gravedad».27 També, el metge Josep Mascaró i Capella, president de l’Ateneu Barcelonès entre 1894 i 1895, es queixava de les despeses que l’administració realitzava en «inutilidades» en lloc d’aplicar mesures higièniques.28 El
doctor Josep Blanc Benet, col·laborador, entre altres revistes, d’El Sentido Católico
de las Ciéncias Médicas, metge de tendència més aviat conservadora, des de l’ortodòxia catòlica alertava de la «debilidad, incuria, ignorancia, imoralidad; cuatro formas de mal único: miseria. Miseria moral, miseria intelectual, miseria orgánica»,
xacres que predominarien si no s’aplicaven els preceptes higiènics, en els que incloïa
també la reforma de la moralitat. I el 1907 demanava encara el sanejament de
carrers, clavegueram, habitatges, i concloïa tot dient:
No es precisamente que el Municipio haya dejado de preguntar á la ciencia lo
que debe hacerse; es que una vez escuchado atentamente el dictado de la ciencia se le ha vuelto muchas veces la espalda.29

24. Narciso GAY, Veladas del obrero ó la moral, la higiene, la economía privada y las cuestiones economico-sociales de
actualidad puestas al alcance de las clases populares, Barcelona, Admon. Plus Ultra, 1857, pàg. 1.
25. Pablo BALAGUER, De las funestas consecuencias físicas y morales de la inobservancia de los preceptos higiénicos en
la actual sociedad. Discurso inaugural en la sesión pública anual celebrada por la Academia de Medicina y Cirugía de
Barcelona en 2 de enero de 1865, Barcelona, Imp. Diario de Barcelona, 1865.
26. RONQUILLO, Discurso..., pàg. 5.
27. Dictamen previo de la Comisión designada para el estudio de la evacuación de inmundicias y saneamiento del subsuelo de Barcelona emitido por la Subcomisión designada al efecto y compuesta de M. Modesto Fossas y Pi, D. Rafael
Rodríguez Méndez, D. José María Jordán, D. Jerónimo Bolivar, D. José Vallhonesta, D. Pedro García Faria, Barcelona,
Est. Tipo-Lit. de los Sucesores de N. Ramírez y Cia, 1886, pàg. 179.
28. Josep MASCARÓ Y CAPELLA, Divorcio de la Medicina y el Estado. Sus causas y remedios. Discurso leido en la sesión
pública inaugural celebrada el dia 30 de enero del presente año, Barcelona, 1899, pàg. 69.
29. José BLANC Y BENET, Contribución al Saneamiento de Barcelona. III Reforma de las Ordenanzas Municipales,
Barcelona, Imp. Prov. Casa de Caridad, 1907, pàg. 11 i 29.
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Aquesta idea era compartida també per Mascaró i Capella, que titulava el seu
discurs llegit a la sessió pública inaugural de l’Acadèmia de Medicina, el 1899,
Divorcio de la Medicina y el Estado, on es llegeix:
¿Existe consorcio, suavísimo engranaje, compenetración íntima, fraternidad de
aspiraciones, armonia sincera entre la Medicina y el social organismo? ¿Ejerce
aquélla sobre los Estados la influencia paternal, eficaz y sábia que todos anhelamos, fecunda en hermosos y regalados frutos? Nó, mil veces.30
Anys més tard, el 1922, García Faria, destituït el 1896 per un afer molt tèrbol
del seu càrrec d’enginyer en cap encarregat del sanejament de Barcelona, i dolgut per aquella experiència, escriuria un opuscle titulat Anarquía o caciquismo,
on exposava com els interessos econòmics predominaven per sobre de l’interès
social.
L’enginyer industrial Pere Rius i Matas, el 1896, es feia, una vegada més, la tan
repetida pregunta sobre la higiene: «¿qué han hecho hasta el dia en nuestro país
sobre materia tan trascendental y perentoria? Al parecer, mucho; en realidad,
casi nada», i es queixava que mancaven unes ordenances noves sobre higiene
industrial i criticava que cada municipi i institució legislés sense ordre ni concert.31 Bertrán Rubio també deia la seva, afirmant que els serveis de sanitat només
funcionaven quan hi havia perill i amb un «pomposo lenguaje» posaven en marxa
campanyes sanitàries que no servien per a res; això sí, des de feia un temps a
Barcelona «no han escaseado por cierto los alardes y proyectos de saneamiento
y las llamadas campañas sanitarias, sin que hasta ahora hayamos tenido la dicha
de conseguir el desideratum tantas veces entrevisto».32 Hem de tenir present que
Bertrán Rubio escrivia aquestes línies el 1896, després que les autoritats teòricament moguessin fitxa en matèria d’higiene constituint, el 1885, el Servicio
Médico-Sanitario permanente de la ciudad de Barcelona, elaborant, el 1891, unes
ordenances municipals, i creant i aprovant, el mateix any, l’Institut Municipal
d’Higiene i el Pla de Sanejament de la ciutat, respectivament.
Els establiment benèfics de la ciutat tampoc escapaven als problemes que comportava la manca d’higiene. En els informes sobre la Casa de Caritat que editaven
les mateixes Juntes, el químic i farmacèutic Ramon Codina Länglin escrivia, el
1889, sobre aquest establiment (que en aquell període pertanyia a la Junta de la
Casa presidida per l’industrial Josep Comas i Masferrer, dirigent del Partit Liberal
a Catalunya, encara que Codina era republicà), que la Casa tenia unes condicions
de salubritat excel·lents. La veritat és que des dels anys vuitanta s’havia intentat
més d’una vegada el trasllat de la Casa, ja que el seu estat era lamentable i la mateixa Junta creia que necessitava un pla de reformes urgent, i de fet, en una ponència
al Congrés de Beneficència de París, celebrat el mateix any 1889 i després publica-

30. MASCARÓ, Divorcio..., pàg. 40.
31. Pedro RIUS Y MATAS, Higiene industrial. Discurso leido en la inauguración del curso académico de 1896 i 1897 de la
Escuela Municipal de Artes y Oficios de la villa de Gracia, Barcelona, Tip. F.J. Altes, 1897, pàg. 19.
32. BERTRÁN, Los modernos..., pàg. 11, 34 i 44.
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da el 1892 en una Memòria dirigida a la Diputació Provincial, Codina Länglin afirmava que no creia que l’establiment complís satisfactòriament la seva tasca.33
El sentiment popular vers la ineficàcia de les mesures higièniques es veia reflectit en cançons i poemes satírics de to popular. Per posar només un exemple, durant
l’epidèmia de còlera de 1885, el doctor “Mániga Ampla”, Llicenciat en política,
Gran Caballer de L’As d’Oros i Pobre d’Espanya de primera classe, entre altres
títols, feia un estudi dels tres problemes que arrossegava la ciutat que segons ell
eren: «lo cólera, los capellans y’l gobern»; i el Doctor Gumà, Catedràtic de
Medicina Humorística, tenia ben clar el problema:
Lo cólera sols ataca
Als débils, als esquifits
Als magres y als desnarits;
Es á dir, genteta flaca.
I pel que fa als remeis, tampoc sembla haver cap dubte del sentit popular:
No tinguin la idea flaca
De comprarse anti-colérichs,
Perque aquests remeys quimérichs
No més curan la butxaca.34
El pitjor era que, el 1882, els mateixos professionals reconeixien el 1882 que existia molta teoria però poca pràctica, i que n’hi havia prou amb una lleu epidèmia per
a que es posessin de manifest les deficiències i carències en qüestions sanitàries.
Durant l’epidèmia de xarampió de l’any 1882, l’Acadèmia Medico-Farmacèutica,
presidida pel doctor Anet, que el 1886 seria president de la Casa de Caritat, afirmava, a l’hora d’exposar l’estudi de l’evolució de l’epidèmia que:
Por desgracia, nuestra pobre organización higiénica no nos permitia utilizar mas
que los datos que se desprendian de las defunciones originadas por aquella
causa [...] En el terreno público oblíganos también nuestro deber, á repetir,
como hasta saciedad se ha dicho, que la falta de condiciones higiénicas de las
habitaciones [...] son causas perennes de insalubridad y posible propagacion de
la actual y otras epidemias [...] y que á corregir deberian tender los esfuerzos de
todos...35

33. Ramon CODINA LÄNGLIN, Organización de la Casa Provincial de Caridad y de la Casa Provincial de Maternidad y
Expósitos, Barcelona, 1889, pàg. 3; i Memoria redactada y dirigida a la Excma. Diputación Provincial de Barcelona,
Barcelona, 1892, pàg. 3. Veure també: PANTALEÓN, «De pobres...», Capítol V. «1889-1895. Del reformisme a l’autocomplaença. Les Juntes dels polítics. La presidència de Comas i Masferrer».
34. Lo Cólera, los capellans y ‘l gobern, estudi popular de tres microbis per lo doctor Mániga Ampla, Barcelona, Est. Tip.
La Academia, 1884; i ¡Guerra al cólera! Instruccions per combátrel escrites en vers y á corre-cuyta per Dr. C. Gumá,
Barcelona, Llibreria Española de I. López editor, 1884, pàg. 5 i 11.
35. Academia Medico-Farmacéutica. Dictámen emitido por la Comisión nombrada por dicha Académia al objeto de proponer los medios mas conduncentes para atajar el incremento de la actual epidemia de sarampion que sufre Barcelona,
Barcelona, Est Tip. J. Miret, 1882, pàg. 5 i 13.
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En definitiva, la sensació d’ineficàcia queda palesa també en les paraules de
Valentí i Vivó, quan reclamava a l’Estat la creació de «Ministerios de Sanidad y del
Trabajo, como tiene los de Guerra y Hacienda».36
Ja hem exposat com, quan es dissertava sobre higiene pública, es barrejaven
qüestions sobre higiene moral, sanitat, ordre públic o beneficència, i que aquests
temes formaven part del discurs i de les intencions de les classes dominats per trobar una solució –evidentment “la seva solució”– a la qüestió social. La higiene,
doncs, seria el gran agent moralitzador de les classes populars. Es tenia la ferma
convicció que els obrers eren físicament, mental i moral discapacitats, amb tendències a l’ociositat, la ganduleria, el llenguatge groller, l’alcoholisme i tota mena de
vicis relacionats amb la sexualitat. Aquestes idees no eren exclusives d’Espanya, sinó
que la majoria de metges, d’higienistes, de sociòlegs, etc., portaveus de les classes
benestants europees, creien fermament en aquestes disposicions genètiques. La
misèria dels obrers no semblava tenir res a veure amb els salaris baixos, la precarietat laboral o la manca d’accés a la cultura i la formació professional. Aquesta teoria,
que arrenca de la fe cega en l’individualisme que l’utilitarisme proposava, creia fermament en els estigmes que marcaven les classes populars i que aquestes anaven
heretant de generació en generació; així doncs, només fomentant l’individualisme i
el domini de si mateix s’assoliria una moral adequada.37 Aquesta “teoria científica”
va influir sobre el corrent filosòfic i també literari del naturalisme, encara que
escriptors com Zola semblin estar lluny de les posicions econòmiques i socials que
proposaven Adam Smith, Jeremy Benthan o John Stuart Mill. La importància que
es va donar a la fisiologia, al “feisme” o a les inadequades conductes sexuals, sobretot a la prostitució, va comportar que es pensés que la condició humana estava marcada per l’herència genètica, que predisposava un determinisme fatal que posaven
de manifest opinions com la del professor francès Benedikt, que el 1890, afirmava
que hi havia individus amb patologies congènites propensos a la ganduleria.38 Així,
doncs, pel que feia a les classes populars, hi havia una predisposició clara a tares
socials com l’alcoholisme, la prostitució, la violència, la misèria o la ganduleria i, el
que era pitjor, aquests problemes coexistien amb un marcat oblit del sentiment religiós.
Aquestes xacres estan recollides no només pels metges i higienistes, sinó també
per escriptors. La novel·la victoriana, amb representants com Thomas Carlyle,
Benjamin Disraeli, Charles Dickens o Elisabeth Gaskell, va denunciar la misèria de
les classes populars, encara que cada autor ho va fer seguint el seu estil i ideologia
pròpia. Émile Zola o Benito Pérez Galdós, entre d’altres, van fer el propi a França
i Espanya. A Catalunya la influència de Zola es va fer notar a l’obra de Narcís Oller,
sobretot, a La bogeria o La Papallona, que inclou un breu comentari de l’obra escrit
pel mateix Zola. Per Elisabeth Gaskell, la responsabilitat del problema estava compartida pels obrers, que no acceptaven les mesures higièniques, i pels empresaris,
que no posaven interès en aplicar-les.39 D’altra banda, les descripcions que fa Zola
de l’infant del pintor Claude a L’obra són esfereïdores:
36.
37.
38.
39.

VALENTÍ, La sanidad..., pàg. 65.
Adam SMITH, La teoría de los sentimientos morales, Madrid, Alianza, 2004.
Jean–Baptiste MARTIN, La fin des mauvais pauvres. De l’assistance à l’assurance, Maçon, 1983, pàg. 31.
Elisabeth GASKELL, Norte y Sur, Barcelona, Alba, 2005.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

«Barcelona sucia». La higiene a Barcelona durant el segle

XIX

13
225

Creixia neulit, seriós [...], amb uns ulls esbatanants sobre les coses. Acabava de
fer cinc anys i el cap se li havia fet desmesuradament gran [...] Ben el contrari la
seva intel·ligència semblava disminuir a mesura que el crani augmentava.40
El caràcter d’il·legítim del fill de la Toneta a La Papallona, sembla, segons la seva
mare, marcar el seu futur:
Sa vida seria un infern, tant més terrible que hi queia, ja en néixer, aquell fillet
irresponsable i innocent. Ah! ¡Quan el pobret tindria ús de raó, com se li encendrien les galtes! [...] Al costat d’això, la pobresa, la misèria, la fam, potser.41
Jack London, gens sospitós de fer costat a les idees del laissez faire, denunciava
les pèssimes condicions de la classe obrera a Londres i reconeixia que amb la precarietat laboral que patien els treballadors era lògic que l’únic que pensessin fos en
anar a la taverna a beure, i que la majoria d’aquests «eran torpes y estúpidos, sin la
menor imaginación. Es como si el abismo emanara una atmósfera de imbecilidad y
torpeza que los envolviese para imbecilizarlos».42 A Gran Bretanya, «l’univers moral
victorien qui se veut ordre, coherénce, discipline, organisation, ne voit dans le
monde ouvrier que la cacophonie, la dissipation, le tortueux».42 Aquesta opinió era
confirmada per la revista Fraser’s Magazine, segons la qual, la virtut principal del
pobres consistia en beure ginebra.44
Però, com hem dit, alguns metges i higienistes a Espanya, i concretament a
Barcelona, opinaven, si fa o no fa, el mateix que els seus col·legues europeus. Pere
Rius i Matas creia que si no s’aplicaven amb celeritat els principis higiènics «los desheredados» buscarien l’oblit de les penes en l’alcoholisme, que donaria pas a
«degradación moral, impulsos criminales y tendencias anarquistas».42 Altres metges
afirmaven que els treballadors es passaven la vida a «la taberna y el garito».46 Segons
Max Bembo, un pedagog criminalista de caire positivista, el 60% dels obrers no
sabien ni llegir ni escriure i el perill de tanta ignorància fomentava la formació de
delinqüents i terroristes; i per si la qüestió no estigués clara, el títol del primer capítol d’un altre opuscle escrit per ell mateix, titulat Miseria y filantropía, era:
«Introducción á un projecto de reforma moral de los pobres de la ciudad».47 El doctor Domingo González Balaguer, opinava que si els preceptes higiènics no s’aplicaven i ensenyaven entre els infants amb més rapidesa i contundència no es podria
«contrarestrar ó vencer predisposiciones morbosas resultado de la herencia...».48
L’higienista Guillermo López, que va analitzar la reforma que va fer la Gaceta
Sanitaria de Barcelona sobre beneficència, el 1904, i que qualificava la darrera llei
40.
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sobre la ganduleria de més que justa, opinava que els captaires sempre estaven a les
«tabernas del ninot y los merenderos de las afueras», creia que «la prostitución, el
juego y la embriaguez, atacan indistintamente», i afirmava que «de 244 cafés que en
la actualidad existen en Barcelona ¡74! son cafés cantantes que hieren mortalmente
la vida de família, el progreso intelectual y la salud de Barcelona», facilitant els tres
vicis principals del barcelonins: «mujeres, vino y juego», que, en conjunt, eren «las
fuentes principales de la criminalidad y el suicidio».49 Però tornem al to apocalíptic
del doctor Pau Balaguer, que ens recordava «las funestas consecuencias de la inobservancia de los preceptos higiénicos» en un segle on «el vicio y la inmoralidad van
tomando proporciones gigntescas á medida que se ha querido enseñar al pueblo que
el dinero justifica todas las acciones» (podríem afegir que, curiosament, els diners sí
que justificaven moltes de les accions de les classes dominants). Un segle, continuava dient, on «impera el ateísmo» i on la degradació física i moral «solo podrán
engendrar seres raquíticos, caquécticos, infectados por el vicio escrufuloso y el vírus
sifilítico, abortos degenerados; asqueroso plantel de tísicos y generacion estúpida de
pigmeos»; i, per fi, comparava la tasca del metge amb la del sacerdot, ja que sense
ells desapareixerien la moral, la civilització i la religió i només quedarien el caos, el
llibertinatge i l’anarquia.50
Però alguns metges i higienistes, durant el Sexenni i els primers anys de la
Restauració, molt més conscienciats del problema i amb un tarannà més progressista, van anar al fons de la qüestió. Contradient l’opinió negativa d’altres col·legues,
García Faria lloava els alts ideals que sobre el treball i la família tenia la classe obrera, i afirmava que només la desesperació que produïen la manca de treball o els baixos salaris abocava els treballadors a gastar diners a les tavernes. És més, per l’enginyer, els treballadors de Barcelona «constituyen una masa frecuentemente mucho
mejor que la que forma nuestra sociedad», i afirmava que l’alcoholisme no estava
massa estès a la ciutat.51 Del mateix parer eren, entre d’altres, els doctors Queraltó,
Ronquillo o Valentí i Vivó, el qual tenia clar que no existiria l’alliberació de la classe obrera sense independència salarial i sense la reducció de la jornada laboral.52
Desafortunadament, a les portes de la I Guerra Mundial, que podem considerar
l’entrada històrica en el segle XX, semblava que no estava encara resolt ni el tema
sanitari ni la qüestió social, i per tant, no s’havia complert la màxima ideal de García
Faria –amb el permís de Ciceró–: «Salus Populi Suprema Lex».

49. LÓPEZ, Barcelona sucia..., pàg. 9, 23 i 54.
50. BALAGUER, De las funestas..., pàg. 8-10 i 22.
51. GARCÍA FARIA, Medios..., pàg. 36; i Memoria. Saneamiento de Barcelona: Condiciones higiénicas de la urbe: Su mejoramiento: Disminución de la mortalidad de sus habitantes y aumento de la vida media de los mismos, Barcelona, Est.
Tip. Sucesores N. Ramírez y Cia, 1884, pàg. 85.
52. VALENTÍ, La sanidad..., pàg. 65 i 78.
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La beneficencia pública en la Barcelona
de finales del siglo XIX

José Luis Ausín Hervella*

El camino que ha conducido a la universalización de la asistencia sanitaria garantizada por los poderes públicos como una forma de progreso real, en lo que ahora
se denomina el Estado del bienestar, ha resultado largo y ha debido superar
muchas dificultades. Aquí aportamos datos sobre cómo lo vivió la ciudad de
Barcelona a finales del siglo XIX.
A lo largo del siglo XIX, las sociedades europeas consolidaron el criterio de que
la protección social era función principal de las administraciones públicas para disminuir las consecuencias de la pobreza (no así las causas, que van por otro lado).1
La eliminación de la pobreza era un tema aún mucho más controvertido y punzante. La protección de los pobres puede ser responsabilidad social o bien particular. Si
es social, aplicada por tanto a través de las administraciones públicas, se asegura
mediante leyes coercitivas, presupuestos públicos, gestión pública. Si es privada,
impera la voluntariedad en cuanto a las cantidades y los momentos; no es exigible
ni controlable, como tampoco lo es la recepción de la ayuda. El desequilibrio entre
las dos situaciones es manifiesto.
El escenario de la asistencia sanitaria pública tiene fundamentalmente dos grandes elementos a considerar: el asistencial y el científico. Pero el primero es el que
presenta el mayor relieve respecto al tema que ahora analizamos.
Hay cuatro periodos en la consolidación moderna de los sistemas públicos de
asistencia sanitaria.2
En primer lugar, el que podríamos denominar como la situación tradicional. La
protección de los pobres, especialmente ante la enfermedad, es un campo que era
considerado propio de la Iglesia a través de la administración de la caridad cristiana.
Posteriormente, las nuevas ideas que avanzan desde la Ilustración comienzan a
considerar la responsabilidad asistencial como pública, y por tanto corresponde al
Estado la reglamentación, la estructuración de la forma de disponer de los caudales
necesarios y la gestión, a través de las distintas administraciones. Incluso se avanza

*
1.

2.

Médico.
Hay los que consideran la pobreza hecho inevitable, por la naturaleza humana, vinculada incluso a los designios
divinos; otros creen que la caridad y la beneficencia estimulan la pobreza; y en otro ámbito muchos piensan que
se debe a una estructura social desequilibrada y sólo se solucionará con un cambio social profundo.
Hay un evidente paralelismo entre el proceso de protagonismo público de protección de la pobreza y el de la enseñanza, ocupando un terreno tradicional de la Iglesia.
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en la reglamentación y control de la beneficencia privada, considerada complementaria de la pública.
En esta fase es en la que se desencadenan las mayores resistencias, conceptuales
y prácticas. Por un lado, de los poderes religiosos, que pierden el patrimonio de la
doctrina aplicable y la gestión del sistema; y por el otro, la de los poderes económicos, que saben que inevitablemente deberán pagar mayores impuestos. Cuando la
financiación se hace a través de la caridad, la contribución es voluntaria y se concibe como un mérito, cuando se hace través de impuestos es obligatoria y no hay posibilidad de vanagloria. El beneficiario pasa de recibir una limosna a tener un derecho. El cambio revolucionario se centra, fundamentalmente, en la responsabilidad
de la financiación –de la caridad a la beneficencia–, ya que, en aquellos momentos,
los destinatarios siguen siendo los mismos: los pobres, los viejos, los parados, los
enfermos.
El siguiente escenario cronológico y conceptual es el de la asistencia a los trabajadores y sus familias. Primero ante los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, después ante la maternidad, y por fin, ante la enfermedad común. La financiación es mixta entre empresarios, trabajadores y ayudas públicas. Las cuotas son
fijadas por el Estado y obligatorias. Aunque aparece primero en la Alemania de
Bismarck, en la mayor parte de Europa no se implanta hasta la primera mitad del
siglo XX.
Las mayores resistencias ya no son solamente de la Iglesia, que ha perdido protagonismo, sino también gremiales de médicos y farmacéuticos. Por un lado, cambian de estatus, ya que en el sistema tradicional no hay intermediarios entre los
enfermos y los médicos, y por tanto estos últimos ejercen el predominio, y ahora son
las administraciones quienes regulan la relación; y por el otro, pierden gran parte de
su clientela tradicional, que pasa a ser cubierta por el seguro público. Los políticos,
sin embargo, lo ven imprescindible: los de izquierda, como una conquista, y los de
la derecha, como una medida preventiva de la revolución.
Finalmente, aparecen los sistemas nacionales de salud, la extensión del sistema
público a todos, desde el derecho de ciudadano, y con presupuestos públicos. Se
implanta en Europa a finales del siglo XX con escasa resistencia, porque la mayor
parte de la población ya estaba incluida en el nivel anterior y porque se aplica en
momentos de prosperidad económica. Constituye uno de los ejes del modelo europeo de bienestar, envidia del resto del planeta.
Este proceso histórico y social no ha sido fácil, y ha tenido líneas de fuerza de
avance y de resistencia.
¿Qué sucedió en la Barcelona de 1880 a 1900 en este tema? ¿Cómo influyeron
las diferentes fuerzas políticas y sociales? ¿Cual fue la postura del catalanismo, la
Iglesia, el obrerismo o el higienismo?
Trataremos de hacer algunas aportaciones, aunque algunos aspectos de este
tema han sido ya analizados por otros investigadores, algunos de este mismo
ámbito.3
3.

H. CAPEL y M. TATJER, «Reforma social dels serveis assistencials i higienisme a la Barcelona del final del segle XIX
(1876-1900)», en Cent Anys de Salut Pública a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal
de la Salut, 1991. Destacamos también la tesis de Carles GRABULEDA TEIXIDOR, Salut Pública i creixement urbà.
Política i acció social en el sorgiment de la Barcelona contemporània, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2003.
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Situación previa
La reglamentación en España comienza a ser intervencionista y de predominio
público a finales del siglo XVIII, y se consolida a lo largo del XIX. Los ministros de
Carlos III y de Carlos IV inician esta tendencia, dando una progresiva responsabilidad a la administración municipal. Con la administración napoleónica se sigue
potenciando la corriente pública y luego de forma más clara con la Constitución de
1812, con las leyes de beneficencia de 1821 y de 1849, y con la de sanidad de 1855.
Estas reglamentaciones técnicas están inspiradas y son muy comparables a las francesas del momento. La Ley de Beneficencia de 1849 prevé hospitales que, según la
tipología, serán responsabilidad, o bien del Estado, o bien de las diputaciones o de
los ayuntamientos. La Ley de sanidad de 1855 estructura un sistema de asistencia
sanitaria pública a domicilio para pobres, a cargo de los ayuntamientos. Son las dos
grandes normas vigentes en el periodo analizado.
Pero si la reglamentación es moderna, la realidad era muy diferente.

Componentes de un sistema de beneficencia pública
Analicemos lo que sucedió con las diferentes estructuras que, según las concepciones del momento, debían de atender a los pobres en sus necesidades, especialmente de asistencia sanitaria.
LOS HOSPITALES
¿Dónde están los hospitales barceloneses que exigía la Ley de Beneficencia de
1849?
La Restauración empieza sin ningún hospital público en la ciudad, en sentido
estricto. Aunque Cerdà había previsto tres hospitales en el Ensanche, a principio
de los años 80 no había ninguno (como tampoco había ningún otro elemento cívico comunitario). Ni la burguesía que lo construye ni sus dirigentes municipales
organizan estructuras de servicios públicos: se agotan en el desarrollismo y la
Renaixença. Y ante las epidemias y la atención a las consecuencias de las guerras,
hacen estructuras efímeras y coyunturales: hospitales provisionales.
Durante todo el siglo XIX, la población susceptible de necesitar atención en un
hospital se consideraba restringida a los enfermos pobres, y por tanto los hospitales no se concebían como destinados al conjunto de la población. Sin embargo,
en la mayor parte del periodo se sufrió una falta de capacidad para atender las
demandas. Inicialmente, no había más estructura que la del Hospital de Santa
Cruz, de beneficencia privada, y progresivamente dejó de atender a los militares
(en 1814), a los expósitos (en 1853) y a los locos (en la década de los noventa).
Pero, simultáneamente, creció mucho la población inmigrada a la ciudad, comenzó la desintegración del modelo familiar tradicional, el ferrocarril acercó las
poblaciones, la industrialización produjo nuevas patologías, la medicina progresó con la inclusión de nuevas técnicas aplicadas en el hospital, y la población
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empezó a concebir el hospital no solamente como un refugio ante situaciones de
miseria, sino también como un referente sanitario. Todo ello condujo a un incremento de la demanda, y el Hospital cada día resultaba más insuficiente, no sólo
en capacidad física sinó funcional. Frecuentemente debía colgar el letrero de «no
hay camas». Tanto el Municipio como la Diputación recibieron demandas e incluso desarrollaron proyectos de construcción de hospitales, especialmente en la
segunda mitad del XIX, que en ningún caso prosperaron. Ni hospitales generales
ni especializados.
Durante todo el siglo XIX, el Hospital de Santa Cruz reivindicó insistentemente
que no era un hospital público, sino de beneficencia privada, en una posición siempre defendida por la Iglesia y prácticamente siempre por los concejales patronos
nombrados por el Ayuntamiento. Las actas de la Administración del Hospital (la
MIA) son totalmente explícitas. En todas las circunstancias, sobre la asistencia y
también respecto a su función docente, la MIA reitera su independencia, incluso
rechazando en diferentes ocasiones poder ser inspeccionado. Durante 20 años, la
Junta de Beneficencia Provincial intentó que este hospital tuviese el carácter de
Provincial, simplemente con la aplicación de este nombre, ejerciendo discretos –y
cada vez más débiles– intentos de controlarlo, hasta que en 1874 fue declarado de
beneficencia particular, derogando una disposición de 15 de septiembre de 1853.
Aunque la decisión se paralizó momentáneamente, en 1877 el Consejo de
Ministros declaró firme la situación de patronato particular.4
Casi todos sus contemporáneos coincidían en que, conforme a los criterios
higiénicos y asistenciales del momento, el Hospital de Santa Cruz se podía considerar totalmente obsoleto, incluso los partidarios de su modelo de financiación y
de gestión. Se entiende que debiera estar fuera del núcleo poblacional, con salas
más pequeñas, diferenciadas por patologías y edades. Esto, que se podía aplicar al
centro en general, era especialmente crítico en los departamentos de enfermos
mentales, y el propio Hospital era consciente de ello ya en los años treinta, cuando
comienzan los planes de trasladar fuera estos enfermos, cosa que no se consigue
hasta finales de los ochenta por el propio hospital, cuando era una responsabilidad
compartida de las administraciones central y provincial, según los periodos, o
municipal en otros casos. Todos los proyectos presentados anteriormente se habían
olvidado. Aunque menos duras, la mayor parte de las conclusiones aplicables al
Hospital de Santa Cruz se pueden extender al de la Convalescencia, teóricamente
independiente, pero totalmente subordinado en la práctica.
Aunque estaba ubicado en medio de la ciudad, el Hospital de San Lázaro atendía los enfermos de lepra, como un anexo funcional del de Santa Cruz; su capacidad era escasa, aunque suficiente para el número de enfermos.
La atención a los expósitos, inicialmente integrada en el Hospital de Santa
Cruz, pasa a depender, en 1853, de la Diputación, en la Casa de Maternidad y
Expósitos, en un núcleo de atención pediátrica, pero no de embarazos y partos, que
carecieron de atención en establecimiento público en todo el siglo XIX. La ubicación en un anexo de la Casa de Misericordia era también muy inadecuada y la mortalidad altísima. En este tema sí que se produjo, finalmente, una reacción de la

4.

Real Decreto de 8 de abril de 1877.
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Diputación, al construir la nueva Maternidad de Les Corts, que claramente se ha
de colocar entre las actuaciones positivas.5 Por tanto, la Diputación sí que asumió
la responsabilidad de la gestión y la financiación, y aunque tardíamente, construyó
unas instalaciones adecuadas. No tenemos ningún otro ejemplo tan elogiable.
Aunque ni la Diputación ni el Ayuntamiento desarrollaron hospitales generales, se produjeron algunas reacciones en la ciudad, casi todas vinculadas a la beneficencia privada, siempre con matices religiosos. En este sentido podemos destacar
los Hospitales del Sagrado Corazón (1879), del Niño Dios (1892), de Niños Pobres
(1890) y los asilos de San Juan de Dios (1867) y de San Rafael (1888), que progresivamente realizan actividades que cubren parcialmente las necesidades, y que abonan la teoría de los que defienden que la solución puede venir de la beneficencia
privada. Aunque se cita a veces el Hospital Evangélico (1880), no parece relevante
en aquellos momentos. Gràcia tenía un pequeñísimo hospital municipal en la calle
de la Palma, instalado en una casa particular, pero sin ninguna trascendencia asistencial.
En el camino se quedaron proyectos de hospitales infantiles, de enfermedades
infecciosas, de accidentes de trabajo, de partos, de sanatorios antituberculosos, etc.
Y así, por fin llegamos al Hospital Clínico. Es muy larga su génesis.6 Aunque
había muchas demandas previas de particulares e instituciones, se puede considerar como definitiva la del claustro de la Facultad de Medicina del curso 1877-78,
que acuerda pedir al Ministerio la construcción de una nueva Facultad y un
Hospital Clínico.7 A efectos de nuestro interés sobre la asistencia sanitaria, se ha de
considerar que las obligaciones hospitalarias de la Diputación y del Ayuntamiento
no se veían suplidas legalmente por la construcción del Hospital Clínico, y que la
legislación vigente inicialmente no obligaba al Estado a construir ningún hospital
de agudos o de crónicos en la ciudad, al margen de uno mental. Las obligaciones
de construir un hospital docente tampoco estaban definidas en ninguna norma. El
Estado disponía que el Ayuntamiento y la Diputación debían contribuir conjuntamente para facilitar los terrenos. Los desacuerdos sobre la ubicación y los plazos
de los pagos, así como la lentitud ministerial, hicieron que las obras realmente no
empezasen hasta la década de los noventa, y la inauguración en el 1906. En este
proceso, la Diputación tenía un especial interés en no asumir compromisos, ya que
si el Clínico se consideraba hospital provincial, se podía ver obligada a pagar algunos gastos de funcionamiento.8
EL CASO DEL HOSPITAL DE LA MERCED
En 1888, el gobernador civil Luis Antúnez decide crear un hospital para el tratamiento de las enfermedades venéreas de las prostitutas utilizando el dinero que se
recauda por sus reconocimientos médicos, y éste es ubicado en un edificio de la
calle Berenguer el Viejo, número 6, con el nombre de Hospital de la Merced. Es

5.
6.
7.
8.

La Maternidad de Les Corts, durante todo el siglo XIX, continua siendo una institución de atención exclusiva de
niños expósitos, sin atención a las madres.
José Luis AUSIN, «El paper de Joan Giné en la construcció de la nova facultat de medicina i l’Hospital Clínic de
Barcelona», Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 18, 3 (2003), pág. 99-105.
La Independencia Médica, 1-XI-1878, pág. 47.
La Renaixensa, 8-XII-1897, pág. 2.487-2.488.
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un centro pequeño, pero distribuido en salas según las fases de la asistencia, complementado con un dispensario y atendido por médicos dirigidos por Carlos
Ronquillo. Al margen de los hospitales militares y de los provisionales para los
casos de epidemia, se trata del primer hospital creado en Barcelona por una administración pública y financiado con dinero público, en este caso procedente de
tasas.
En enero de 1889, una disposición del gobierno central determina que la competencia de la llamada higiene especial pase de los gobiernos civiles a los ayuntamientos. Durante los primeros meses no hay cambios e incluso parece que puede
integrarse en la reordenación asistencial que el alcalde Rius encarga al Dr. Giné i
Partagàs, de ideología progresista. Pero la actuación de los médicos concejales,
entre los cuales está Bartomeu Robert, obligan a cerrarlo con diferentes argumentos, entre otros, que faltan condiciones higiénicas y que su función será integrada
en otro hospital municipal de nueva creación. El hospital nuevo no se hace, y así se
cierra por el Ayuntamiento –a los dos años de ser fundado– el que puede ser considerado como el primer hospital público de la ciudad.
EL CASO DEL HOSPITAL DE SAN PABLO
La gestión del legado Pau Gil es otro ejemplo relevante de como una posibilidad
de incorporar Barcelona a la corriente de la atención hospitalaria dentro de la gestión y la financiación pública, se deriva, en contra del sentido histórico, hacia la
beneficencia privada.
El caso es un poco complejo y no podemos entrar aquí en los detalles que merece, pero nos remitimos a otro trabajo.9 Resumimos las líneas generales: Pau Gil,
siguiendo un modelo aplicado en París con donaciones de los Rothschild o los
Boucicault, ha dejado parte de su herencia para hacer un hospital, que una vez
construido y amueblado debe ser entregado al Ayuntamiento de Barcelona u otra
corporación que lo gestione. Siguiendo sus instrucciones, en 1898, los albaceas convocan un concurso arquitectónico y compran un terreno en la zona de la actual clínica Corachán. El concurso es ganado por Domènech Estapà, arquitecto del
Clínico y de tendencias clasicistas, poco partidario del modernismo.
Inmediatamente, el Diari de Catalunya, de tendencia del movimiento que en su
momento se llamó regionalismo, comienza una campaña contra la estructura del
Clínico, y naturalmente contra Domènech Estapà. En diciembre de 1900, una
comisión médica formada por Bartomeu Robert, Emerencià Roig y Joaquim
Duran, todos ellos vinculados por diferentes lazos al regionalismo y al Hospital de
Santa Cruz, descalifican este proyecto de Domènech Estapà. A partir de entonces,
comienzan las gestiones entre el Ayuntamiento, los albaceas y el Hospital de Santa
Cruz, todo ello bajo la batuta de Robert (que poco antes ya había impuesto sus criterios sobre el modelo de tratamiento de la beneficencia en su paso por la alcaldía,
dando preferencia al modelo de gestión y financiación privada sobre el público).
Aunque los concejales republicanos exigen que el Ayuntamiento asuma la gestión
del legado, ésta pasa al Hospital de Santa Cruz, con un primer subterfugio de hacer

9.

José Luis AUSIN, «L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, 1902: continuació del model tradicional», Gimbernat,
XXXIX (2003), pág. 133-142.
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en paralelo el Hospital de San Pablo y el nuevo de Santa Cruz, pero posteriormente con total indiferenciación en la arquitectura y sobre todo en la financiación y la
gestión de la beneficencia privada. De todos es conocido que las obras se encargan
a Domènech i Muntaner, también dirigente destacado del llamado regionalismo,
de un estilo absolutamente opuesto al inicial, para mayor placer de los enamorados
del modernismo. Se debe decir que a lo largo de los años de construcción (primera piedra en 1902 e inauguración en 1930), fueron frecuentes las quejas en
Barcelona, que veía como se hacía un hospital espectacular, pero mucho más caro
y lento de construir que el que se podría haber hecho con un estilo más sobrio. La
prensa de los años diez y veinte es testigo de la penuria de camas hospitalarias de
Barcelona.
En definitiva, otra ocasión en que se fue en contra de las corrientes de modernización, con una falta de implicación de la administración en el modelo público de
la asistencia con financiación por impuestos y con derechos para los beneficiarios.
El sistema que se impuso fue el de la caridad.
Al margen, se acabaron traicionando los deseos del benefactor, que vinculaba
la gestión al Ayuntamiento u otra corporación, que debía de ser, en la práctica, la
Diputación. Pau Gil, que evidentemente conoce el Hospital de Santa Cruz, no lo
cita para nada. Y dispuso que se debía entregar el Hospital una vez construido,
pero pasó al destinatario antes de comenzar las obras.
LA ATENCIÓN A LAS EPIDEMIAS Y OTRAS CRISIS
Durante el siglo XIX, Barcelona sufrió frecuentes epidemias, de diferente etiología
e intensidad. Una epidemia es la mayor crisis sanitaria, asistencial e incluso social
que puede sufrir una comunidad. ¿Cómo respondió la ciudad a las ocurridas en el
periodo que ahora estudiamos? Debemos sintetizar los datos.10 Hubo una epidemia
de cólera en los años 1884 y 1885. De gripe en el 1889-90. Y otra de cólera en 1890.
La de 1885 es la de mayor relieve por el número de afectados, y porque es la primera epidemia barcelonesa moderna, en el sentido de que aparece cuando ya se
conoce la causa, y por tanto es posible identificar el vibrión en las aguas y en los
enfermos y además se puede conocer la eficacia microbiológica de las medidas
ambientales adoptadas, con un mejor seguimiento epidemiológico. La bondad de
la vacuna Ferran es más controvertida. Pero, desde el punto de vista asistencial, el
Ayuntamiento siguió el modelo tradicional: se comenzaron a adoptar medidas inespecíficas después de aparecer los primeros casos, cuando se sabía que llegaría con
precisión de semanas. Se abrió un hospital provisional en La Viñeta y un servicio
de asistencia médica domiciliaria para pobres, coincidiendo con el momento de
máxima mortalidad, y no al inicio. Este modelo asistencial no era diferente del aplicado en las primeras epidemias del siglo. Barcelona siguió sin instalaciones estables
para el aislamiento y la asistencia de los enfermos.
A final del siglo se vivió otro acontecimiento crítico por la llegada a los puertos
de militares que volvían de Cuba y Filipinas. A partir de 1896, la ciudad atendió a
los soldados enfermos y heridos improvisando de nuevo instalaciones, porque fal-

10. José Luis AUSIN, Hospitals provisionals a la Barcelona del segle XIX. Les crisis sanitàries, Barcelona, Seminari Pere
Mata, 2002.
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taban las precisas para esta nueva necesidad, como las de la población estable,
como se constataba especialmente en los inviernos.
LOS ASILOS PÚBLICOS
La institución asilar tradicional barcelonesa era la Casa de Misericordia, con gestión mixta vinculada a la Iglesia y al Ayuntamiento, de capacidad limitada y dedicada especialmente a las mujeres. A principios del XIX, aparece la Casa de Caridad,
inicialmente impulsada por la Capitanía General y posteriormente por la
Diputación. La institucionalización de las Juntas Provinciales de Beneficencia después de la ley de 1849 la vinculó totalmente a la Diputación, ya hasta su desaparición.
La Casa de Caridad pretendía ser una institución ideológicamente moderna, ya
que siempre había tenido el propósito de educar para el trabajo y conseguir ingresos por la propia producción. Se ha de indicar que en el periodo que aquí estudiamos la Diputación no había hecho ningún gasto para su sostenimiento, que siempre se había cubierto con subvenciones del Estado en compensación de la supresión de la antigua lotería, de limosnas y de ingresos por trabajos propios.
La doctrina manifestada por los políticos había sido siempre la de regular la
mendicidad. En ocasiones, la de prohibirla totalmente, ya que los pobres inválidos
debían ser atendidos institucionalmente y no se toleraría a los válidos; y en otras,
la de sólo autorizar la mendicidad en casos comprobados de necesidad –incluso con
la disposición de una chapa identificatoria–11 y perseguir la no autorizada con la
detención de los infractores. Aunque hay pocos alcaldes y gobernadores que no
hayan hecho manifestaciones de no tolerar la mendicidad, nunca se ha conseguido
eliminarla, y la Casa de Caridad solo ha albergado una mínima fracción de nuestros pobres.
Para mejorar la imagen de la ciudad ante la Exposición de 1888 y descargar el
edificio consistorial de los enfermos mentales, que permanecían semanas o meses
antes de ingresar en los manicomios, se abre el Asilo Municipal del Parque. Hasta
ese momento, el Ayuntamiento no había tenido ninguna instalación de este tipo.
Serán frecuentes las críticas que reciba por sobreocupación y falta de personal.
LA ASISTENCIA DOMICILIARIA
Sin acudir a referencias normativas anteriores, que pueden encontrase ya en el
siglo XVIII, el artículo 64 de la Ley de Sanidad de 1855 obligaba a las poblaciones a
establecer la hospitalidad domiciliaria. Posteriormente, el Real Decreto de 11 de
marzo de 1868 y el reglamento de 24 de octubre de 1873 volvieron a insistir en que
se debía implantar la asistencia sanitaria pública en base a la hospitalidad domiciliaria, en la que los ayuntamientos debían aportar a los necesitados la atención
médica, farmacéutica, alimentos y ropas.
Aunque el tema fue debatido frecuentemente en la prensa general y médica de
Barcelona, e incluso en la propia corporación desde 1866,12 sobre la conveniencia
11. AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Actes del Ple, 7 de noviembre de 1867; y Concepción
ARENAL, La Beneficencia, la filantropía y la caridad, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, edición digital basada en la edición de Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1894, capítulo III, apartado 3.
12. AMAB, Governació A, 4298/1866.
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de crear un cuerpo médico específico, nada se hizo en aquellos momentos para
cumplir aquellas obligaciones.
Mientras tanto, fue la beneficencia privada la que atendió estas necesidades, y
en concreto la vinculada a la Iglesia. Debemos destacar las aportaciones de las
parroquias, la Caridad Cristiana, Conferencias de San Vicente de Paul, etc.
En el ámbito laico es de destacar la Asociación de los Amigos de los Pobres, que
hasta la Segunda República funda y gestiona muchas de las casas de socorro de
Barcelona, implantando las primeras de la ciudad en 1872.
El Ayuntamiento fue más lento. En el presupuesto municipal de 1880-81 constan cuatro médicos para atender por turnos las demandas de los tenientes de alcalde y la Casa de Corrección. En el de 1883-84 se añadieron cuatro médicos más,
dedicados al servicio de verificación de cadáveres. Entre 1885-86 y 1889-90 encontramos diez médicos de número y diez agregados.
Es a partir de 1890 cuando empezó la formación de una verdadera estructura
asistencial a partir de la planificación de Giné. En el presupuesto de 1891-92 ya se
encuentra la estructura básica con cuatro secciones, que perdurará.
Sección 1
Asistencia médica
y policía sanitaria

Sección 2
Instituto práctico de higiene

Sección 3
Instituto de Bacteriología

1 jefe
10 médicos de 1ª
10 médicos de 2ª
10 médicos de 3ª
1 veterinario

1 jefe
1 médico
1 químico auxiliar
1 farmacéutico

1 jefe
1 médico auxiliar

Sección 4
Higiene especial
1 jefe
9 médicos

A partir de estos momentos se puede considerar que el Ayuntamiento de
Barcelona empieza a asumir las obligaciones marcadas por la ley de 1855, al menos
en la parte que corresponde a la asistencia no hospitalaria.

“La Caridad”: la formulación Robert
La llegada de Bartomeu Robert al cargo de alcalde supuso un cambio en la dirección asumida recientemente que tendía a considerar la financiación y la gestión de
la beneficencia como una obligación pública.
Cuando el 26 de abril de 1899 concreta el proyecto de reorganización de la
beneficencia, dice explícitamente que se ha de confiar a los particulares, «pues no
es posible la preste bien y económicamente la corporación municipal».13 La formulación Robert, que se implanta al poco, es la de constituir un ente en el que participen las fuerzas sociales encabezadas por personalidades, con el obispo en primer
lugar, al objeto de buscar fondos para atender las necesidades de beneficencia y de
gestionarlas. Para que no haya dudas, la entidad se llama “La Caridad”, a propuesta de Robert, y pronto decide que sea la tradicional Caridad Cristiana quien haga
la gestión real de la distribución de ayudas, de la organización del Asilo del Parque

13. Diario de Barcelona, 27-IV-1899, pág. 4.866-4.868.
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e incluso de los servicios de asistencia médica. Estos últimos no llegan a integrarse, pero sí los otros durante unos años. Este modelo provocó una crisis en las filas
republicanas del Ayuntamiento, ya que algunos miembros colaboraron con la idea
y otros se opusieron a ella.

Los presupuestos públicos
El periodo estudiado empezó con unos presupuestos dedicados a la beneficencia y
asistencia sanitaria muy reducidos, coherentes con la prácticamente nula cobertura que el Ayuntamiento y la Diputación otorgaban a los necesitados.
Sumando los presupuestos de beneficencia y sanidad de 1883-84, entre la
Diputación y el Ayuntamiento aportan 0,75 pesetas por habitante de la ciudad.
Evidentemente, esto era ridículo, pensando en el concepto de pobre del momento,
que comprendía los ancianos sin cobertura familiar, los niños abandonados, los
parados, los enfermos crónicos asalariados, además de los pobres tradicionales.
La Diputación Provincial pasa de un presupuesto neto de beneficencia y sanidad, incluídas las obras de estos ámbitos, de 300.000 pesetas al año en 1880, a
900.000 a final de siglo, especialmente dedicadas a obras y mantenimiento de la
Casa de Maternidad, ya que, como hemos visto, la Casa de Caridad equilibra sus
gastos con los ingresos propios.
El Ayuntamiento también incrementa sus presupuestos en estos temas, por el
desarrollo del cuerpo médico y el Asilo del Parque. Pasa de unas 120.000 pesetas
a 507.000 antes de la Agregación, y a 1.200.000 en 1900. Aunque el incremento es
considerable en términos relativos, se ha de minimizar, por partir de una situación irrelevante y por el crecimiento de los precios. Comenzó con un ridículo 0,9
% del presupuesto ordinario (sin considerar el presupuesto especial del
Ensanche, que no incluía ningún elemento de beneficencia y sanidad) y subió al
3%, ya con el servicio médico consolidado. De hecho, las ayudas en especie que
al principio del siglo XX reparte la Caridad Cristiana procedentes de las limosnas
son superiores que las financiadas por el Ayuntamiento.

Los protagonistas
Los cambios se producen dentro de tendencias doctrinales que normalmente son
de larga trayectoria y con posicionamientos que normalmente identifican una
concepción de la sociedad, de los valores y las soluciones. Como que a finales del
siglo XIX Barcelona tiene su modelo en París, encontramos que al tratar estos
temas aparece la referencia de Thiers entre los más conservadores y Jaurès entre
los renovadores. En lo referente a la gente del país, las personalidades tradicionalistas, partidarias de la caridad como sistema de atención a la pobreza, están
representadas por Joan Coll i Pujol, Bartomeu Robert, el obispo Morgades,
Ramon Albó, etc.; y las renovadoras, por vinculados a las profesiones, como
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Carles Ronquillo, González Sugrañes, Codina Länglin, García Faria, Giné
Partagàs, e incluso Homs Parellada14 entre los católicos. Publicaciones como La
Gaceta Sanitaria de Barcelona, La Independencia Médica, La Gaceta Médica
Catalana, son instrumentos para combatir a favor de les nuevas ideas.
Cuando buscamos los posibles planteamientos que de estos temas se hace en la
literatura política más vinculada a la Renaixença, no encontramos nada. Las grandes construcciones de las Bases de Manresa o los Memorials de Greuges no los
contemplan. Sólo los federalistas republicanos de Francesc Pi i Margall reivindican
la función benefactora social como competencia del estado regional.
Mientras, los textos de los movimientos obreristas esperan las soluciones de la
revolución, de las condiciones derivadas del gran cambio.

Las mejoras de la técnica y la organización
Respecto a la evolución de los componentes científicos de la medicina, que se desarrolla extraordinariamente en el siglo XIX, Barcelona presenta un relativo retraso sobre la Europa central, por estar fuera de los ámbitos creativos, y sólo se llega
a traducir y a copiar los conocimientos ajenos, especialmente los que provienen de
Francia, con el concurso de destacados actualizadores como Mendoza, Monlau,
Giné, Pi i Sunyer, Cajal, Cardenal, Fargas... El Congreso Médico que se celebró
en ocasión de la Exposición de 1888 representa el punto de inflexión y triunfo de
la nueva medicina en Barcelona. En los últimos veinte años del siglo XIX se produjeron diferentes incorporaciones técnicas de modernización, en la línea del progreso: avanzó la especialización médica, no sólo en la diferenciación entre soluciones quirúrgicas y médicas, sino especialmente en oftalmología, psiquiatría o neurología; hubo una progresiva incorporación de la analítica microbiológica y de la
química médica, y hacia el final, del radiodiagnóstico; aparecieron nuevas técnicas
quirúrgicas, especialmente de la mano de la antisepsia y después de la asepsia; se
estableció una estadística médica e epidemiológica con orientación moderna, muy
vinculada a personalidades del cuerpo médico municipal; hubo avances en la
estructuración en equipos, como la ingeniería sanitaria de la mano de García
Faria…
Se debe señalar que casi todo esto se hizo por impulsos individuales y generalmente al margen de la estructura rectora del Hospital de Santa Cruz, que por su
condición de ser el principal hospital y el centro docente debiera haber impulsado
en su interior el desarrollo de estas novedades. No fue así, debido a que la esclerosis de su organización había impregnado un estilo que durante todo el siglo XIX
ejerció de freno de las novedades. Debe recordarse que el cargo de máxima autoridad ejecutiva estuvo ocupado por sacerdotes hasta el siglo XX, y que se desconocía la figura del director médico.
En el ámbito de la investigación, pocas aportaciones, prácticamente ninguna, al
margen de Cajal, que no tenía función en el Hospital por no ser clínico. Lo mismo
14. Ramon Codina Länglin y Joaquim Homs Parellada publican trabajos en los que describen las soluciones de París
en el tema de la beneficencia pública.
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pasa con la figura polémica de Ferran, que también en todo su eventual mérito fue
exclusivamente personal. Ninguna otra aportación relevante se hizo.

Balance
El balance de este periodo, sobre la cuestión del avance en la dirección del progreso histórico de la gestión de la asistencia pública de la pobreza, es desigual.
Partiendo de una situación previa muy precaria de protección pública, a pesar de
la orientación clara de las leyes, de los modelos europeos y de la opinión de muchos
profesionales, se avanzó en algunos ámbitos, pero no en la mayoría, y se desaprovecharon oportunidades. Anotamos entre las mejoras: las nuevas instalaciones de
la Maternidad de Les Corts, la asistencia domiciliaria y en consultorio del Cuerpo
Médico Municipal, el Laboratorio Microbiológico Municipal, el Hospital Clínico.
Y entre los déficits estructurales: la falta de asunción de la responsabilidad pública
de la asistencia y la no aportación de presupuestos coherentes, lo que se tradujo en
el rechazo a compromisos en el ámbito hospitalario, e incluso en la desmunicipalización de la gestión.
Las clases dirigentes de la sociedad barcelonesa del momento, que están construyendo un Ensanche sin equipamientos públicos, mantienen el comportamiento
coherente con este olvido respecto a la asistencia a los pobres. Sus intereses se
encuentran en otros ámbitos. Las voces que se elevan pidiendo más hospitales,
desde la demanda de los desgraciados o desde la prensa, son poco escuchadas.
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La contribució de l’Ateneu Barcelonès
al desenvolupament de les arts plàstiques
durant la Restauració
M. Carmen Riu de Martín

Encara que l’Ateneu Barcelonès ja ha estat estudiat àmpliament, els llibres publicats fins ara es centren més en l’àmbit polític i literari que en l’estrictament plàstic.
Cal destacar dos treballs: el primer, de Jordi Casassas, L’Ateneu Barcelonès. Dels
seus orígens als nostres dies, de l’any 19861, i un altre, L’Ateneu i Barcelona. Un segle
i mig d’acció cultural, de l’any 20062, dirigit pel mateix autor i amb un ampli equip
de recerca, que completa l’anterior.

Característiques: estructura i funcionament
de la Secció de Belles Arts
La Secció, com les altres del centre, depenia d’una Junta General, la qual havia d’aprovar les peticions, projectes i pressupostos de les activitats; per aquest motiu,
nomenava un o dos vocals, que assistien a les reunions de la Junta i que eren renovats cada dos anys, com la resta de càrrecs. El Llibre de les Actes3 i alguns números
del Boletín del Ateneo Barcelonés4 ens permeten tenir un coneixement de la seva
composició. Una informació que es pot completar amb els reculls de premsa
corresponents als anys 1885-1888,5 en els quals hi constaven notícies sobre els seus
membres i el dia de la convocatòria de cada reunió.
El centre es regia per uns Estatuts, i la Secció estava formada per president,
vicepresident, secretari, vicesecretari, revisor i vocal de la Junta directiva.
Normalment, es reunia cada any per la renovació de càrrecs, i la resta de vegades
ho feia en funció de les activitats que volia desenvolupar. Les eleccions es feien

1.
2.
3.

4.

5.

Jordi CASASSAS, L’Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres dies, Barcelona, Institut Municipal d’Història
(Ajuntament de Barcelona), Edicions La Magrana, 1986.
Jordi CASASSAS (Dir), L’Ateneu i Barcelona. Un segle i mig d’acció cultural, Barcelona, Diputació de Barcelona,
RBA-La Magrana, 2006.
Libro de Actas de la Sección de Bellas Artes, Barcelona, Ateneo Catalán, Librería de Juan Bastinos, 1860, que resumeix els anys compresos entre el 1875 i el 1882, i la seva continuació, Libro de Actas II, de 1895 a 1918, sense editar, ni paginar. No es proporciona una relació completa.
Boletín del Ateneo Barcelonés, 1879 a 1883 (Barcelona). Enquadernat des del número 1 (1879), pàg. 2. Contenen
informació: 5 (1880), pàg. 2 i 4-5; 9 (1881), pàg. 417; 13 (1882), pàg. 2; 14 (1883), pàg. 2. Aquest butlletí no s’edità sempre.
AB (Ateneu Barcelonès), A3/ CF 2, Recull de premsa, Ejercicio 1885 a 1886, pàg. 36-37 i 92; i Ejercicio 1887 a
1888, pàg. 114.
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conforme els articles 24, 35 i 48, en el mes de maig, i els escollits prenien possessió
el primer dia de juliol. Els acords havien de tenir la majoria absoluta. Volem destacar els articles 67 i 68, que concretaven com s’havien de dur a terme les exposicions
d’art: calia que fossin aprovades per la Junta Directiva o bé partissin de la iniciativa de la mateixa Junta, ja que no necessàriament havien de ser d’art, sinó que
també podien ser de productes agrícoles i industrials. Com a norma general, hi
podien participar tant els socis de l’Ateneu com els que no ho eren, per bé que cada
convocatòria quedava definida per unes bases concretes. Els articles 69 i 71 dels
Estatuts feien referència als premis, que consistien en diplomes, medalles (d’or,
plata, bronze o coure), la impressió de treballs o recompenses en metàl·lic. La seva
concessió estava supeditada al vistiplau de la Junta, encara que la proposta sorgís
de la Secció, i havien de ser adjudicats en una sessió pública.6
El repertori d’artistes plàstics i músics coneguts que consten en les sessions és
molt destacat, tant pel que fa als que en aquell moment tenien molt de renom (i
que avui han passat a un segon terme), com els més joves que iniciaven les seves
tasques i que més endavant van aconseguir –alguns per mitjà de l’Ateneu– una projecció. Entre els temes que es van tractar, cal fer constar la petició de Joaquim
Fontanals del Castillo, que va demanar un informe favorable per a la publicació del
seu llibre Antonio Viladomat, el artista olvidado y maestro de pintura catalana del
siglo XVIII. A la sessió del 17 d’abril de 1785, es va plantejar l’assumpte i es va decidir nomenar una comissió formada per Pau Milà i Fontanals, Miquel Fluyxench i
Modest Fossas i Pi per que avaluessin l’obra i donessin la seva aprovació, demanant
l’adquisició d’alguns exemplars, entre els quals n’hi havia d’haver un per a la biblioteca.7 Això reflecteix la preocupació pels temes culturals i per l’ajuda al desenvolupament de treballs de recerca artística.
Un altre dels aspectes interessants era la seva implicació en temes socioculturals, com els cinc punts que es van redactar en la sessió del 6 de febrer de 1878 per
a ser estudiats posteriorment i emetre’n un resultat: 1) els procediments necessaris
per a l’ensenyament del dibuix a l’escola primària a nois i noies, seguint les normatives del govern (5-V-1866); 2) la voluntat de dur a terme una exposició de puntes
i blondes catalanes, observant la seva evolució, que incorporés tant els mitjans
mecànics com els dissenys, amb la finalitat de millorar la seva fabricació i la pedagogia efectuada en les escoles femenines; 3) la difusió de l’ensenyament musical i
la possibilitat d’incloure la matèria a les escoles primàries de tota la península; 4)
la intenció d’integrar mesures higièniques i estètiques en la construcció d’edificis i
instal·lacions; 5) el foment de les arts del dibuix i del gravat, ja que aquestes cada
vegada ocupaven un lloc més important en la premsa i els llibres; també calia afavorir els mitjans vinculats a la fotografia perquè abaratien la producció tipogràfica.
Com veiem, es tractava de mesures innovadores: el fet d’ensenyar dibuix o música
a l’escola per afavorir el desenvolupament d’una afició i de promocionar els seus
estudis a nivell professional, la introducció de nous mitjans com la fotografia, o bé
l’ús de materials i solucions higièniques en l’àmbit de la construcció i de la vivenda, el recent interès per la valoració del disseny i no tan sols la tècnica, reflectien la
mentalitat d’alguns socis de l’Ateneu, oberta a noves orientacions.
6.
7.

Els estatuts van sortir publicats al Boletín del Ateneo Barcelonés (Barcelona), 5 (1880), pàg. 4-30.
Libro de Actas de la..., sessió de l’11 de setembre de 1876 i del 6 de febrer de 1878.
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L’any 1881, sent president Antoni Gaudí, es va proposar la preparació d’una
exposició de pintura, escultura, gravat, arquitectura, etc., destinada als socis, degut
a l’èxit que havia tingut una altra que s’havia fet aquell mateix any. Si bé la petició
va ser escoltada per la Junta, aquesta va demanar un pressupost previ a la Secció.
En el Llibre de les Actes8 consta que es van fer ingressar a la Secció diversos artistes
de renom de la ciutat per poder augmentar el prestigi de la mostra, de la qual inicialment ja se n’havia projectat l’edició d’un catàleg amb il·lustracions i una difusió
prèvia per altres ateneus i centres amb els quals es tenia relació, amb la finalitat de
donar a conèixer l’esdeveniment, per si volien participar-hi. També es va modificar
el pressupost per la mostra de 1883. Cal destacar que hi havia una voluntat de
millora en cada exhibició nova que es feia –com veurem– pel que fa a l’estructura
i muntatge de l’espai, la qualitat dels artistes, l’augment de la difusió d’aquests
esdeveniments a la premsa, l’edició d’un catàleg il·lustrat, etc.
Les relacions entre la Junta i la Secció no sempre van ser fàcils, ja que algunes
de les activitats, tot i el seu perfil cultural, no es van poder efectuar. Així va passar
amb la sol·licitut d’una exposició que s’havia de celebrar el 1886 i que va ser denegada, la qual cosa va tenir com a conseqüència la dimissió dels representants de la
Secció. El fet que aquestes petites tensions acabaven tenint un ressò a la premsa
tampoc ajudava gaire.9
Per bé que la Secció estava formada per persones amb inquietuds dins el món
de l’art (músics, pintors, arquitectes, escultors, gravadors, etc.), podem fer constar
que les activitats vinculades a les arts plàstiques van rebre menys suport que les
relacionades amb l’àmbit musical. En primer lloc, degut a que en aquells moments
la música tenia una més gran consideració social, la qual cosa comportava que es
fessin un gran nombre de concerts i vetllades musicals, de vegades acompanyades
de conferències. En canvi, durant aquest ampli període de temps, el nombre d’exposicions celebrades va ser força limitat, si bé era un moment en el qual es donaren canvis substancials dins el món de l’art, que va passar d’un recolzament i
col·leccionisme institucional i de l’alta aristocràcia, a un de nou format per les classes benestants i la burgesia, que requeria unes estructures de mercat noves i diferents agents: col·leccionistes privats, crítics, promotors i públic. Efectivament, va
créixer un interès vers les arts plàstiques i la música, sent més nombrosos els seus
seguidors.

Els premis, les exposicions i les conferències
ELS PREMIS
Hi va haver diverses convocatòries de premis. Algunes per iniciativa de la Junta
General, que no van estar ben vistes pels representants de la Secció de Belles Arts,
perquè creien que havien de ser ells els seus impulsors. Cal destacar la convocatòria de 1879, que va implicar totes les seccions. Pel que fa a la de Belles Arts, tenia
8.
9.

Libro de Actas de la..., sessió del 5-XII-1881 , del 4-I-1882 i del 12-V-1882.
AB, A/CF 2, Recull de premsa, Ejercicio 1885-86, pàg. 37; La Vanguardia (30-X-1886).
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com a tema: «Decoració polícroma exterior dels edificis de Catalunya»,10 amb la
qual cosa es reflectia el creixent interès que hi havia per millorar la imatge de la
ciutat. El jurat va ser escollit entre els mateixos membres de la Secció. El concurs
va permetre discutir sobre la conveniència de la reforma interna de Barcelona i la
manera de dur-la a terme,11 un aspecte que aleshores començava a preocupar.
LES EXPOSICIONS
Tot i que van ser activitats que no es van fer amb gaire freqüència, hi va haver quatre convocatòries, els anys 1876, 1881, 1883 i 1893, totes elles dins de la seu de
l’Ateneu, i una a fora, el 1896. Els detalls que aportarem sobre aquestes mostres
estan orientats a observar la progressiva consolidació del mercat artístic.
L’exposició de 1876 anava acompanyada de l’edició d’un catàleg, que era més
aviat un fulletó amb el llistat dels participants per ordre alfabètic; el preu de les
peces s’especificava en duros. La relació final va consistir en 69 artistes i 308
obres dividides en dues seccions: pintura i escultura. Era, per tant, una exhibició
de gran magnitud i de caire col·lectiu, cosa molt freqüent en aquells moments, ja
que les individuals només quedaven reservades a artistes molt coneguts.
Hi havia una voluntat d’incentivar la compra; per tant, es van redactar unes
bases amb aquesta finalitat i es van imprimir uns números per efectuar un sorteig.
Es tractava d’accions, i cadascuna anava acompanyada de sis entrades gratuïtes
per a la mostra (ja que l’accés no era lliure). Amb el premi, els guanyadors del
sorteig podien adquirir una de les obres de preu equivalent a aquest, o bé d’un
preu superior abonant la diferència. El sorteig tenia lloc després de tancar l’exposició i entre les peces no adquirides però que estaven destinades a la venta.
També es va fixar un termini per recollir-les.12
L’exposició de l’any 1881 també incorporava alguns elements que ja s’havien
iniciat en les exposicions muntades durant el Sexenni per la Sociedad de
Exposición de Bellas Artes, al carrer de Corts amb el passeig de Gràcia, com ara
la realització d’un sorteig de les obres. És molt factible que es copiessin algunes
coses des del moment que alguns membres de l’Ateneu havien format part de la
comissió, com Ramon Martí i Alsina (en la de 1868). Es va mantenir, per exemple, l’entrega de les peces amb el nom, títol i preu; la necessitat de nomenar un
representant quan l’artista no podia fer-se càrrec de l’entrega i recollida de les
obres; la durada màxima d’un mes. Com a proposta nova, cal indicar que la institució tenia cura de trobar compradors entre les corporacions populars,13 i en
successives convocatòries es van tornar a obrir les exposicions –com ja s’havia fet
en les del Sexenni– a altres especialitats, com el gravat, l’arquitectura, la litografia o la fotografia, a més del dibuix, la pintura i l’escultura.
Els artistes entregaven les obres a l’Ateneu, que les inscrivia en un registre. Es
conserva la nota personal d’alguns artistes amb la relació de les peces i el preu.
Es va editar un catàleg en el qual constaven 41 participants i 131 obres. Com

10. Boletín del Ateneo Barcelonés, 1 (1879), pàg. 4-5.
11. Libro de Actas de la..., sessió del 22 octubre de 1879.
12. AB, AB/AE 1, Activitats, Exposiciones 1876-1893, «Exposición de objetos de arte», 1876. El catàleg va ser editat
a Barcelona per F. Basols, novembre de 1876.
13. AB, AB/AE 1, Activitats, Exposiciones 1876-1893, «Bases generales de la exposición», 1881.
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veiem, no va ser tant nombrosa com la de 1876. Hi havia 82 creacions per vendre
i 50 només per a ser exposades. La pintura de Santiago Rusiñol San Hilario, paisaje, va ser comprada per 250 ptes. pel senyor Francesc Fargas (en aquella ocasió
la relació de preus es va donar en pessetes i no en duros).
Pel que fa al sorteig de les peces, es van dividir en dos lots: un de 500 ptes. i
un altre de 50 ptes., i el procediment que van seguir va ser el mateix que la vegada anterior. En aquest cas, l’organització va limitar a 8 dies el termini que tenia
el guanyador del sorteig per seleccionar-les, havent d’entregar la factura per a la
seva recollida i gaudint d’un marge de tres mesos per fer-ho. Es van sortejar quatre premis: un de 100 duros, un de 70 duros, un de 60 duros i un altre de 50 duros.
Es conserven encara alguns dels bitllets de la rifa, que costaven 5 pessetes; les
obres s’escolliren de menor a major cost.
Alguns mesos després, el 15 de novembre, va efectuar-se una valoració positiva de l’activitat, ja que reanimava la vida artística de la Secció. Per aquesta
causa, es va decidir fer-ne una altra, il·lustrar el Boletín del Ateneo Barcelonés amb
dibuixos i gravats, i incloure al Saló de Càtedres objectes artístics dels socis quan
es duguessin a terme actes literaris o musicals. Es va decidir que aquest espai era
el més adient per a fer exposicions, per la seva forma circular, i que se’n buscarien altres que també ho fossin. En una reunió posterior de la Secció, l’11 de desembre,14 es van ampliar les bases de la convocatòria i es va considerar que les
obres havien de ser inèdites, la durada havia d’oscil·lar entre els 15 i els 20 dies,
s’havia d’editar un catàleg15 i fer un pressupost que inclogués les tasques de
millora de la sala. Un altre objectiu va ser demanar a la Junta que adquirís algunes de les peces exposades, amb la finalitat que passessin al seu fons propi per
aconseguir, així, una bona col·lecció.
L’exposició de 1883 va ser més complexa i va ampliar molt el seu àmbit de
difusió, per així poder desenvolupar una activitat que tingués un ressò social i que
comptés amb creacions d’artistes destacats. Les obres havien de ser entregades
també a l’Ateneu, el cost dels ports l’assumia l’artista, les peces no podien ser
retirades fins el final de la mostra i l’Ateneu es quedaria un 10 % de les vendes,
amb l’objectiu de recollir un fons destinat a la compra d’objectes d’art per a l’entitat. No s’acceptaven còpies si aquestes no havien estat elaborades amb un altre
mitjà tècnic diferent al treball inicial, i no hi havia cap assegurança de les peces
en cas de patir un deteriorament durant el període exposat.16
Aquestes mesures van provocar que la majoria d’artistes elaborés obres especialment per a la mostra, que havia de durar, en principi, 15 dies, prorrogables 10
dies més. L’equip es va reunir el 27 de setembre de 1882 per efectuar un pressupost, que s’estimà en unes 2.000 ptes. Llavors es va decidir promocionar-la fentne publicitat als diaris de València, Madrid, Palma de Mallorca i Vic, per ser ciutats que comptaven amb un ateneu i per tant amb persones que podien estar interessades a participar-hi. Igualment, es va proposar demanar a artistes destacats la
seva participació, i d’aquesta manera s’hi van acollir representants madrilenys,
andalusos i altres que residien a París.
14. Libro de Actas de la..., sessió del 15-XI-1881 i de l’11-XII-1881.
15. AB, AB/AE 1, Activitats, Exposiciones 1876-1893. Conté el catàleg i la relació d’obres de l’any 1881.
16. AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1876-1893, «Bases de la comisión organizadora».
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A l’acte d’inauguració es va convidar les autoritats. Algunes no van assistir
personalment, sinó que van delegar en una altra persona, com el governador de
la Província, Sr. Gregorio Zabalta, i el capità general de Catalunya, que va designar el comandant general d’enginyers José Cortés. La premsa va donar molts
detalls de l’esdeveniment. El pintor Josep Armet va pronunciar unes paraules
sobre la pintura històrica. També va parlar el president de l’Ateneu, Góngora, el
qual va remarcar l’interès de la institució pel desenvolupament de les belles arts,
i sobretot de la pintura. Igualment, hi va participar Modest Urgell, aleshores president de la Secció de Belles Arts, i els membres de la premsa. La mostra es va
clausurar el dia 1 de març, comptant amb la presidència de Josep Feliu Codina,
representant de la Secció de Literatura, i el Sr. Fors de Casamayor, el qual va fer
una dissertació sobre el concepte de crítica d’art i l’ideal a seguir. Durant l’exposició, el 28 de febrer, hi va haver una altra conferència, de Joaquim Fontanals del
Castillo, sobre «El arte, el público y la crítica».17 Per tant, les exhibicions servien
per fomentar la reflexió sobre aspectes vinculats al món de l’art en anar acompanyades de conferències. En canvi, el nombre de participants en la mostra va
disminuir: van ser 34 pintors i 2 escultors, amb 137 peces.18 Molts dels autors considerats entre els millors ja comptaven llavors amb un reconeixement, i d’altres el
van obtenir després en reflectir les noves tendències. Les crítiques dels diaris destacaven alguns artistes i obres, esmentaven detalls sobre els títols, la temàtica, els
estils, etc. Com a notícia curiosa, s’hi van presentar tres senyores artistes, per bé
que cap d’elles va posar a la venda les seves creacions.19 Molts pintors socis van
comprar números i van ser premiats amb l’adquisició d’obres dels altres companys. Es conserven algunes cartes demanant la cessió de peces (valorades en 200
ptes.) per al concurs, concretament cartes dirigides als senyors Cusí, Marquès i
Benavent,20 i això ens fa pensar que alguns autors havien exclòs les seves peces de
la participació al concurs. Cal observar que es feia un rebut o comprovant d’aquestes activitats.21
Els quadres van ser penjats a la rotonda, i les escultures anaven situades al
centre de la sala, damunt pedestals ornats amb plantes. Hi havia una bona il·luminació. Paral·lelament, es va editar un catàleg molt més estructurat, amb unes anotacions crítiques de Lluis Ricardo Fors sobre les obres, per bé que sense il·lustracions. L’autor era força crític amb algunes de les peces, cosa que vist avui ens sembla curiós.22
Els comentaris de la premsa van ser molt diversos i no tots els periodistes van
coincidir en la selecció d’originals i la seva qualitat. Alguns trobaven a faltar les
grans composicions temàtiques de caire històric i apreciaven un excessiu interès
pel paisatge. Es deia que l’alt cost de certes creacions era una de les raons que
feien disminuir les vendes. De totes maneres, aquesta convocatòria va tenir molt
més ressò que les anteriors, i una prova clara la tenim en l’alt nombre d’assistents,

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Boletín del Ateneo Barcelonés, 14 (1883), pàg. 7.
AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1876-1854, 1883, continuació «Catálogo Manifestación Artística».
Diario de Barcelona, (16-II-1883); AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1893-1954.
Les cartes van signades per Modest Urgell, i són del 6 d’abril (AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1893-1954.
AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1893-1954, «Cuadros vendidos».
Luis RICARDO FORS, Catálogo, Barcelona, Tipografía La Academia, 1883, pàgines sense numerar (AB, AB 2,
Activitats, Exposiciones 1893-1954.
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unes 15.000 persones. Crónica de Cataluña, en la seva edició del 1 de març, hi trobava a faltar obres de tipus religiós, i sobretot d’història, i creia que la nova pintura costumista havia de ser la futura pintura d’història. A finals del segle XIX, era
la pintura de gènere la que donava beneficis i no la d’història, que ho havia fet
unes dècades abans.23 En canvi, la redacció de Principado, el 20 de febrer, va elogiar la manca d’artificiositat i d’efectes rebuscats en les peces, per bé que la seva
qualitat era considerada desigual.
Pel que fa a l’exposició de 1893, volia millorar alguns aspectes de les anteriors.
Cal recordar que en els deu anys transcorreguts des de la convocatòria anterior
el mercat s’havia modificat lleugerament. El grup organitzador va inspirar-se en
la «VIII Exposition des Artistes Independants» efectuada al Pavillon de la Ville
de París, l’any 1892, de la qual en conservaven les bases. Van obrir la mostra a
artistes decoradors i van excloure del catàleg el preu de les peces, el qual havia
de constar en un llibre a la secretaria. Aquest aspecte reflecteix un increment de
la importància donada a la vàlua estètica i cultural de la mostra en detriment dels
objectius econòmics. Es van publicar dues edicions del mateix catàleg, una de
senzilla i una altra de luxe, que costaren, respectivament, 5 ptes. i 25 ptes. La
segona anava acompanyada d’il·lustracions, reproduccions d’estudis o apunts, per
la qual cosa es va demanar als artistes una fotografia o bé algun dibuix o croquis
de les obres. Es va mantenir la norma de cessió del 10 % del preu de venda de les
peces per a comprar-ne d’altres i va acordar-se la presentació de quatre originals
per artista i Secció.24
Es van editar 100 exemplars dels catàlegs de luxe i 1.000 dels senzills. En total
se’n van vendre 20 dels primers i 100 dels segons, cosa que va permetre recollir
la suma de 1.820 ptes. Josep Lluis Pellicer va fer-ne la portada i també la invitació de la mostra, i Alexandre de Riquer va ser sel·leccionat per al disseny del
pòster.
Com les vegades anteriors, s’anuncià la convocatòria a la premsa, per bé que
no s’han conservat les notícies relacionades amb l’activitat. La inauguració oficial
va tenir lloc a la tarda, assistint-hi les autoritats, i a la nit se’n va fer una altra per
als familiars. Es conserva el Llibre de registre de les obres exposades, amb els continguts següents: títol, autor, dimensions, domicili i característiques tècniques, i
també el preu de cost. S’hi va presentar un arquitecte, però no hi va haver cap
artista format en un sector dels considerats propis de les arts decoratives. Cal destacar la presència, per primera vegada, de dos fotògrafs.
Es volia que la mostra –del 8 al 30 d’abril– fos un esdeveniment destacat, amb
ressò, i per aquest motiu es van programar 8 conferències (dues de pintura, una d’arquitectura, una d’escultura, una de fotografia, una de gravat i una de música).
També sabem que es celebrà una exposició de dibuixos i esbossos tres anys
després, el mes de març de 1896, per bé que no es dugué a terme a la seu de
l’Ateneu, sinó a la Sala Parès. Continuava, per tant, l’interès de l’Ateneu per
donar a conèixer els seus socis artistes.25
23. Els diaris recollits: Principado, Crónica general i La última hora (16-II-1883); Principado (20-II-1883) i Diario de
Barcelona (2-III-1883) (AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1893-1954).
24. El document, les bases dels artistas francesos, i la documentació és a la carpeta AB, AB/AE 1, Activitats,
Exposiciones 1876-1893.
25. AB, AB/AP 5, Album «Vetllades, conferències i programes 1893-1905», pàgines sense numerar.
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LES CONFERÈNCIES I ELS ARTICLES D’ART
El Boletín del Ateneo Barcelonés (1879-1883), és una font d’informació sobre les
conferències d’aquella etapa, ja que, de vegades, incloïa un resum temàtic. També
es conserven els reculls de premsa.26 Cal destacar-ne algunes vinculades amb l’assumpte que tractem.
Va anar creixent la inquietud per emmagatzemar i classificar el saber i la cultura. A la sessió necrològica dedicada a Francesc Martorell i Peña, el 22 de febrer
de 1879, Antoni Aulestia i Pijoan va parlar sobre «La importancia de los archivos, bibliotecas y museos en Cataluña». Es referia a les Exposicions Universals
com a punt de trobada per conèixer els progressos humans i als museus com a
receptacles del llegat de la Humanitat. S’observa, per tant, com durant el segle
XIX va augmentar la voluntat de fomentar aquest tipus d’activitats i de convertir
en públiques les col·leccions privades de llibres, documents i obres d’art, passant
a ser patrimoni del govern.
Encara que no procedia de la Secció de Belles Arts, sinó de la de Literatura,
Francesc Miquel i Badia, el 1881 –segons consta en el número 9 de la revista–, va
dissertar sobre art i va destacar un nou impuls que s’havia donat a tota Europa,
ja que fins llavors havia predominat l’art francès i alemany. Considerava positius
els canvis vers una pintura més sensualista, plantejada en formats més petits i
aptes per a les vivendes. Els quadres històrics eren massa grans. Els darrers anys
s’havia afavorit la pintura de gènere, el retrat i el paisatge. En canvi, la pintura
històrica estava pensada més per a palaus i corporacions, però la indiferència
pública havia originat el seu desús. Pel que fa a l’escultura, la terracota havia permès a l’artista una més gran espontaneïtat.
Una altra conferència digna de comentar és la de J. Fontanals del Castillo, el
28 de febrer de 1883, al saló del Teatre Principal, un espai que l’Ateneu podia
usar per a certs esdeveniments. El tema va ser: «El arte, el público y la crítica
artística». Es centrava, bàsicament, en pintura i escultura, referint-se als canvis
que s’havien donat en l’art dels últims anys. Segons ell, a partir de mitjans del
segle XIX, s’havia passat a un nou concepte d’art, excloent aquell considerat decadent i tradicional. Encara que persistien restes de neoclassicisme i romanticisme
que caracteritzaven el mercat anterior, el gust s’havia orientat vers el caprici, la
fantasia i el decorativisme, amb un predomini de nous mitjans, com el gravat o la
fotografia, augmentant l’exposició en aparadors i vitrines amb finalitat comercial.
La proliferació d’exhibicions, revistes i il·lustracions havia anat modificant la
mentalitat durant l’etapa dels anys 60 al 80. També s’havia incrementat de forma
considerable el nombre d’artistes, tendències i gèneres (el paisatge, el costum, el
retrat i el bodegó coexistien amb la pintura d’història). S’havia passat d’un art
seriós a un art del moment i d’execució ràpida, que excitava l’entusiasme per la
novetat. Predominava una voluntat d’efectuar obres més improvisades i esbossades, menys meditades o treballades que les antigues. És més, considerava que

26. Boletín del Ateneo Barcelonés (1879-1883), 1 (1879), pàg. 34-49; 4 (1880), pàg. 313-339; 6 (1880), pàg. 110; 9 (1881),
pàg. 25-47 i 47-54; 13 (1882), pàg. 74-117. També a AB, AB/AB 2, Activitats, Exposiciones 1893-1954; AB, AB/AB
2, Activitats, Exposiciones 1893-1954; AB, AB/CF 1, Retalls de diaris 1884-85; AB, A3/ CF 2, Recull de premsa.
Ejercicio 1887 a 1888, a partir de la pàg. 95, i Caixa «Retalls, premsa, conferències, 1897-1905», Libro 4 bis, 1897,
pàgines sense numerar.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

La contribució de l’Ateneu Barcelonès al desenvolupament de les arts plàstiques durant la Restauració

2499

s’havia de fomentar el bon art i també el col·leccionisme i l’adquisició d’obres
entre les persones benestants. Era necessari recolzar l’art de qualitat i elegància
per a les cases, vinculat als valors culturals i no a les modes. Per tant, i de forma
paral·lela, convenia fundar escoles especialitzades per divulgar els coneixements
i formar. Igualment opinava que la crítica que es podia llegir a la premsa des de
feia uns quinze anys tenia un paper fonamental en la creació d’un gust i un seguiment d’aquests esdeveniments. El crític periodístic s’havia d’anar professionalitzant per mitjà del treball experimental i especialista, evitant els comentaris sense
base. El bon artista no podia partir només de la intuïció, la fantasia i la sensibilitat, sinó que també havia d’emprar l’enteniment; per aquesta raó li calien els
ensenyaments reglats i el costum de la contemplació pràctica. L’art s’havia d’anar
professionalitzant de mica en mica.
Es tracta d’una conferència molt famosa i que va ser transcrita completament,
perquè aprofundia en el tema que tractava. La Correspondencia Ibérica del 4 de
març va ser un dels diaris que va escriure sobre aquesta conferència. Destacava
que les exposicions contribuïen a formar el gust del públic, més que algunes entitats acadèmiques i que les associacions artístiques. I que, d’altra banda, la crítica
ocupava un paper fonamental en la formació d’uns criteris sòlids que no es recolzessin en la frivolitat, sinó en l’obra bella, feta amb correctes normes d’estètica.
Finalment, l’Exposició Universal de 1889 a Barcelona27 va ser un altre esdeveniment que va motivar tot un seguit de conferències a l’Ateneu. En total en van
ser 26, de temàtiques molt variades. En podem destacar dues.
El 15 de febrer, Josep Lluis Pellicer va impartir la sisena: «Las Bellas Artes en
la exposición». Es lamentava de la poca participació d’artistes locals a la mostra,
encara que el Real Circulo Artístico havia intentat col·laborar-hi. Hi havien anat
dos artistes procedents de París i tres de Roma, per bé que no va participar-ne
cap de cap altre país. Tampoc des del govern de Madrid s’havien fet gaires esforços, ja que repetia les obres presentades en exhibicions anteriors. Pellicer es queixava perquè a vegades s’havien enviat a l’estranger peces millors. Igualment, els
col·leccionistes particulars no s’havien sentit massa ben predisposats. Amb la
qual cosa calia millorar la imatge i canviar la mentalitat, degut a que no hi havia
cap motiu que impedís presentar l’art com a contrari al mercantilisme.
Una altra de les conferències va ser la de Salvador Sanpere i Miquel, «Las
artes industriales en la Exposición Universal», que va distingir entre les indústries
artístiques i les arts sumptuàries. La manca d’estudis seriosos a Barcelona havia
condicionat la poca formació artística. L’obrer espanyol no tenia educació, només
comptava amb una bona mà i calia que aprengués. Opinava que aquesta exposició havia de servir, com la de 1851 a Anglaterra, per millorar la situació de la
indústria artística.
En resum, el conjunt de conferències van prendre com a punt de referència
un esdeveniment destacat, per revisar la situació general i aportar mesures o
solucions concretes. Van servir, com altres dissertacions i activitats, per crear una
mentalitat que desembocaria, a principis del segle XX, en la fundació de l’Escola
Superior de Bells Oficis i l’Escola Tècnica d’Oficis d’Art a Barcelona.
27. Cal esmentar La Vanguardia (21-I-1889); El Diluvio (29-I-1889, 2-II-1889, 5-II-1889, 16-II-1889). Veure AB, A3/
CF 2, Recull de premsa. Ejercicio 1887 a 1888.
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Algunes conclusions
Cal remarcar que, si bé l’Ateneu va ser una entitat centrada en els aspectes polítics i intel·lectuals, igualment va potenciar el desenvolupament de la Literatura i
de les Belles Arts. Encara que la Secció de Belles Arts no va ser mai una de les
principals, va estar sempre activa, duent a terme algunes tasques que barrejaven
el seu caràcter lúdic amb les finalitats culturals, i que alhora servien per reflectir
els gustos i orientacions generals del moment, sense decantar-se, en l’àmbit de la
plàstica, per cap tendència en concret, sinó compaginant-ne vàries. Pel que fa a
les tècniques, podem observar un interès molt important per la pintura i el dibuix,
en detriment de l’escultura. En la primera mostra que es va fer només hi va haver
dos escultors, el que va motivar que en la següent es demanés que primer se’n
presentés una de pintura i a continuació una d’escultura, per poder augmentar el
nombre de participants. També cal fer esment de la incorporació progressiva de
les noves tècniques, com la fotografia, que va formar part del repertori abans que
altres procediments propis de les arts sumptuàries, com l’esmalt, la ceràmica o el
vidre. Van ser els representants del moviment modernista, alguns dels quals eren
membres d’aquesta Secció, els que van reivindicar la inserció plena d’aquestes
últimes en l’arquitectura i en l’art, i no sols com a mostres de l’art del passat.
Tot i destacar el local per a grans exposicions al carrer de les Corts amb el passeig de Gràcia, que va funcionar durant uns anys a partir del període del Sexenni,
en l’aspecte artístic, a Barcelona, abans que es presentessin aquestes primeres
exposicions, hi havia hagut pocs espais per a fer-hi exhibicions col·lectives; espais
que s’anaren creant de mica en mica en forma de galeries privades, com la Sala
Parès, inaugurada el 1877; de la mateixa manera que van sorgir agrupacions estrictament artístiques, com el Real Circulo Artístico de Barcelona, fundat el 1881, i el
Cercle Artístic de Sant Lluc, estrenat el 1893. L’Ateneu va representar un mitjà per
afavorir el diàleg entre tendències i fomentar inquietuds. Aquest punt queda clar si
s’observa la llista d’artistes participants en les seves activitats, tant de línia conservadora i tradicional com en les potenciadores de les noves tendències. En les arts
plàstiques coexistia el paisatgisme amb el costumisme, la pintura simbolista amb la
modernista, etc. Pel que fa als aspectes estilístics, les orientacions depenien més de
la persona que les organitzava que de les directrius del centre. De fet, la institució
estava oberta a les noves propostes que venien de fora i n’agafava idees, per bé que
les hi donava una orientació pròpia. En aquest àmbit de les arts plàstiques va recolzar la introducció de l’art nou influït per les modes parisenques, no prohibint-ne
l’exhibició de les seves obres a la seva seu (encara que això no agradés a tots els
socis) i, sobretot, en dedicar part dels seus pressupostos en efectuar-ne exhibicions
al centre, com l’exposició de l’any 1893. L’Ateneu mostrava, per tant, la seva receptivitat vers les noves propostes, i entre els mateixos membres de la Secció hi havia
persones de mentalitat avançada, amb una voluntat de renovació.
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Narcís Oller i les belles arts:
el dilema entre el realisme i el simbolisme
a finals de segle a Barcelona

Miquel-Àngel Codes Luna*

Apart de les qüestions arquitectòniques que varen afectar de manera transcendental a la Barcelona de finals de segle, l’escriptor Narcís Oller (Valls, 1846-Barcelona,
1930) va demostrar un gran interès per la resta de les denominades “belles arts”,
tot i que en aquestes va ser més conservador. En arquitectura, Oller va apostar
efectivament per la modernitat i el progrés que implicava la ciutat nova que s’anava construint (es va traslladar a viure a la Rambla de Catalunya), però respectant
la tradició. Això el va portar, per exemple, a denunciar l’actitud dels especuladors
que volien arrasar la ciutat vella en nom del progrés, i també a defensar el Castell
dels Tres Dragons –el restaurant de l’Exposició Universal de 1888 dissenyat per
Domènech i Montaner– de línies netament modernistes. Pel que fa a l’obra d’un
altre arquitecte modernista com és Antoni Gaudí, la seva obra no l’entusiasmà
especialment. Malgrat tot, va tenir paraules elogioses per la Sagrada Família, obra
a la qual Gaudí es va dedicar en exclusiva des de 1914, quan va deixar de dirigir les
altres obres que estava realitzant (l’església de la Colònia Güell, el Park Güell i la
restauració de la catedral de Mallorca):
En les obres verament grans i originals que està fent en el temple de la Sagrada
Família, hi ha molta originalitat de bona llei, molt de genial en l’alt sentit de la
paraula. Dic molt perquè tampoc ho accepto tot en absolut. Però, davant d’aquell esplet d’imaginació poètica i de problemes nous d’estàtica, abaixo el cap
amb reverència i saludo a l’autor reverentment.1
D’altra banda, l’organització de la gran mostra impulsada per l’alcalde Rius i
Taulet va evidenciar el que Oller ja havia denunciat en articles a la premsa –la
manca d’estàtues de la ciutat– i va propiciar un canvi de sensibilitat de les autoritats competents en aquesta matèria. L’escultura monumental, doncs, tingué el seu
zenit amb l’Exposició, amb exemples tan notoris com la decoració del passeig de
Sant Joan (amb estàtues dedicades a personatges històrics) o el monument a
Colom, al qual Oller va dedicar un parell d’interessants articles.2
La pintura tampoc va escapar dels interessos d’Oller, com ho demostra el fet
que aquesta fos elegida per ambientar un dels seus primers textos (El pintor Rubio),
*
1.
2.

Doctor en Història de l'Art i membre de l'Associació Internacional de Crítics d'Art (AICA); www.diderot.info.
Narcís OLLER, Obres completes, Barcelona, Selecta, 1948, pàg. 1.434.
Rosa CABRÉ, La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni de la ciutat, Valls, Cossetània, 2004, pàg. 49.
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a més de la correspondència mantinguda amb el seu cosí, l’escriptor i crític d’art
Josep Yxart, els itineraris dels seus viatges, la seva amistat amb pintors, els seus
articles periodístics i, com no, la seva producció literària. Per Oller, la pintura i el
seu context van ser un fenomen de gran interès literari que es va reflectir tant en
passatges de La febre d’or com en nombrosos contes, els quals va utilitzar per desplegar les seves idees sobre l’artista –pintor, músic o escriptor– en la societat burgesa. En l’apartat estilístic, aquesta literatura “artística” –a l’igual que la que no ho
és– sovint es va veure contagiada per una concepció netament “pictòrica”. A La
febre d’or, per exemple, hi ha diverses descripcions de vistes panoràmiques que
esdevenen vertaders quadres i que van motivar Santiago Rusiñol a escriure a Oller:
...En quant á las descripcions, noy, pintas ab colors de debó. Aquella bolsa es de
magnificament pintada: hi ha termes y ha distancia hi á llum y la gent si pasejan
y hi cridan enregollats y aquilotats.3
Però la cosa no acaba aquí, ja que, a l’hora de titular els seus treballs, Oller es
va servir d’una terminologia amb clares reminiscències pictòriques: Croquis del
natural, Notes de color, Figura i paisatges, Perfiles y brochazos, etc.
Certament, el tema artístic és ben sucós i es pot tractar de mil maneres diferents. En el conte titulat El retrat, Oller es va fixar en un dels temes claus del fenomen artístic de l’època, com era la utilització de l’art amb l’única finalitat de millorar la imatge personal:
Mentre no tenia un xavo treballava com un negre: un cop ric, un cop s’ha sentit
anomenar pertot arreu senyor don Joaquim, ha pensat que sa nova situació li
imposava nous deures, ha deixat de treballar, s’ha proposat fer treballar als
altres, trobant per a son ús particular una norma de conducta que tranquil·litza
sa consciència, injustament alarmada. Heus-la aquí sintetitzada en la següent
fórmula, generosa i prudent alhora: «ésser l’emparança del pobre, sense minvament del capital ni caure en mansuetuds ridícules»; [...] amb el desig de no ésser
un ric vulgarot com aquells a qui criticava quan s’apartaven d’ell, està estudiant
botànica, agricultura, posant-se al corrent de l’esport, i visita quotidianament el
taller d’un artista. Té bon cor, presum de gust i vol ésser amateur.4
En efecte, el senyor Don Joaquim esdevé un paradigma d’aquell burgès de finals
del XIX a Catalunya que, gràcies a uns beneficis amb un creixement sense fi aparent, començà a relaxar-se i dedicar una petita part del seu temps a “fer cultura”, a
buscar un vernís cultural que li donés prestigi en una societat on les formes estaven
canviant.
Cal recordar que el darrer terç del vuit-cents va ser un període de veritable enriquiment per a Catalunya, «motivat per l’expansió de la xarxa ferroviària, que permetia vendre amb més facilitats per tota la Península els productes industrials
fabricats a Catalunya o importats a l’estranger, i afavorit pel creixement del comerç
3.
4.

Núria CABRÉ i Enric GALLÉN, «Set cartes de Santiago Rusiñol a Narcís Oller», Faig, 11 (març de 1980), pàg. 49.
Narcís OLLER, «Croquis del natural. Notes de color. Records de noi», dins Obres completes, Barcelona, Gustau
Gili, 1929, vol. VII, pàg. 166-167.
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de teixits amb Amèrica, per l’auge de la indústria vitivinícola, per la repatriació de
capitals fets a les colònies i per la venda de propietats agrícoles situades a la vora
de Barcelona per a l’edificació de la nova ciutat».5 Tot això va fer que s’acumulessin molts de diners i que el total d’estalvi mobilitzable excedís el total de la capacitat d’inversió, fet que va propiciar que els rics s’iniciessin en el consum d’objectes
de luxe. La ingenuïtat i el desig latent d’ostentació pública va fer que la superficialitat (més o menys matisada) triomfés per sobre de qualsevol altre paràmetre i que
les residències d’aquestes famílies benestants fossin un aparador del seu poder
adquisitiu a través d’una acumulació d’objectes difícil de pair a ulls d’avui. Per tant,
el costum d’anar a les galeries d’art (que neixen en aquest moment) va ser un dels
efectes més visibles d’aquest canvi de formes que, amb tot, no va fer desaparèixer
els vicis propis dels homes de negocis, ja que molts d’ells no van voler entendre
d’art, sinó tenir la certesa d’haver efectuat una bona “compra”. L’historiador de
l’art Francesc Fontbona ho resumeix perfectament:
Aviat la venda pública d’obres d’art esdevingué habitual i, malgrat la desaparició física d’aquell històric Palau de Belles Arts [edifici creat pels propis artistes al
Passeig de Gràcia i que estigué en peu des del 1868 fins el 1874], el tràfic de quadres i escultures no sols no minvà, sinó que es consolidà a través de l’aparició de
galeries d’art privades, la més important de les qual seria la Sala Parés, botiga
de material artístic convertida en sala d’exposicions el 1877. La desclosa d’un
veritable col·leccionisme de peces coetànies va, doncs, lligada íntimament a l’establiment d’aquesta mena de sales d’art. A partir d’aleshores un gran nombre
d’aficionats, lògicament pertanyents d’entrada a la pròspera burgesia catalana
de l’època de la Febre d’or, esdevingueren compradors més o menys habituals
dels productes exhibits a les galeries. Tanmateix aquest hàbit adquisitiu no ha de
fer pensar tampoc encara en l’existència d’un autèntic col·leccionisme; el que
aquells compradors buscaven per damunt de tot, més que peces amb el que
podríem dir-ne un carisma cultural, eren elements decoratius de “categoria”
per a les seves llars. [...] D’aquí al veritable col·leccionisme modern, però, hi
havia un pas, un pas tanmateix que avançarien els fills dels homes de la Febre
d’Or.6
Aquesta afecció artística, aquest acostament a l’art per part dels benestants, es
podia donar de manera més o menys ben intencionada. Oller ho exemplifica molt
bé a La febre d’or: d’una banda, hi havia aquell client/a que partia de la ignorància
sobre la cosa artística, però que intuïa que aquest món li faria més planer el seu
camí cap a una cota d’“espiritualitat” més alta (Delfineta); de l’altra, hi havia aquell
client que se sentia gairebé obligat a gastar-se part dels guanys en obres d’art, perquè aquestes eren les que millor podien emmirallar el seu triomf en l’escala social
(Llassada).7 Per tant, a aquest últim tipus de clients tant els era comprar un gerro

5.
6.
7.

Josep TERMES, «De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil. 1868-1939», dins Història de Catalunya,
Barcelona, Edicions 62, 1987, vol. 6, pàg. 124.
Francesc FONTBONA, «Les col·leccions catalanes d'art modern», dins Les antiguitats i els antiquaris, Barcelona,
Gremi d'Antiquaris de Catalunya, 1985, pàg. 41-42.
Alan YATES, Narcís Oller. Tradició i talent individual, Barcelona, Curial, 1998, pàg. 275.
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com una obra mestra de la pintura, perquè, a efectes pràctics, tots tenien la mateixa funció: fer bonic. Oller creia que, malauradament, el segon personatge era el
que més abundava en la societat que li havia tocat viure. Una decepció que va compartir amb Santiago Rusiñol i que apareix nítidament en la correspondència que
varen mantenir. Ambdós es queixaven de la impossibilitat de professionalitzar-se a
causa de la incomprensió dels qui tenien el poder de crear les condicions idònies
perquè això passés: els burgesos, és a dir, la seva mateixa classe social. En aquest
sentit, arran del ball de disfresses que el 1889 va organitzar el Cercle Artístic de
Barcelona, Oller va escriure a La Vanguardia:
Incomprensible parecerá lo que digo, al mundo del buen tono de otras capitales, que respeta, admira y aún se disputa en sus salones a los artistas más renombrados de su país. Pero aquí ha vivido una parte de ese mundo en medio de la
sosera más espantosa, la de la moda del figurín, bajo un cielo tachonado de
onzas de oro o de cruces, y sin cuidarse de un elemento tan civilizador como el
arte.8
Si el Cercle Artístic (ubicat aquell any a l’antiga Casa Gibert de la plaça de
Catalunya) va ser un punt de trobada entre la burgesia i els artistes, el gran santuari on es segellava aquesta unió es trobava uns quants carrers més avall, concretament al carrer de Petritxol, número 5. Oller ho va descriure així, en un altre article a La Vanguardia, també el 1889:
...El Salón Parés ha sido para Barcelona una institución, una necesidad. Desde
aquel día [es refereix al dia de la seva inauguració], la Barcelona culta desfila
semanalmente por las salas de aquella galería; los devotos del grupo tienen que
visitar, en los días festivos, dos templos: la parroquia y el Salón Parés. No tienen
ya sólo devotos los santos; los tienen también nuestros artistas: en el Salón Parés
hay jubileo todo el año.9
Oller demostra de nou la seva agudesa descriptiva: abans del tombant de segle,
les exposicions a can Parés van ser un autèntic esdeveniment, especialment la denominada “Exposició Extraordinària de Belles Arts”, una mostra de caràcter anual
que la sala organitzava cap a finals d’any amb peces dels artistes habituals de la sala
i que esdevingué un dels actes més importants de la vida cultural barcelonina.
Òbviament, una gran part d’aquesta clientela no tenia ni idea sobre temes artístics
(tot plegat era una situació bastant nova), però per Oller això era secundari, ja que,
segons ell, «qué daño han de causar los disparates que allí se oyen, si en cambio, a
fuerza de ver y comparar, la masa aprende, el gusto se depura, el número de compradores aumenta y la afición a poseer objetos artísticos crece y desarrolla cada día
más?».10 Tant en aquest article dedicat a la Sala Parés, com en el capítol XV de la
primera part de La febre d’or, on apareix aquest establiment, la llista d’autors citats
per Oller no té una lògica interna que permeti arribar a cap conclusió sobre el seu
8. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 153.
9. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 182.
10. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 183.
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gust artístic o altres consideracions, ja que no es poden adscriure clarament a una
única tendència estilística. No obstant, cal dir també que cap d’ells s’escapa del que
es podria anomenar escola realista: des dels precursors, com Ramon Martí Alsina
o Benet Mercadé, al neoromàntic Modest Urgell o els més anecdotistes germans
Masriera, tots ells es mouen dins el realisme pictòric, i quan cita algun autor que
avui es coneix per formar part d’altres escoles més avançades –els ja mencionats
Casas i Rusiñol o l’Eliseu Meifrén– ho fa perquè en el moment de la redacció
d’ambdós textos encara no havien fet el canvi. En el cas de la novel·la, més que fer
al·lusió a una exposició real o fixar un llistat d’autors interessants segons les seves
preferències, Oller va optar per enumerar un grup de firmes prou variat, perquè el
lector contemporani s’emportés una impressió general de conjunt que li aportés
–com ja ha assenyalat el professor Yates–11 una forta sensació d’historicitat, de
verisme de la trama.
Ara bé, Oller va deixar uns quants testimonis que permeten aventurar una hipòtesi sobre el seu gust artístic, especialment pel que fa a pintura. A finals d’abril de
1890, la Sala Parés de Barcelona va exposar el famós quadre de Luis Jiménez
Aranda titulat Una sala de hospital durante la visita del médico (actualment al
Museo del Prado), el qual havia estat guardonat amb la medalla d’or a l’Exposició
Universal de París de 1889 i que va significar el triomf del realisme social per sobre
de la pintura d’història en el món acadèmic estatal. De fet, un canvi gens tràgic pel
públic conservador, ja que es tractava d’un simple canvi temàtic on es permutava el
pintoresquisme del passat per una trivialitat del present que ocasionalment podia
sacsejar la consciència. Oller va aprofitar el pas del quadre de Jiménez Aranda per
Barcelona per desenvolupar una sèrie de teories:
Yo espero que este premio tenga grandísima trascendencia en la marcha de
nuestra pintura. Gracias a él, no serán pocos los que abandonarán el absurdo
procedimiento de buscar el asunto en la pálida narración del historiador y que
irán a demandarlo siempre a la realidad viviente, única que puede proporcionarlo con todo el vigor de luz, poesía y sentimiento que necesita el artista para
que en sus cuadros haya algo más que líneas y color sin alma. No apareceremos,
de hoy, más a los ojos de Europa como un pueblo inconcebible que abandona
la tradición de sus grandes maestros, de su envidiado Velázquez, por la que le
legaron los extraviados cultivadores del pseudoclasicismo y del romanticismo.12
Però el judici d’Oller sobre la peça i el que havia de ser la pintura no acabava
aquí: «Como toda pintura buena, tiene, la de Jiménez, la cualidad de no parecer
pintada. Es, además, sugestiva en alto grado, y despierta tal ilusión de verdad, que,
a poco que se ensimisme el espectador contemplándola, se siente trasladado dentro de aquella sala que no existe».13 Oller utilitzà aquí el concepte de “veritat” com
a requisit indispensable perquè una pintura sigui “bona”, curiosament el mateix
concepte que el pintor Joaquim Vayreda emprà en el brindis d’homenatge que li va
fer a Jiménez Aranda el dia de la presentació del quadre a can Parés, del qual va
11. YATES, Narcís Oller..., pàg. 273.
12. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 187.
13. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 186.
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afirmar que era «un vot decisiu a favor de l’art veritat en oposició a l’art convencional, és a dir, l’art que sent el que fa, en contra de l’art que només fa el que sap».14
Quina profunditat intel·lectual tenen per Oller les etiquetes de “veritat” i “realisme” en la pintura? Per respondre-ho és interessant compilar i contrastar més testimonis, com el que ens va deixar el seu gran amic i també escriptor Joan Sardà:
N’Oller és un fanàtich de la veritat en l’art. No admet los idealismes en les pintures de la naturalesa interna. Ciselladures i filigranes retòriques de la forma
literaria; rebuscaments i maravelles convencionals de la forma pictòrica ò plàstica, tot axò’l subleva, l’indigna de debò, però de debò, com una profanació, com
un atentat. [...] No es d’estranyar l’apassionament de n’Oller per la veritat realista en l’art. [...] No necessito anar a Cerdanya per veure la vall de Puigcerdà: en
Marquès, lo pintor, se dèu recordar d’una lluminosa descripció que n’Oller nos
en va fer un dia de conversa d’amichs. Se’n dèu recordar perque’ns varem estar
un quart d’hora pendent de sos llavis y veyent, no dibuixarse ni pintarse, no n’hi
hà prou, veyent riure aquella vall que tant bonica dèu ser segons nos la va descriure. Cito aquest detall, com un de tants, per lo que’ns ferí a n’en Marqués y
a mí.15
Aquesta anècdota recollida per Sardà subratlla de nou com Oller només va concebre la pintura d’un mode realista i vinculada al concepte de “veritat”. Si es rastreja en els seus contes i articles, aquesta “veritat” apareix encara més vegades. El
1886, quan el pintor Baldomer Galofre va exposar a la Sala Parés, Oller va anotar:
Pintor essencialment modern, és, sobretot i abans que tot, un enamorat de la
veritat viva. Com el poeta, com el novel·lista del dia, observa el món que el rodeja; tot allò que hi pertany l’interessa, el commou, l’entusiasma, i li fa agafar el
llapis o el pinzell per perpetuar tot el que té de bonic i interessant aquell fragment de realitat tal com l’han vist sos ulls, tal com ha travessat per son temperament: no amb la morta fredor d’un copista vulgar o de la màquina; sinó amb
tota la vida, tota la llum, totes les energies i aromes que li han fet glatir el cor.
Heus aquí l’art; heus aquí l’artista. [...] Compondre el que no ha vist, falsificar
caràcters i èpoques, fer, en una paraula, allò que no viu en la realitat ni ha
començat per ferir-lo a ell, seria per a en Galofre una abjecció que pugna amb
son temperament, amb sos sentiments d’independència i fidelitat.
[...] –Aquí hi ha una artista de debò, tan franc, tan sincer, tant lleial com l’home!16
L’any següent, arran de les peces que el pintor Enric Galwey va incloure a la cinquena “Exposició Extraordinària de Belles Arts” de la Sala Parés, Oller s’hi va referir en un article a La Il·lustració Catalana amb termes molt similars; trobava que els
seus quadres eren fantàstics perquè «al contemplar aquells paisatges un s’hi troba

14. Joan A. MARAGALL, Història de la Sala Parés, Barcelona, Selecta, 1975, pàg. 44.
15. Joan SARDÀ, Obres escullides, Barcelona, Llibrería de Francisco Puig y Alfonso, 1914, pàg. 147-149.
16. Narcís OLLER, «Al llapis i a la ploma. Vària. Rurals i urbanes», dins Obres completes, Barcelona, Gustau Gili, 1928,
vol. IX, pàg. 154-156.
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bé; car li’n recorden tants i tants que un hom ha trepitjat! I en aquesta il·lusió, que
és fi suprem de l’art tal com jo l’entenc, està la poesia que, a la contemplació, es
desperta. [...] En Galwey, com tots els artistes de debò, ha demostrat que la poesia
no exigeix recursos artificials, ni composicions rebuscades; que cal tan sols anar-la
a cercar i saber-la trobar al fons de la veritat, on jau sempre».17
A part del pòsit romàntic que desprenen aquests dos fragments, es poden
deduir diverses conclusions sobre la filosofia d’Oller al voltant de la pintura, les
quals es varen mantenir inalterables tota la seva vida. Per Oller, la pintura havia de
servir a la “veritat”, i aquesta consistia en reflectir el “present”. Per tant, si la “veritat” és la conformitat de les coses amb el concepte que es forma d’elles a la ment,
els quadres havien d’esdevenir proves materials d’aquesta conformitat i, si l’artista
volia ser “sincer” –com Oller titlla a en Galofre– només podia pintar el que veia i
no capítols èpics que mai havia vist o, com a molt, li havien explicat. Oller podria
haver utilitzat altres termes per referir-se al tipus d’obra que desitjava que un pintor fes (“pintura del present”, per exemple), però va preferir servir-se d’una qualitat moral com la “veritat”. En aquest sentit, no es pot oblidar que, al marge de la
seva procedència, tota ciència moral coincideix en què hi ha uns punts intocables
que han de regir la conducta humana i «dir la veritat» –com també ho és no matar–
és un d’ells.
Si, com s’ha vist, el criteri estètic d’Oller va estar per sobre de buscar únicament
la versemblança amb la realitat, també cal dir que no va anar gaire més lluny. En
efecte, la pintura havia de basar-se en l’observació del present; així, al parlar de
l’artista Josep Estruch, Oller anotava: «al meu entendre l’Estruch és un gran observador, i, per tant, té saba de realista. Com Gavarni [pseudònim d’Hippolyte
Chevalier, famós caricaturista francès del segle XIX], pren sos tipus del carrer, del teatre, de l’església, del passeig».18 I dins de l’observació del present, de manera més
específica aquells fragments que commovien a l’artista. Aquest havia de convertirse en «un narrador que s’emociona amb la seva narració» –tal com Zola va definir
el mateix Oller–, i per aconseguir-ho, havia de pagar una penyora que a la llarga es
transformaria en una potent càrrega anti-modernitzadora: no podia renunciar a
“l’asunto”, és a dir, al tema principal del quadre que, segons la pedagogia artística
més arrelada a l’època, era la cosa més important d’una obra... tot i que la majoria
de pintors sempre es van prendre aquest “asunto” com un pretext per poder
demostrar les seves habilitats. Sobre la necessitat que tenia Oller de trobar l’assumpte en una pintura, vegi’s aquesta anècdota que va viure al costat del pintor
Modest Urgell i que recordava així:
... un estiu, ell i jo ens trobàrem casualment, a Banyoles, a la mateixa dispesa on
anava jo a parar. Hi estiguérem quinze dies junts; i, acampanyant-lo jo cada
tarda al camp, on anava ell a prendre notes, fou quan, amb gran sorpresa meva,
vaig descobrir aquell estrany procediment [...]. Un cop a lloc, triava el punt de
mira i el moment lumínic; contemplava una estoneta, molt callat, el panorama;
s’asseia, armava la paleta, es posava a pintar; i quan s’aixecava donant per fini17. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.434.
18. OLLER, «Al llapis...», pàg. 154-156.
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da la tasca, no havia fixat a la tauleta sinó tres o quatre faixes horitzontals: la del
color i to generals del cel, les corresponents als últims termes de terra, la del primer, i... prou: plegava la capsa i... cap a casa o a passeig. Tot intrigat, vaig dir-li
el primer dia:
–Ai, ai! i què en fareu, d’això?
–Un quadro.
–¿Sense muntanyes, sense arbres ni cases, ni res més del paisatge que tenim a
la vista tan remaco?
–De muntanyes, d’arbres i cases, ja me’n sé dibuixar jo a gust meu: el que em
calia, que era només fixar aquí el que és variable i fugitiu, to i claror, ara ja ho
tinc.
–Però i l’assumpte?
–Jo me l’empesco: el vull ben meu.19
En el cas d’Oller, aquest “assumpte” estaria limitat –de manera tèbia, però irrenunciable– per la moral i la religiositat.
Lluny del fonamentalisme religiós, el sentiment catòlic d’Oller va fer decantar
el seu gust per un tipus de pintura on la moral aparegués, però sense estridències
ni visions, tant enlluernadores com erròniament simplificades; en aquest sentit, el
quadre ja comentat de Luis Jiménez Aranda o el conegut Ciència i Caritat de
Picasso –que parteix d’unes mateixes coordenades estètico-morals– serien dos
exemples del bon fer d’un artista.
Es tracta d’una demanda de moderació que va molt lligada a la que Josep Torras
i Bages, mossèn consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc, abans que el nomenessin bisbe de Vic, va inculcar als socis d’aquesta històrica entitat barcelonina i que
queda perfectament reflectida en la famosa polèmica que va suscitar el quadre La
mort sobtada, de Joan Llimona. Com diu Mercè Doñate:
Torras i Bages va fer adonar als membres de Sant Lluc que la seva missió com
a artistes cristians no era pas fer apologètica o donar lliçons de moral sinó limitar-se a conrear l’art i la bellesa amb esperit cristià. «Vostès no són una congregació; la seva entitat té per objecte primordial conrear l’art i perfeccionar-se en
son exercici... cadascú que faci la seva feina». Torras i Bages va exercir una
influència molt considerable sobre els artistes de Sant Lluc en general i sobre
Joan Llimona en particular.20
El 1893, a la primera exposició col·lectiva que va fer el Cercle Artístic de Sant
Lluc, Llimona va presentar el quadre en qüestió, on de manera grandiloqüent i exageradament efectista apareixia una dona de moral “dubtosa” que moria sobtadament. El quadre va rebre fortes crítiques, motiu pel qual Llimona va prendre una
decisió dràstica: pintar a sobre una altra obra i presentar-la a la “Tercera Exposició
de Belles Arts i Indústries Artístiques”, que es va celebrar a Barcelona el 1896. La
nova obra, titulada Tornant del tros i actualment conservada al Museu Nacional
19. Francesc FONTBONA, Gemma ROMAGOSA i Carmen RODRÍGUEZ, Modest Urgell, 1839-1919, Barcelona, Fundació
«La Caixa», 1992, pàg. 13-14.
20. Mercè DOÑATE, Joan Llimona, Josep Llimona, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2004, pàg. 13.
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d’Art de Catalunya, mostra una família tornant de treballar que resa el rosari: és
evident que el rerefons religiós encara hi és, però el to és molt més assossegat. De
ben segur, a Oller li va plaure aquest canvi d’enfocament, tan proper a aquella serenitat preconitzada per Torras i Bages. De fet, ell mateix va recriminar-li al pintor
Dionís Baixeras –curiosament president dels “llucs” durant un temps, com en
Llimona– la seva incapacitat d’«entendre la diferència que va del misticisme hermós, sublim, de qui pot plorar pensant només amb una llaga de Crist, a la hipocresia convencional que exerceixen avui els habituals lectors del Diario de Barcelona,
uns quants pobres d’esperit i els milers de fariseus que sempre han pululat pel
món».21
En resum, es pot dir que el gust artístic de Narcís Oller va ser conservador, no
tant pel seu afany moralista o religiós, sinó per la insistència a reclamar un
“assumpte” en tot quadre, que, si bé és cert que el volia actual i mancat d’hipocresia, l’acotava dins uns límits temàtics i conceptuals que no incloïa ni el total de la
societat, ni per suposat l’esfera simbòlica. Això el feia mostrar-se desconfiat a la
influència que exercia París en els artistes catalans, com ho demostra una de les
cartes que Rusiñol li va escriure des de París:
En cuant à lo qu’em dieu de quedarme á Paris, realment penso passarhi l’hivern
y estudiar de debó. Teniu molta rahó ab lo que m’aconselleu y crech que efectivament los cuadros deuhen pintarse en lo pais qu’un á nascut, qu’es alli ahont
un à mamat y al ravés. Pero sabeu molt be que dintre’l puñasero art existeix una
gran part de gimnastica y aquesta en lloch se pot fer com aqui.22
A un nivell purament especulatiu, doncs, es pot concloure que a Oller, com succeeix a les seves novel·les, el món obrer en si mateix no va interessar-li com a tema
per a la pintura, mentre que les misèries burgeses, per bé que no havien de ser ignorades, havien de rebre un tractament adequat per a la seva presentació en públic, per
no caure en la sordidesa. Dit d’una altra manera, Oller no volia que el pintor mentís
o edulcorés el seu retrat de la societat, però tampoc que digués tota la veritat.
Com a contrapunt, i per comprovar la importància que té el sentit que se li
donen a les paraules, és interessant comprovar com Joaquim Torres-Garcia, un pintor que també va desconfiar de París, que també era creient i membre del Cercle
Artístic de Sant Lluc i que opinava que l’art havia de perseguir la veritat i estar sotmès a un ordre moral («la pintura i l’escultura no deuen ser únicament plàstiques,
sino que deuen tenir un sentit moral profundíssim, i en cert modo, manifestar el
criteri filosòfic que l’artista puga tenir del món»),23 va encarnar un tipus de pintura
radicalment diferent a la que Oller propugnava. El 1913, Torres va publicar un llibret titulat Notes d’art, on va compilar i revisar diversos textos seus. Un d’ells el va
titular «De la fantasia i del realisme» i aportava la següent reflexió:
Tenim per enemics de l’art a la fantasia i al realisme. A primera vista semblen
oposats, mes a poc que un reflexioni veu que són una sola cosa. Perquè la fan21. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.429.
22. CABRÉ, «Set cartes...», pàg. 38.
23. Joaquim TORRES-GARCIA, Escrits sobre art, Barcelona, Edicions 62, 1980, pàg. 64.
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tasia no és més que un realisme que fuig de lo natural.
[...] L’art superior se mou en una altra esfera. No és fantàstic ni real; és verdader. Ell vol donar-nos l’essència de les coses, fuig de lo accidental, de l’apariència; ell cerca la veritat, realitza la síntesi. I així ens dóna, en un tot proporcionat
a la nostra capacitat, l’ordre de les coses.
Per tot això dit, la tendència de l’art modern, que vol les imatges estilitzades,
decoratives, despullades de tot realisme, va perfectament encarrilada, i dins d’ella se fan i se faran coses definitives.
Per sobre de la realitat, per sobre de la observació de la vida, per sobre de tot
està la idea. Per això trobem una manca completa de lo que entenem per art, en
el més alt sentit, o que quant menys és un art rudimentari, el d’aquell artista que
es limita a la còpia (encara que sia amb escolliment, i encara que dins de certa
forma que el posa per damunt de la còpia esclava) d’un tros de paisatge o munió
de gent o figura, mes tal com la veiem en la realitat, sense triar i compondre,
sense triar lo essencial de lo característic, en fi, sense sotmetre la realitat aquesta a un ordre ideal.24
Així doncs, Torres-Garcia també exigia la veritat, però situada en un ordre ideal,
despullada de «tot realisme» i allunyada d’una visió rudimentària que es basés en la
mera còpia «d’un tros de paisatge o munió de gent». Oller i Torres-Garcia, per tant,
propugnaven dues veritats diferents sobre l’art, que són les mateixes amb les que es
van debatre molts artistes –des de finals del segle XIX– per encarar la seva obra.
Sense anar més lluny, un dels pintors més pròxims a Oller, Santiago Rusiñol, exemplifica perfectament aquest trànsit d’idees al voltant de la pintura. Al principi,
Rusiñol i Oller compartiren uns mateixos gustos pictòrics al voltant dels realistes
francesos (especialment per l’obra de Dagnan-Bouveret i Bastien-Lepage). Però el
1894, després d’un viatge a Itàlia, Rusiñol començà a explorar la via simbolista: el
quadre titulat Pulvis, cineres, nihil, d’aquell mateix any –on apareix una pira on cremen diverses caixes de morts– és ben simptomàtic d’aquest canvi de sensibilitat.
Paral·lelament a la seva faceta d’escriptor –i un cop superada la seva addicció a la
morfina–, Rusiñol anà transformant aquest simbolisme místic –i a voltes macabre–
cap un simbolisme centrat en el tema dels jardins, el qual esdevindria el motiu més
repetit dels seus quadres en els darrers anys. A Oller no li deuria agradar el canvi.
Indubtablement, els quadres que havia fet Rusiñol fins aleshores, inspirats en zones
suburbanes, llocs atrotinats, treballs humils o interiors burgesos, quadraven perfectament amb el tipus de pintura que Oller anhelava, però tot el que anés més enllà ja
eren, com deia en Sardà, «ciselladures i filigranes retòriques» mancades d’interès.
Al marge d’aquest canvi en la trajectòria de Rusiñol, Oller es mostrava lleugerament satisfet perquè pressentia que a Catalunya s’estava desenvolupant una
escola pictòrica moderna, allunyada dels temes històrics. Parlant d’en Dionís
Baixeras, afirmà:
Jove encara, ja es considerava, potser, com a pare o fundador a Espanya, i
millor diria a Catalunya (car fora d’aquesta regió sembla que encara no en
24. TORRES-GARCIA, Escrits..., pàg. 47.
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saben res a hores d’ara) d’eixa formosa escola moderna que, a França, han posat
en boga Millet, Breton, Bastien-Lepage i Dagnan-Bouveret, allí anomenada la
Intimitat. I sia com vulga, potser En Baixeras té raó. Jo almenys no tinc record
que abans d’ell, a Barcelona, ni enlloc més de la Península, haja ningú perseguit,
amb tanta constància ni amb intenció tan manifesta, el caràcter típic de nostres
mariners i pagesos, llurs habituds i costums, que és ja l’únic de típic que ens
queda. Veritat és que en Vayreda féu, abans que ell, algun ensaig d’això en Les
primeres calces i en L’enterro d’un gos...25
Oller tenia molt clar el que li agradava. Quan va anar per primer cop a París, el
1878, com a corresponsal de La Renaixensa amb motiu de l’Exposició Universal, ja
va mostrar la seva disconformitat amb la pintura que es podia veure a la secció de
Belles Arts, la majoria d’estil pompier. Acompanyat del seu cosí Josep Yxart, les
impressions que es dugueren del certamen es van convertir en una sèrie d’articles
a La Renaixensa que, signats O.Y., han deixat un interessant testimoni sobre els
forts ciments en què es basa el gust realista d’Oller. Tot i que en aquell moment ell
i el seu cosí es trobessin en un període de crisi i recerca intel·lectual, ambdós tenien
clar que el món de la pintura necessitava una profunda renovació:
Tots los gèneros, tots los assumptos hi tenen cabuda, i lo que li dóna un gran
atractiu, al primer cop d’ull, és veure precisament que no hi falta ni cap modo
de sentir lo color dels coneguts ni cap varietat en la especial manera de concebir. Però, en canvi, tampoc apareix realment una nota nova, l’aubada d’un nou
dia; l’art segueix son camí conegut, sense altre ideal, per ara, que lo molt nobilíssim d’acostar-se sempre més a la naturalesa, fugint d’igual modo d’enlletgirla per sistema, com del convencionalisme en la interpretació.26
Dit d’una altra manera, avorrien la pintura pompier que, representada per artistes com Bouguereau i Bonnat, capitalitzà el repartiment de medalles d’aquell any.
D’artistes moderns, amb una sensibilitat realista (els impressionistes continuaven
essent rebutjats per l’Acadèmia i Oller es va quedar sense veure’ls en aquest primer viatge), n’hi hagueren més aviat pocs: el ja citat Dagnan-Bouveret o Jules
Breton, de qui Oller va escriure que mereixia «ésser col·locat en primer terme, en
lo innumerable grupo d’artistes de sa pàtria», entre d’altres coses, perquè no basava la seva obra «en aparatoses composicions».27
En resum, Oller volia una pintura realista, basada en una veritat que entenia
ancorada en el present i la moral. No es pot menystenir, en aquest punt, la influència que va exercir Josep Yxart sobre el pensament estètic del seu cosí. Precisament,
a partir de l’estudi de l’epistolari que van mantenir tots dos, la professora Rosa
Cabré concreta una sèrie de línies mestres en el pensament d’Yxart, que no s’allunyen gaire dels d’Oller:

25. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.428.
26. Josep YXART, La descoberta de la gran ciutat: París, 1878, edició a cura de Rosa Cabré, Tarragona, Institut d'Estudis
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1995, pàg. 57.
27. YXART, La descoberta..., pàg. 79.
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Les cartes, amb les referències a les lectures i amb els comentaris ideològics i
estètics que treuen a la llum pública, permeten concloure que, en el pensament
d’Yxart, s’hi sintetitzen una visió personal de l’art i la literatura, que no sofreix
cap variació profunda amb els anys i es compagina amb una completa participació als moviments estètics pels quals la seva vida de professional de les lletres
traspassà: romanticisme, naturalisme i modernisme. Aquesta posició el situa
molt a prop de Clarín com ja va apuntar Sergi Beser, al afirmar que la solidesa
i modernitat d’ambdós crítics té el seu motiu principal en el fet que recolzin les
seves idees en quatre bases: a) humanisme, b) consideració de l’art com un mitjà
de coneixement, c) realisme i d) historicisme.28
Amb matisos, les bases enumerades són les mateixes que Oller va desitjar per
l’art pictòric. Una influència mútua que s’explica per les nombroses i entusiastes
converses que varen mantenir sobre art i literatura i la lectura profundament crítica dels seus respectius escrits. En aquest sentit, cal tenir en compte que la producció escrita d’Yxart com a crític d’art esdevé bàsica per a l’estudi de l’història de l’art
català de finals del XIX: el 1881, per exemple, va publicar Fortuny, ensayo-biográfico-crítico; el 1883, començà a dirigir la revista i la col·lecció Arte y letras; i el 1886,
abans de fer un segon viatge a París amb Oller, publicà el primer volum de El año
pasado, compilació de textos que el consagraren com a crític.

28. Rosa CABRÉ, Epistolari Josep Yxart - Narcís Oller, Resum de la tesi doctoral, Barcelona, Centre de Publicacions de
la Universitat de Barcelona, 1985, pàg. 14-15.

Els pintors postmodernistes
i la Barcelona de final del segle

XIX

Xavier Soler Àvila*

Delimitada cronològicament a la darrera dècada del segle XIX, aquesta comunicació versa sobre un grup de joves pintors que aquells anys van crear les seves primeres obres, tot partint d’una ampla i notable tradició pel que fa a pintura de paisatge i de figura i, a l’ensems, projectant la seva obra cap a nous i diversos camins estètics ja entrat el segle XX, impulsant la pintura modernista més enllà en la seva
inexorable evolució. Amb la seva precoç inquietud i el mestratge –particular o oficial– que van rebre a Barcelona, els pintors postmodernistes van traduir, als ulls de
l’espectador, una modernitat menys complaent i positiva, no conformant-se amb un
estil i uns temes concebuts des d’una posició gestada i desenvolupada la dècada
anterior en un entorn menys convuls que no pas el de la dècada final del XIX.

A l’entorn del postmodernisme pictòric
L’encaix del terme “postmodernisme” en la historiografia de l’art català modernista
no ha estat fàcil fins que, amb la suficient perspectiva, no s’han fixat els seus mateixos límits. Hom convé en adoptar-lo a l’entorn de la generació de pintors nascuts a
la dècada dels setanta del segle XIX i que van encetar la seva carrera a principis dels
noranta. Aquesta definició, basada estrictament en l’any de naixement dels artistes,
no n’exclouria molts d’altres que difícilment poden ser catalogats com a modernistes
(i molt menys, com a exègetes del postmodernisme), i que queden fora d’aquesta
aproximació, la qual tampoc pretén ser exhaustiva.1 Hi ha també una precocitat il·lustre en els postmodernistes barcelonins, a la qual molts artistes d’aquella generació no
hi arribarien, almenys a la mateixa edat que aquells.
L’accepció estètica faria referència a un “subperiode” del modernisme comprès
entre 1891 i 1906, aproximadament, que es donaria per esgotat amb l’adveniment
*
1.

Historiador de l’Art.
No van ser pocs els pintors que, nascuts a la dècada dels setanta, no conrearien cap tipus de impressionisme evolucionat i/o diferenciat del dels primers modernistes, adoptant una pintura que seguia tenint el seu mercat i que
anava paral·lela al desenvolupament del modernisme. Altres d’aquella generació, però, començarien a destacar
en pintura ja ben entrat el segle XX, a una edat madura, adscrivint-se generalment al noucentisme. Tanmateix, si
bé al capitol final tractaré les derivacions que alguns desenvoluparen des de París i que partien de l’ample desenvolupament plàstic en que participaren des de Barcelona aquella dècada, alguns altres desenvoluparen la seva
carrera, fonamentalment, des de París, per la qual cosa queden fora d’aquesta comunicació.
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del noucentisme, quan aquells artistes van desenvolupar les seves propostes plàstiques dins l’anomenada “crisi del modernisme artistic”.2 Dins del modernisme,
doncs, i amb el seu novedós impressionisme, van anar més enllà del d’inspiració (i
origen) parisenca que encara avui per inèrcia s’associa –junt amb la branca simbolista que també va sorgir aquella dècada–, amb el modernisme pròpiament dit. Si
bé la convenció de “postmodernisme” els situa entre dues aigües, “fugen” tant del
primer modernisme pictòric, com alhora tampoc voldran unir-se incondicionalment al Noucentisme, que és un moviment al qual s’hi afegiran preferentment
artistes nascuts a la dècada dels vuitanta.3 En general, no es pot parlar amb propietat de “moviment pictòric” homogeni –que potser ho és, de fet, el modernisme?–,
sinó d’una polièdrica fase més de superació del modernisme pictòric. El “postmodernisme” ha de ser entès, doncs, com un cúmul de propostes plàstiques diferenciades, amb tantes cares com derivacions els seus representants van donar a la pintura, i amb implicacions que, tanmateix, van trascendir el seu àmbit.
Amb Barcelona com a escenari de la seva vida artística i com a tema de les seves
obres, van forçar una revolució sense precedents en la pintura catalana de paisatge
i de figura. Una revolució emparada per Raimon Casellas, el qual des de la premsa de l’època –especialment des de la La Veu de Catalunya i La Vanguardia–, va
publicar nombrosos articles de crítica literària i d’art, des dels quals va esdevenir el
seu “aliat”, veient en la seva obra no només esbossos i obres inacabades, sinó una
proposta pictòrica coherent amb el seu temps i el seu lloc. Val a dir que, com ells,
Casellas ja cercava per aquells anys una forma literària moderna –filla d’un context
de regeneració catalanista contemporani–, que superés el naturalisme. Al nostre
entendre, la recerca de Casellas i la dels pintors postmodernistes no anaven en contra del naturalisme, del qual, en certa manera, partien, sinó que, tant ells com
Casellas, treballaven per fer valer la seva pintura i la seva literatura davant pervivències estètiques encara profundament enquistades en l’art català, és a dir, a allò
que anava en paral·lel al modernisme. Val a dir que aquests nous pintors van ser
coetanis, a més dels Casas, Rusiñol, Junyent, Solà i Vidal, etc., de pintors com
Francesc Masriera, un dels màxims representants del realisme idealista que encara
pervivia. L’art “oficial” –amb el favor i la clientela de l’alta burgesa i l’aristocràcia–
seguia tenint un pes determinant com a forma acceptada per aquells anys. De fet,
cert anti-modernisme era comú entre els membres de cercles artístics barcelonins
de la Restauració tardana. Tanmateix, pintors com els del Cercle Artístic de Sant
Lluc, tractats dins el modernisme, tot i agrupar-se com a reacció estètica i moral al
tarannà del Cercle Artístic, conrearen una pintura eminentment realista, tot i que
alguns dels seus representants s’adscriuran aquella dècada a l’opció estètica del
Simbolisme, ja desenvolupada a França des del 1885.

2.
3.

Francesc FONTBONA, La crisi del modernisme artístic, Barcelona, Curial, 1975, pàg. 38; on l’autor qualifica els pintors de la generació postmodernista de mena d’ala negra, pertanyents a una generació intermèdia entre el modernisme i el noucentisme.
Joaquim Sunyer, Xavier Nogués i Joaquim Torres-Garcia serien les més notables excepcions d’artistes nascuts als
setanta i que esdevingueren màxims representants del noucentisme.
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Fonaments de l’impressionisme dels postmodernistes
Els postmodernistes barcelonins van optar per una pintura de base impressionista,
per bé que diferent a la dels francesos o la dels seus epígons catalans, interessats
més en la plasmació dels diferents estats d’un paisatge segons com incidissin en ell
diferents fenòmens atmosfèrics. Ells volen colpir-nos més enllà, i ho faran des d’un
context ben diferenciat: tot partint dels estímuls de la realitat barcelonina immediata, oferiran a l’espectador els elements bàsics –una síntesi– per a que ell mateix
la reconstrueixi amb la seva mirada. En tant que per a ells la realitat va esdevenir
progressivament l’objecte a trascendir, van anar més enllà que els premodernistes
i els modernistes parisencs, per als quals l’objecte a representar encara tenia un
major pes en l’acte creatiu, més que no pas la interpretació de l’artista, tot i ser-hi.
El progressiu refermament de la individualitat de l’artista creador és, doncs, a la
base del seu plantejament pictòric, tot i que altres modernistes, ja fos des de la literatura, el teatre o la pintura, derivarien transitòriament cap a un Simbolisme sovint
de caire necrofílic o decadentista.
Per bé que a Platja d’Arenys (1891) d’Isidre Nonell, això ho percebem d’una
manera bàsica i influenciada pel corrent dels “macchiaioli” italians de mitjans del
XIX, en aquest oli l’objecte a representar ja no és el primordial. Arenys podia haver
estat qualsevol lloc; és el pretext per a oferir-nos una platja desolada. El component d’abstracció d’aquesta obra, amb les seves ben delimitades masses cromàtiques, la vibració de la pinzellada i el tema, prefiguren ja les fites plàstiques que s’assoliran aquella dècada. Val a dir que, si atenem a l’existència d’una estilística genèrica i comuna als postmodernistes, Ramon Casas, en alguna de les seves obres, bé
podria ser considerat com a tal, ja que, amb elles, va participar d’anhels d’avantguarda propis dels seus successors, en un lloable exemple de intergeneracionalitat
i fugida de cànons, i que alhora dóna compte de la riquesa i complexitat del modernisme. A la dècada dels noranta, pintors com Andreu Solà i Vidal o el mateix Casas
van conrear puntualment cert tipus de pintura propera a la d’aquells nous valors,
diferenciada, tant per la temàtica com per l’estil, de les obres a què ens tenien acostumats. A Camí fondo del Vinyet (1892), Casas ens lliurà un oli que tant va cap enrera com cap endavant, que tant ens remet al que feren els premodernistes luministes, com al que, ja per aquells anys, conreaven els pintors de la Colla del Safrà.
Tanmateix, és possible que Solà i Vidal es deixés influir, després de la seva estada
a París, pel corrent plenairista de tema suburbial dels safrans, de la mateixa manera que la seva pintura parisenca probablement va inspirar aquests nous valors.4
Joaquim Mir i, sobretot, Isidre Nonell, van abocar la seva percepció cap a una
síntesi d’allò a representar que era inèdita en l’art català, enfrontant-se amb les
seves teles a estats d’ànim, més que no pas a la realitat. Mai abans una generació
de pintors havia decidit encarar-se als problemes de la pintura des de dins com van
fer els postmodernistes; problemes que van poder afrontar tot qüestionant determinades regles del joc, no prescindint d’elles. Si bé un oli com Sant Martí de
Provençals (1896) ens remet de nou a un lloc concret i presenta un deute evident
4.

A la III Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques (1896), Solà va exposar Un patio, i a la Sala Sisena, al costat de Rusiñol i Regoyos, Cap al tart, títols d’obres amb més que evidents afinitats amb els que sovint van fer servir els nous pintors.
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amb el paisatgisme de Joaquim Vayreda, el que interessa Nonell és abocar la seva
percepció, més que no pas un camp cultivat d’hortalisses, envaït per una fàbrica i
envoltat per una serralada.

De la Colla del Safrà a Picasso.
Els pintors postmodernistes a Barcelona
La primera fornada de pintors postmodernistes a Barcelona van ser els de la Colla
del Safrà, la branca generacional barcelonina que va tenir una major projecció en
l’art europeu, ja entrat el segle XX, gràcies a la carrera individual de cadascun dels
seus membres, i que en alguns casos va trascendir l’àmbit pictòric.5 Va ser el primer
grup de d’avantguarda pictòrica postmodernista, i de ben joves van qüestionar els
corrents moderns imperants. La seva trascendència es va basar en dos eixos principals: l’adopció d’un nou concepte pictòric i la immersió en una temàtica nova i amb
un component social més notori. Sense voler donar per tancada la llista, ni per a
afegir-ne ni per a excloure’n (la seva espontaneïtat en formar-se, la seva informalitat, i el qüestionament d’algunes filiacions al grup bé ho permetrien), la Colla del
Safrà clàssica va estar formada per Isidre Nonell, Joaquim Mir, Ricard Canals, Juli
Vallmitjana, Ramon Pichot, Joaquim Sunyer i Adrià Gual, els quals, probablement,
no van organitzar-se com a grup, amb un ideari i uns objectius estètics fixats. S’ha
dit que el nom que ha perviscut en la historiografia va ser donat per algun escèptic
visitant a l’Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de 1896, per bé que de
la mà dels membres que van escriure posteriorment les seves memòries i novel·les
d’això no se’n parla; de fet, a la bibliografia de l’època sol apareixer més el terme
“cadmi” que no pas cap altre.6
Tot i el qüestionament a que van sotmetre la tradició, els safrans comptaven amb
una herència pictòrica no gens obviable i que va tenir un pes específic en la seva obra.
Pel que fa a la més immediata, una obra com Montmartre, pati d’atraccions del Moulin
de la Galette, de Ramon Casas (1891), per exemple, és, sens dubte, a la base del seu
nou impressionisme, però també es detecta amb força als seus treballs el llegat dels
premodernistes luministes. Com aquests, els safrans tendiran a reduïr la paleta, treballant amb pocs colors purs i els seus complementaris, preferentment groguencs i
terrosos, més que no pas suavitzant les transicions entre els diferents plans a representar per assolir un efecte realista, tot i que defugen les aproximacions texturals a la
realitat. Els seus olis de petit format, generalment sense vernissar, van trametre una
força i una vibració impressionista inèdita fins aleshores.
D’Isidre Nonell hom pot creure que ja s’ha dit gairebé tot, atenent a l’extensa
historiografia què gaudeix, però és un artista que mai no deixa de sorprendre’ns,
5.
6.

Xavier SOLER ÀVILA, «La Colla del Safrà i les seves derivacions», dins VVAA, El Modernisme. Pintura i dibuix,
Barcelona, L’Isard, 2004, vol. III, pàg. 191-210.
També se’ls ha anomenat Colla de Sant Martí o de Sant Medir, per alguns dels llocs als quals van acudir a la recerca d’inspiració, però els llocs van ser molts més d’aquella Barcelona en construcció. Del Safrà és un nom que ha
perviscut amb força i que defineix el cromatisme predominant, que no únic, dels seus olis, i que per aquells anys
no era massa ben vist per sectors puristes. De Sant Martí i de Sant Medir van ser denominacions topogràfiques amb
menys sort, en un intent, potser, d’apropiació localista de llur associació espontània. Per contra, no ‘gaudiren’
d’una denominació temàtica.
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les seves obres demanen ser revisitades constantment per a la seva reinterpretació crítica. El motor del novedós impressionisme va ser, sens dubte, Nonell, el
qual aviat cridaria l’atenció de Raimon Casellas. Amb el pseudònim de
“Nyèbit”, que va utilitzar a les exposicions humorístiques de Lo Niu Guerrer en
què va participar, Nonell definia part de la seva filosofia vital.7 La buidor del sòl
terrós il·luminat per la llum solar, i la presència humana en segon terme, gairebé absent de l’entorn, van ser elements recurrents de la seva pintura per aquells
anys. El 1893 el trobem a la Sala Parés, amb Casas i Rusiñol, entre d’altres, a
l’exposició de l’Acadèmia Artística Lliure, on va presentar diversos paisatges
que van ser destacats com del millor de la mostra per part de la crítica publicada a El Correo Catalán. En canvi, el crític Francesc Miquel i Badia, a la ressenya
que va fer per al Diario de Barcelona, va qualificar la majoria d’obres exposades
com a «esbossos o mostres d’impressionisme exagerat»; crítica que encara va
repetir el 1895 al tornar a titllar d’esbós els olis de Nonell exposats a la mateixa
Parés aquell any.8 La crítica de Miquel i Badia, però, va donar un gir radical el
1897, arran de la XIV Exposició de Belles Arts, també a la Parés, on hi van exposar Mir, Canals i Nonell, tot elogiant aquests dos darrers.
Ricard Canals, en la seva primera obra, va ser en qui més clarament es va deixar sentir la influència de luministes com Joan Roig i Soler o Arcadi Mas i
Fondevila. El mateix 1897, Canals i Nonell van anar junts a París, on van exposar
olis i dibuixos diverses vegades.9 Juli Vallmitjana va establir una estreta relació
amb Nonell i Canals. Són ben poques les pintures que coneixem d’ell d’aquells
anys, però sembla seguir de ben a prop els avenços de Nonell, i prefiguren, com
veurem, el seu posterior interès pel món dels desheretats i de la marginalitat i,
sobretot, pel dels gitanos barcelonins, temes i ambients que esdevindran la seva
marca de fàbrica com a literat.
En els seus inicis proper a Modest Urgell i a Lluís Graner, Joaquim Mir –tampoc mancat d’extensa historiografia– cap els primers anys de la dècada ja voltava
per l’aleshores vil·la de Gràcia tot cercant motius pictòrics amb Ricard Urgell i
Prudenci Bertrana. És probable que aquests fossin alguns dels seus primers contactes a Llotja abans de conèixer Nonell, Canals i la resta de safrans. A les seves
primeres obres barcelonines d’aquella dècada s’observen encara fermes influències de l’escola d’Olot i de Vayreda, però amb La catedral dels pobres (1898) Mir
ja va exhibir un component de denúncia social inèdit en ell. Un dels personatges
sembla demanar almoïna a l’espectador, en un recurs característic del Mir d’aquells anys. Amb aquest diàleg ens introdueix en una dimensió plenament imbricada en un any de crisi a tots nivells: un oli de denúncia social a l’entorn de l’ostentosa construcció de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí, una nova catedral per

7.
8.
9.

Nyèbit: noi que va perdut pels carrers, persona que no te la menor distinció, gens de sentiments elevats i perdulari.
Seria injust no entendre les raons del seu judici, si som conscients que per aquells anys crítica i públic encara no
estaven preparats per a assimilar la nova pintura.
L’exposició conjunta que van fer el 1898 a la Galerie Dosbourg va ser especialment exitosa. Nonell va presentar
obres que poc tenien a veure ja amb la mítica imatge de París donada per Casas o Rusiñol, un París que el mateix
Nonell va desmitificar a la correspondència que va mantenir amb Raimon Casellas, a qui enviava els dibuixos per
a La Vanguardia. Pel que fa als Salons, Canals i Nonell es van estrenar el 1897 al dels Impressionistes et Symbolistes,
i en van ser assidus fins als dels anys 1907 i 1910, respectivament.
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als inquilins de la nova Barcelona del Pla Cerdà, i que ell “regala” als pobres del
títol.
Pel que fa a la resta de safrans, Ramon Pichot no ha estat tractat per la historiografia amb l’atenció que bé mereix, tot i arribar a desenvolupar una de les carreres
més trascendents del panorama artístic català de finals del XIX i principis del XX. A
l’exposició de 1898 ja es mostra interessat per escenes on les figures –dins una
temàtica més costumista– acaparen el protagonisme. El mateix any va ser company
de viatge del mateix Rusiñol a Normandia i a Granada, i va il·lustrar la seva obra
Fulls de la vida. Pel que fa Joaquim Sunyer, el paisatgisme inicial del qual també
abeurà en Vayreda, aviat s’instal·laria a Paris (1896), no tornant a Barcelona fins
ben entrat el segle XX. Adrià Gual, en els seus inicis, va conrear un realisme influït
pel seu mestre, Borrell del Caso, a l’escola del qual va conèixer Marià Pidelaserra.
Per bé que va ser present a l’exposició de 1896 amb l’oli La música, ubicat a la Sala
Tercera i subtitulat al catàleg «pintura alegórica al oleo», es posicionava ja al costat del simbolisme, lluny del postmodernisme entès com a posicionament estètic
d’avantguarda.
La fugida de la Llotja que van protagonitzar molts dels safrans va ser part de
la seva actitud contracorrent, tot i que la formació que hi van rebre sens dubte
els va ajudar a aprofundir en la problemàtica pictòrica que volien resoldre.
Barcelona, a més de tenir un puixant paper en les arts plàstiques europees,
comptava amb llocs d’aprenentatge artístic amb una sòlida tradició.10 Lluís
Graner va ser, de fet, un personatge clau en el camí estilístic de la Colla del
Safrà, especialment en els de Mir i Nonell, dels quals va ser mestre. Una altra
qüestió és l’ambició de fama i diners que uns o altres tinguessin, i que els va
mòurer a cercar horitzons artístics més amplis des de París. A alguns d’ells, però,
no els va semblar imprescindible aquest viatge; l’exemple més clar és el de Mir,
el qual, de retruc, va renunciar a deixar-se influenciar pels corrents europeus
més moderns.
L’únic certamen oficial on van coincidir gairebé tots els safrans (només hi faltava Vallmitjana, i l’obra de Gual ja havia estat exposada en una sala diferent de
la mostra) va ser el de 1896. És possible que altres pintors presents a la sala on
els van agrupar –la setena– presentessin afinitats estètiques amb ells, i que la
comissió encarregada de l’admissió i distribució d’obres considerés oportú aplegar-les. Casellas esmenta un tal Riera –probablement Lluís Riera Modolell–,
autor d’una Arbreda, sens dubte el paisatge que va presentar, segons consta en
el catàleg de la mostra.11 Cal considerar, tanmateix, que l’estil impressionista, ja
fos influït pels safrans o no, ja comptava amb més seguidors en aquella segona
meitat de la dècada. Per aquells anys, Casellas ja no té cap dubte sobre la trans-

10. FONTBONA, La crisi..., pàg. 46-52; on l’autor aborda les diferents escoles i acadèmies d’art barcelonines, tant oficials com particulars.
11. Raimon CASELLAS, Etapes estètiques’, Barcelona, Societat Catalana d’Edicions, 1916, vol. 2, pàg. 130: «en Riera
amb ses daurades Arbredes, [...], en Sardà amb una lluminosa pineda, [...]». Potser Lluís Riera Modolell va fer el
mateix que Canals i Nonell, inventant-se un germà per poder presentar més obres: Isidro Riera Modolell, que presentava un estudi i un retrat a una altra sala. Pel que fa a Sardà, Casellas refereix Francesc Sardà i Larico, segons
consta al catàleg, que presentava Tombant la tarde.
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cendència d’aquells joves pintors en la història de l’art català,12 tot i que ficar al
mateix sac Francesc Miralles no sigui del tot afortunat, per bé que és plausible
que la pinzellada vibrant d’aquell, aplicada a un tema de paisatge, el dugués a
relacionar-lo amb els luministes i els safrans.
Pocs anys després va veure la llum el grup El Rovell de l’Ou.13 Pel que fa a la pintura, els seus principals integrants van ser Marià Pidelaserra i Pere Ysern.14 Amb
uns inicis a l’entorn de l’acadèmia de Borrell del Caso, on van coincidir, els seus primers treballs van estar guiats cap el realisme que aquest abanderava. Van ser autors
de la revista manuscrita Il Tiberio, ideada per a informar Ysern quan aquest estudiava a Roma. Després de la seva estada a París (1899-1901) –on van compartir
taller amb Emili Fontbona–, Pidelaserra i Ysern van donar un tomb al seu paisatgisme, gènere al qual es van abocar de ple. Ambdós van adoptar un particular
impressionisme de novedosos escenaris parisencs que es diferenciava notòriament
del de la generació modernista precedent.
Si bé la personalitat de cadascun dels membres dels dos grups va més enllà
d’una única i ben definida estètica, i que representen sensibilitats diferenciades
dins el postmodernisme pictòric, els uneix la recerca d’una nova expressivitat. En
el fons, no van generar conceptes pictòrics massa divergents, però els safrans
–tenint en compte també que els van precedir en el temps– van dur molt més lluny
les seves propostes. Val a dir que Canals, Nonell i Pidelaserra van coincidir en la I
Exposició del Cercle Artístic de 1895 a la Parés, entitat que també aixoplugà la seva
proposta pictòrica.
Fora d’aquests dos grups, altres pintors de la mateixa generació completen el
panorama dels postmodernistes a la Barcelona de finals de segle. Alguns van encetar ben aviat les seves carreres lluny de Barcelona, altres van tenir trajectòries curtes o desafortunades, altres van venir a Barcelona per a formar-se i introduir-se en
els ambients i circuits artístics de la ciutat per un temps determinat, i altres acaben
abandonant la pintura per dedicar-se a la literatura.
Hermen Anglada-Camarasa, que també pertanyia a aquella generació, tot i
que de vegades exclòs del postmodernisme, va estar present a l’Exposició
Universal de 1888 i a la de Belles Arts de 1894, en la que hi exposà en la mateixa
sala que Gual, Junyent i Solà i Vidal, entre d’altres. Els seus primers olis eren,
bàsicament, paisatges arbuciencs, en els quals s’observa l’ús d’enquadraments
inusuals de racons boscans.

12. Raimon CASELLAS, «Tercera Exposición General de Bellas Artes. IV Representaciones de la vida contemporánea», La Vanguardia 4-VI-1896, pàg. 5: «En todos estos espectáculos y en otros en que el paisaje y los agentes
atmosféricos magnifican el tema de vida humana, como en las composiciones al aire libre de Miralles y las escenas ultraluministas de Mir, de Canals, de Sunyer y de tantos otros, el elemento exterior, sea paisaje, sea efecto de
luz artificial, sea fenómeno ambiente, prepondera de tal modo sobre el asunto que llega algunas veces á ahogarlo por completo».
13. La bibliografia més extensa sobre aquest grup la devem al Dr. Francesc Fontbona. Esmentarem la seva darrera
aportació, que inclou una completa bibliografia: Francesc FONTBONA, «Entorn el grup El Rovell de l’ou», dins
VVAA, El Modernisme. Pintura i dibuix..., pàg. 229-240.
14. La llista quedaria completada per Ramon i Juli Borrell, Josep-Víctor Solà, Gaietà Cornet, Ramon Riera Moliné,
Filibert Montagut, Joan Comellas Viñals i l’escultor Emili Fontbona. Posteriorment també s’hi afegiria Xavier
Nogués, qui entroncarà ja amb el noucentisme. Curiosament, un rovell d’ou també és d’un groc intens, com el
safrà, tot i que el contingut del nom referís, probablement, a més del bar del carrer de l’Hospital, a tocar del pla
de la Boqueria, on es reunien, al tarannà del grup, en tant que decidits –no amb tanta fortuna com els safrans– a
arribar al centre mateix d’una nova plàstica.
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Podem esmentar també altres pintors nascuts els setanta, com Ricard Urgell, un
dels grans oblidats de la historiografia, que va conrear un tipus de postimpressionisme que el situaria a prop de Canals, Mir o del mateix Anglada-Camarasa. Val a
dir que es va estrenar a l’Exposició Universal de 1888, i que va tenir una carrera no
exempta d’èxits a nivell internacional.15 Altres més desconeguts van ser: Rafael
Pascual i Ramon Riu Dòria, presents a la mostra de 1894; el segon dels quals va
conrear una pintura propera a la dels safrans; Lluïsa Vidal (1876), que va fer un
postimpressionisme que encara no es deslligava de cert naturalisme; i Evelí Torent
(1876), present, com Vidal, al certamen oficial de 1898.
Pel que fa a pintors que d’una manera o altra van venir a Barcelona i que van
participar activament de les possibilitats que els oferia la ciutat, el cas més clàssic i
recurrent de la historiografia del modernisme és el de Pablo Ruiz Picasso,16 que va
exposar al certamen de 1896 i que, atenent als fets, seria injust no esmentar que va
beure dels assoliments dels safrans, tot incorporant-los a algunes de les seves pintures d’aquells anys.

Sales i certàmens oficials on van exposar.
Raimon Casellas, abanderat de la nova critica d’arts
Amb una tradició notable pel que ara en diem circuits d’art, en aquella dècada d’efervescència cultural i vertebració nacional Barcelona va esdevenir el principal centre artístic del sud d’Europa. Sales com la Parés van propiciar l’encaix d’aquests
nous valors en el panorama artístic barceloní, acollint exposicions d’entitats com el
Cercle Artístic, on alguns d’ells participaven. També Els Quatre Gats, com a plataforma cultural i lloc de trobada d’artistes, va apostar per la nova pintura en obrir
les seves portes el 1897. Amb la seva presència a les exposicions i trobades que s’hi
celebraven, van compartir espai amb els modernistes ja consagrats, els quals, potser ja havien perdut pistonada i es recreaven en un cert conformisme. Tot i que hi
van exposar algunes vegades, els pintors de la Colla del Safrà no semblaven encaixar massa en aquell ambient, ja per aquells anys de redundant bohèmia i modernitat per se –que no exempta de trascendència, és clar–, i menys quan començaven a
consolidar carreres individuals, ja finiquitada la seva espontània unió.
Els certàmens oficials barcelonins promoguts per l’Ajuntament de Barcelona
també els van servir com a plataforma per a exposar. Per a ells van ser un magnífic aparador promogut per les forces vives de l’art i les cultures catalana i
espanyola.17 Si bé el de 1891 patia les mancances pròpies de l’arrencada d’una
exposició d’aquella envergadura, a les de 1894, 1896 i 1898 s’hi va detectar una
progressiva millora: el nombre i dotació dels premis augmenta notòriament, i el
treball dels jurats d’admissió i col·locació d’obres és d’un gran rigor. Els joves pin-

15. Miquel-Àngel CODES LUNA, «Ricardo Urgell el pintor invisible», Serra d’Or, 568 (abril 2007), pàg. 56-59.
16. Si bé nascut el 1881, el seu precoç talent bé ens permet incloure’l entre els postmodernistes barcelonins.
17. Val a dir que, amb les seves seccions extrangeres, els certàmens acolliren l’obra de nombrosos artistes d’arreu
d’Europa que, tot i ser molts d’ells desconeguts a nivell internacional, bé donarien compte dels corrents pictòrics
continentals.
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tors postmodernistes van poder veure com les seves pintures ja no eren fets aïllats
fruit de la seva pressumpta excentricitat, sinó que arrelant-se en una tradició
projectaven una modernitat davant la qual ningú no podia restar indiferent.18 Per
bé que a l’exposició de 1891 encara criden l’atenció els modernistes i les grans
figures, Casellas va valorar positivament les obres que Nonell i Mir van exposar
a la de 1894.19 A propòsit d’aquell certamen, Casellas ens dóna una clau que desvela, al nostre entendre, la posició que ocupaven ja aquests postmodernistes en
la “línia de successió”.20 L’exposició de 1896, però, duia una càrrega de profunditat que minaria els fonaments de les arts plàstiques. Més que amb el naturalisme
i impressionisme dels primers modernistes, quelcom va començar a trencar-se
aquell any. Tot i que inèdit en la forma en què es va editar –pòstumament, l’any
1916, gràcies a l’empenta del seu amic Eugeni d’Ors–, l’elogi que va fer Casellas
d’aquests joves pintors no tenia parangó en la crítica del moment.21
Més enllà del seu paper, entre d’altres, de crític literari i d’art, col·leccionista,
escriptor rigorós en la seva recerca d’una forma moderna, amb els seus articles
Casellas va “guiar” la pintura d’aquells avantguardistes, judicant-la i ubicant-la
en la història de l’art català. És possible que, tanmateix, veiés en la intuició plàstica preclara de la seva obra els indicis de la narrativa moderna que ell pretenia i
que no va assolir fins Els sots feréstecs (1901), novel·la en què, per fi, Casellas va
trobar una forma literària alternativa al naturalisme perpetuat des de l’entorn de
L’Avens, i que encara va perviure durant la darrera dècada del segle. En resum,
la mateixa lluita que en l’àmbit plàstic tenien els postmodernistes amb el seu llegat: el refermament de l’individu com a únic i principal referent davant l’acte creatiu.

Context de la nova modernitat.
Iconografies barcelonines de fi de segle
Cal apuntar, tanmateix, alguns fets que van condicionar la “desolació” implícita a
la nova modernitat que, si bé també van viure els modernistes, els joves pintors
18. Val a dir que alguns pintors, aleshores encara desconeguts, van falsificar el nom de germans imaginaris per a poder
presentar més d’un quadre; és el cas de Josep Canals i Joaquim Nonell, presumptes «germans» dels dos safrans,
que s’asseguraven així una doble presència.
19. CASELLAS, Etapes... pàg. 29-30: «Igual experiment vos proposem amb les ben impressionades visions suburenses
d’en Batlle Amell ; amb el diafan Arrabal de Palma, de Terrassa; amb el suberb Sol i sombra, d’en Mir; i fins amb
el suggestiu Cap al tard, d’en Nonell, una de les notes de païsatge més personals de l’Exposició».
20. CASELLAS, Etapes... pàg. 31-32: «Fins a arribar a la tongada francesa d’en Rusiñol i d’en Casas, que representa la
darrera fase per nosaltres recorreguda en la traducció pictòrica dels aspectes naturals... Però l’evolució [...] ha
seguit incessant i a l’unisson, el curs no sempre recte i metòdic, sinó ondulant i sinuós, de l’esperit coetani. ¿No
s’ha dit i repetit mil voltes que els paisatges eren estats de l’ànima? Doncs la pintura del món exterior no ha fet
altra cosa que acompanyar l’ànima dels nostres temps en sa trajectòria de progressos, de canvis i de reaccions. […]
era lògic que seguís una pintura apenes formulada, vaga, indecisa, volàtil, que […] permetés a l’espectador refinat col·laborar, com si diguéssim, en l’obra de l’artista, [...] En semblant evolució ja no es tracta de què el fenòmen ambient (fluïd, vapor, aire, llum) domini en la visió pictòrica, damunt les superficies tangibles del món extern,
sinó de què aquest quasi es fongui i immaterialitzi, dominat, transfigurat per la fantasia creadora del pintorpoeta».
21. CASELLAS, Etapes... pàg. 130: «L’evangeli de la llum intensa, el credo del paroxisme solar, és el que professen, amb
certa uniformitat, els joves entusiastes recent vinguts a l’exercici de l’art [...] tots aspiren a cantar, amb ardents
estrofes, l’himne vibrant de la llum».
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van saber copsar amb una major inquietud vital, més imbricada en la dura realitat social i política del moment. El context, d’entrada, no era el mateix que el dels
seus predecessors, els quals, en la seva època de formació i inicial reconeixement,
van viure certa placidesa política i social, filla de la Restauració, i que a la darrera dècada del XIX, en certa manera, ja “vivien de rendes”. Els postmodernistes,
per contra, van patir una crisi política i social sense precedents que per força
havia de tenir pes en el seu art. A principis d’aquella dècada es va començar a
covar l’acte final d’un segle convuls com pocs, i que esclatarà amb la crisi de 1898.
A Catalunya, els anys noranta van suposar una revitalització sense precedents
del catalanisme que ja s’havia encetat la dècada anterior: l’establiment de la primera conmemoració de l’Onze de Setembre l’any 1886, així com l’aixecament del
monument a Rafael Casanova el 1888, van ser fets destacables de recuperació de
símbols nacionals. El 1888 va ser també l’any de l’Exposició Universal, que per a
Barcelona va suposar un impuls a tots nivells. El 1891 va començar l’agitació rabassaire, que va durar a Catalunya fins el 1896; i el 1893 es produeixen els primers
atemptats anarquistes, i no serà fins el 1897, un any després de l’entrada en vigor
de la llei espanyola de repressió de l’anarquisme, quan s’acaba el conegut com a
Procés de Montjuïch, en el qual van ser executats cinc anarquistes. A nivell espanyol, el bienni 1895-1896 suposa l’inici de la fi de l’imperi colonial, amb les insurreccions independentistes a Cuba i Filipines. El 1897 Cuba va ser reconeguda com a
territori autònom pel govern espanyol. L’any següent, però, comença la guerra
entre Espanya i els Estats Units pel control de l’illa. La Pau de París va comportar
la fi de l’imperi colonial espanyol, amb la consegüent crisi a tots nivells. L’any 1899
es va produir a Catalunya un moviment d’objecció tributària dit de Tancament de
Caixes, originat en una situació econòmica de clar desavantatge per a Catalunya.
El context que van viure els postmodernistes, doncs, no abocaba a una plàstica
massa optimista, a no ser que aquesta es concebís fora de qualsevol referent social.
A la seva manera, els pintors postmodernistes, i en especial alguns de la Colla
del Safrà, van ser una mena de romàntics, no desbordats o superats per la naturalesa, sinó per l’obra humana en progrés, per una nova modernitat ja alienant i brutal. La diferència de to i fons en la representació d’un motiu, com els patis per part
de Nonell i de Casas, és prou evident, com també s’observa, de fet, entre els patis
dels mateixos Nonell i Canals. Per aquells anys, Casas també va sentir la necessitat
de plasmar qüestions menys amables a les seves teles, tot incorporant al seu repertori temes com els de Garrote vil (1894) o La càrrega (1899), exemples d’una pintura de caire social, això sí, d’alta volada i amb pretensions de crònica i d’història,
vehiculada segons preceptes pictòrics més realistes. Una de les màximes expressions dels nous escenaris que triaran ens l’ofereix Nonell amb l’oli La platja de
Pekin (1901), potser l’obra mes afí a cert romanticisme de fi de segle: una tempesta de sorra que envolta una barraca, una mena de vaixell envoltat d’ones de sorra,
colpejada pels elements que hi representa, la tela maltractada per la pasta pictòrica i per la seva generosa pinzellada; Nonell ens lliura, en definitiva, un paisatge
maltractat també per una època convulsa.
El treball “au-plen-air” d’aquests pintors, plasmant les insanes atmosferes barcelonines, amb incertes boires cobrint camps sembrats, és la metàfora del triomf de la
indústria i les multituds apinyades –però isolades– a l’urbs, per damunt de l’activitat
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agrícola, esdevenint aquesta ruralia el darrer reducte d’un antic règim devorat ja per
l’excés demogràfic i industrial. Amb tot, no tendeixen a resoldre aquesta iconografia
amb les multituds que representarà Casas als seus olis més emblemàtics, sinó amb
angoixants solituds de personatges desubicats i desdibuixats, o, com a molt, configurant grups reduïts de figures que semblen patir incomunicació entre elles.
Redefineixen la modernitat, mostrant-nos-la com a monstre que no només aporta el
progrés i el bé, sinó també un costat obscur mancat d’esperança. Barcelona va esdevenir, per a alguns d’ells, el pretext ideal per a lliurar-nos la seva altra cara.
L’entropia implícita a la modernitat, amb el barraquisme a què es veuen abocats
els desheretats, l’anarquisme com a utòpic revulsiu, els repatriats de les guerres
colonials sense sostre, etc., entra en clar conflicte amb el caire rural que encara
tenien els espais dels nous afores de l’annexió de Barcelona, i això no escapa a la
seva mirada. Iconografies com el descampat, la platja, els camps de cols, el pou, la
sèquia, les eixides, les xemeneies fumejant, els patis de les barraques, així com la
gent que les habita, van ser els seus pols d’atracció: els intersticis urbans, més que
no pas els llocs d’atracció plàstica habituals. Van evitar la iconografia urbana precedent, ja fossin escenes d’una plaça o davant d’un edifici amb personatges en
acció, o bé pintorescs i bohemis racons, anant-se cap al buit i les insanitats angoixants dels suburbis. En aquest sentit, Nonell, Mir i Vallmitjana van ser, de llarg, els
que van viure aquella Barcelona de finals del XIX d’una manera més propera, més
imbricada en la ciutat i les seves sovint dramàtiques circumstàncies, plasmant-la
esfereïdorament a les seves teles.

Derivacions literàries dels pintors postmodernistes
Alguns dels pintors postmodernistes van encetar més endavant carreres com a literats. Els casos de Prudenci Bertrana i, especialment, de Juli Vallmitjana, ens poden
ajudar a veure com les bases del postmodernisme pictòric van impregnar els fonaments del nou modernisme literari i les seves derivacions.22 Ja entrat el segle XX,
tant Vallmitjana com Bertrana van conrear diversos gèneres literaris que sovint
contenen traces de llurs experiències en aquell final de segle XIX. Tant en Bertrana
com, molt especialment, en Vallmitjana, l’obra literaria té un deute profund amb
els seus anys com a pintors. Els seus processos creatius literaris mantenen un cert
lligam amb la forma com van afrontar les seves pintures els postmodernistes més
destacats, en tant que refermen la seva individualitat i la dels personatges que
creen –o recreen–, sovint partint de la realitat (més des del record i la nostàlgia en
Bertrana), però utilitzant-la com a punt de partida, en cap cas aspirant a una descripció realista, tot i que el cas de Vallmitjana ens pugui abocar a creure-ho així, i
tampoc creant una ficció del no-res.
Val la pena esmentar també el cas del dramaturg Ignasi Iglesias (1871), el
qual, abans de dedicar-se al teatre, va estudiar pintura a Llotja, on és possible que
22. Sobre aspectes tocants a la literatura i el teatre durant el modernisme, remeto als rigorosos estudis següents:
Margarita CASACUBERTA, «La literatura en l’època del modernisme», i Enric GALLÉN, «El teatre a l’època modernista», tots dos dins VVAA, El Modernisme..., vol. I, pàg. 201-232 i 233-252.
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conegués alguns dels postmodernistes de la seva generació. Val a dir que aviat va
abandonar els estudis, no ens consta cap obra seva i no va participar en cap de les
exposicions col·lectives per aquells anys. Com els pintors barcelonins, Iglesias
aviat es mostra interessat a revelar al públic barceloní una cara menys amable de
la realitat. Amb obres de temàtica obrera, va exhibir la mateixa afinitat conceptual que un Vallmitjana o un Nonell; el particular impressionisme d’aquests és, al
meu entendre, paral·lel al teatre de Iglesias. Iglesias no dóna quarter als protagonistes de les seves obres, gent senzilla i obrers fabrils, posant-los en situacions
límit a l’entorn de temes comuns a la condició humana. No debades, el seu teatre ha estat qualificat de social i entronca amb cert caràcter, també social, de la
pintura postmodernista, tot injectant un verisme inèdit fins aleshores a l’escena
catalana. El minimalisme d’algunes de les seves escenografies és, en certa manera, el mateix dels patis i ambients obrers barcelonins d’un Nonell. Les pautes
escenogràfiques dels actes de Fructidor (1897) ens remeten, de fet, a alguns dels
sintètics paisatges suburbans.23
Ben aviat, el 1891, Adrià Gual va fer les seves primeres passes com a dramaturg al monòleg Oh, Estrella!. El 1893, va assajar les formes teatrals simbolistes
a Enganyosa! i L’últim hivern, i el 1894 escriu Nocturn. Andante morat, que va
veure la llum el 1896, junt amb una teoria escènica seva. Aquest tarannà, per
força, hauria de tenir pes en la seva pintura, més propera al simbolisme i la pintura al·legòrica, a la que es va adscriure de manera decidida. Gual ens ha llegat
unes memòries24 en les quals, però, tracta molt breument els seus inicis pictòrics
amb la Colla del Safrà, fet que ens pot dur a qüestionar la seva implicació plena
en aquell grup.
EL CAS VALLMITJANA: DE LA PINTURA A LA LITERATURA SUBURBIALS
Juli Vallmitjana és, al nostre parer, qui millor va encaixar les consecucions estètiques i iconogràfiques del postmodernisme pictòric en general, i de la Colla del Safrà
en particular, a la seva literatura d’inspiració suburbial –tant la que va fer en prosa
com les seves obres de teatrals. Casassas ha esmentat encertadament la «concepció
pictòrica» d’alguns passatges de Vallmitjana.25 De fet, en alguns d’ells descriu llocs
i paisatges suburbials banyats pels cadmis dels capvespres, els mateixos cromatismes que van captivar els primers postmodernistes barcelonins. Des de la literatura,
Vallmitjana va continuar el seu treball pictòric precedent, la qual cosa és comprovable tant per alguns dels temes, com el de La model y’l pintor (1906)26 –on sembla
inspirar-se en la relació de Nonell amb Consuelo, una de les seves models– com pel
recurs als mateixos escenaris barcelonins (França Xica, Hostafrancs, Sants, Gràcia,
Raval, Can Tunis, Montjuïc, Barceloneta, Poble Nou, etc.), o com per la forma en
que entén i desenvolupa la seva literatura.
Aviat, Vallmitjana va centrar el seu interès pel món marginal barceloní, endinsant-se particularment en el del col·lectiu gitano, que va exercir en ell una profun23. Ignasi IGLESIAS, Fructidor. Drama en quatre actes, Barcelona, L’Avenç, 1897, pàg. 115-116: «A la dreta, en primer
terme, hi hà una obertura bastant ampla per la que s veu el pati, quasi tot embarraçat de ferros vells, fragments
de calderes, volants, etc., i entremig algun arbre».
24. Adrià GUAL, Mitja vida de teatre, Memòries, Barcelona, Aedos, 1960.
25. Enric CASASSAS, pròleg de La Xava, Barcelona, Edicions de 1984, 2003, pàg. 8.
26. J.V[ALLMITJANA] COLOMINAS, Fent memoria, Barcelona, Imprempta La Renaixensa, 1906, pàg. 115-127.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

Els pintors postmodernistes i la Barcelona de final del segle

XIX

13
275

da fascinació, i que s’ha d’emmarcar dins el trencament estètic propi de finals de
segle, amb clares connexions amb l’obra pictòrica del seu amic Nonell.27 Després
d’un parèntesi d’inactivitat artística –sobre la que es poden fer suposicions diverses– el 1906 escriu Els oposats, la seva primera obra teatral de clara denúncia social.
El nou Vallmitjana escriptor es recrea en certa “imperfecció” formal en la seva
narrativa –en la gramàtica, el lèxic, la barreja de llengua i argot– que és, en certa
manera, la mateixa d’aquell impressionisme suburbial i deforme. Iconogràficament
“indignes” per a alguns sectors immobilistes, les obres dels safrans, pels temes i per
la forma, tenen la seva translació en la prosa i teatre de Vallmitjana. La transitorietat o caducitat de l’argot que usa Vallmitjana (caló, picaresc, pinxo...) és la mateixa
que la dels estats d’ànim i atmosferes que els postmodernistes van plasmar en les
seves teles: la validesa lingüística dels seus termes no era el que més li interessava,
sinó la seva validesa expressiva, com a transmissors d’afectes i desafectes comuns a
l’home tan vàlids com la llengua o la gramàtica oficials.
Tot i que obres més tardanes com La Xava (1910) o Els zinc-calos (1911) són
veritables compendis de la parla caló, Vallmitjana trascendeix l’anecdotisme per fer
universal la particularitat dels protagonistes. Això ho va assolir especialment a Sota
Montjuïch (1908), on ens mostra uns éssers humans moguts per les mateixes passions. El món dels gitanos esdevé, doncs, el mateix pretext pictòric de la Barcelona
dels pintors postmodernistes: el punt de partida per a fer un art i una literatura
moderns i amb forta càrrega de denúncia social.
Quan ja es començaven a assentar les bases del noucentisme, la literatura i el
teatre de Vallmitjana es van tornar incòmodes per a una cultura oficial que volia
regenerar els heteròclits desvaris plàstics i literaris, tot seguint un camí únic i veritable. Silenciat en vida des de l’oficialitat pel fet de traduir la cara oculta d’una ciutat amb elevades aspiracions com era Barcelona, Vallmitjana va patir, figuradament, la mateixa mort que d’Ors li “atorgà” a Nonell a mans dels que va representar. Metàfora dels límits als quals Nonell va arribar formalment i iconogràfica,
Eugeni d’Ors va escriure un elogi al pintor on aquest mor a mans dels mateixos
éssers que li havien inspirat les seves pintures i dibuixos, els quals, inconscients de
la seva lletjor i deformitat, l’assassinen cruelment després de veure’s-hi representats.28 Els mateixos éssers que ens va descriure d’Ors i que, això sí, amb maneres
exquisites, van marginar Vallmitjana a l’ostracisme. Multituds, en certa manera,
que també podrien haver “assassinat” Casellas per haver-los recreat a Els sots feréstecs.
27. Julià GUILLAMON, «Juli Vallmitjana i els gitanos», pròleg dins Juli VALLMITJANA, De la raça que es perd, Barcelona,
Edicions de 1984; on l’autor tracta els elements autobiogràfics de l’obra de Vallmitjana. Per exemple, Guillamon
observa que el recurrent personatge de Fermí, davant la impossibilitat de representar plàsticament en tota la seva
riquesa el mon del suburbi, recorre a l’escriptura, en un reflex del que li succeeix al mateix Vallmitjana.
28. Eugeni D’ORS, La muerte de Isidro Nonell seguida de otras arbitrariedades y de la oración á Madona Blanca María,
Madrid, El Banquete, 1905, pàg. 17: «Y he aquí que un día finó terriblemente el engaño. Un artista, en punzante
revelación, copiándolos, exhibiéndolos nudamente, con aguda crueldad de líneas, con brutalidad implacable de
colores, había roto el prestigio, haciéndoles ver con abrumadora evidencia la profundidad del abismo de su abyección [...] Se habían visto; habían claramente comprendido como eran. Ahora se repugnaban entre sí, los unos á
los otros. Y cada uno se repugnaba á sí mismo»; pàg. 27: «[...]; y así, muerto, destrozado quedó tendido en tierra
en gran responsable, [...]»; pàg. 28: «Pero aun vinieron más horrores [...] Un hombre cogió el cuerpo muerto y lo
lanzó al aire como un pelele [...]»; pàg. 32: «Entonces, con inmenso aullido de bestial alegría, aquella multitud de
fieras sintióse como libertada [...] Y, como si con la sangre del artista fuese lavada la abyección; como si con la
muerte del gran responsable quedasen libertados [...] todos los hombres se vieron galanes y nobles, y las mujeres
todas –[...]- sonrieron con orgullo, [...]».
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PRUDENCI BERTRANA: REALITAT I/O FICCIÓ. LA PINTURA QUIMÈRICA
El gironí Prudenci Bertrana va arribar ben jove a Barcelona i es va matricular a
Llotja en un primer curs que no va completar. Tot i això, va arribar a exposar al certamen de 1891, i de les poques obres que es conserven d’ell, es dedueix un pintor
força dotat en cert tipus de naturalisme. La relació de Bertrana amb la pintura,
però, no va ser tan desapassionada com la seva filla ens ha relatat.29 De fet, alguns
paràgrafs i articles seus ens revelen un profund anhel estètic de joventut. Tant pel
que fa a les seves reflexions a l’entorn de l’acte creatiu en ell mateix –fonamentades en una mena de filosofia panteísta–, com en el tema a representar –sovint una
quimera per a ell–, la pintura va estar molt present en la literatura de Bertrana, el
qual sovint va utilitzar la seva fugaç però intensa experiència com a tal com a material de partida. Basada, pel que sembla, en el seu passat, en el record de la realitat
viscuda, Bertrana va ser l’autor de la trilogia novel·lada Entre la terra i els núvols
(L’hereu, El vagabund i L’impenitent), publicada entre 1931 i 1948 i protagonitzada
per Innocenci Aspriu, personatge que encara avui és un misteri per als seus biògrafs. Bertrana, de fet, va propiciar conscientment la confusió entre la realitat i la
“seva realitat”, sense cap intenció de ser fidel a aquella, només atenent a la seva
individualitat, jugant més a reinventar-se que no pas a autobiografiar-se. A L’hereu,
el seu alter ego, Aspriu, es matricula a Llotja per impressionar Eugènia, el seu amor
barceloní. En un moment d’incertesa, cegat pel seu enamorament, vol ser pintor
per assolir la fama i viure per sempre amb ella, com a triomfador absolut. Per bé
que concebuda força lluny del periode que ens ocupa, aquesta trilogia ens interessa també per la visió que dóna en alguns paràgrafs de la Barcelona de finals del XIX,
la mateixa que van viure els postmodernistes barcelonins. En aquest sentit, l’uneix
a Vallmitjana no només la ficció d’una Barcelona, sinó l’explicitació de dues, originades en l’agregació dels pobles i la urbanització i ampliació de Barcelona a finals
del XIX. El que en Vallmitjana és denúncia implícita de la hipocresia de les classes
benestants –amb implicació personal plena i sobre el terreny–, i que li va costar el
rebuig i la marginació literàries, en Bertrana esdevé una descripció de la ciutat que,
si bé feta des de la distància, tampoc està mancada de certa denúncia social, això
sí, en clau retrospectiva.30

29. Aurora BERTRANA, «Una vida», dins Prudenci BERTRANA, Proses Barbares/Els herois, Barcelona, Vergara, 1965,
pàg. 22: «Va començar a fer-se amb bohemis i gent desvagada, tipus originals molt més divertits que els companys
universitaris, encara que no gaire més interessants i, sens dubte, molt menys atractius i confortables que els camperols [...] Aquells nous companys de vagància, a Prudencia Bertrana, no li passaven de els dents»; pàg. 23:
«Prudenci Bertrana no trigà a adonar-se que s’havia errat novament. La pintura tampoc l’omplia. Anava a Llotja
amb regularitat, delineava i ordenava figures, copiava nus al natural. [...]. Però ho feia tot sense convicció, sense
entusiasme. Com més vivia a Barcelona, com més tractava de comprendre i simpatitzar amb els ciutadans, més i
més enyorava els alzinars de l’Esparra i els camperols [...]. Quan arribà el final del primer curs i l’hora d’abandonar la capital, Prudenci Bertrana s’apressà a oblidar el dibuix i la pintura».
30. Joan TRIADÚ (curador), Prudenci Bertrana per ell mateix, Barcelona, Edicions 62, pàg. 79; on Bertrana, a
L’impenitent, fa una descripció de la Barcelona burgesa que fuig de l’antiga Barcelona, que esdevindrà refugi i
habitat de les classes baixes i dels marginats.
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Consagració dels nous valors pictòrics
i les seves derivacions als inicis del segle XX
L’abast i derivacions plàstiques dels postmodernistes van ser d’una trascendència
cabdal per a l’ulterior camí de la pintura de paisatge i de figura. La convicció i
determini amb què van forçar un nou canvi de valoració pictòrica va ser únic. En
alguns casos van arribar a participar del principi de la fi de la figuració, predint ja
camins cap a l’abstracció. El postmodernisme pictòric –considerat, doncs, com a
posicionament estètic propi de part d’una generació–, va finir progressivament
quan els seus integrants van desenvolupar, totalment lliurats al seu art, les fites
assolides aquella dècada des de Barcelona.
Pel que fa a les seves derivacions plàstiques, bàsicament es detecten tres fronts:
els que entronquen amb les primeres avantguardes de principis del segle XX (tant
des de París com des de Barcelona), els que es troben còmodes seguint els preceptes de l’oficialitat noucentista a Catalunya, i els que opten per cert tipus d’expressionisme pictòric –entès aquest en la seva acepció genèrica, no en la que refereix el
moviment d’avantguarda– i que els va destacar com a artistes d’una personalitat
que fuig de qualsevol classificació, independentment del lloc on desenvolupin la
seva carrera. A aquest darrer grup pertany Nonell, que es va centrar fins els seus
darrers dies en les composicions amb figures de gitanes, ètnia a la qual se sentia –i
n’estava– lligat.31 Amb les seves figures i retrats de gitanes, Nonell va trobar el tema
universal i propi. El pas cap a un determinat tipus de figura humana, vehiculat amb
un personalíssim estil pictòric no allunyat d’avantguardistes europeus com Paul
Cézanne, va ser la seva derivació més notoria. A principis de segle, després de la
tornada d’un dels seus viatges a París, sembla ser que, almenys durant un any,
Nonell va treballar poc, però el seu silenci va concloure el 1902, amb la trascendental exposició que va fer a la Parés.
De la mateixa manera que la figura guanyarà protagonisme en la pintura de
Nonell, en la de Mir serà progressivament eliminada, tendint a un paisatgisme que
s’avançava, amb la seva component d’abstracció, a la dels moviments de les primeres avantguardes. La síntesi encara embrionària dels seus primers treballs a
Barcelona no va fer altra cosa que aproximar-lo a l’abstracció. El paisatge va ser el
gènere que l’acompanyaria fins al final dels seus dies, i l’obra que va fer inspirantse en el Camp de Tarragona, després del seu pas per Mallorca, seria la fita més personal de la seva carrera. L’estada que va fer a l’Institut Psiquiàtric Pere Mata de
Reus, després de patir un accident, marcaria un abans i un després en la seva pintura que, lluny de les influències i corrents dels que sempre s’havia aïllat, menà cap
a un paisatgisme d’exaltat cromatisme i lluminositat, sovint irreal, no a nivell d’identificació d’un lloc concret, sinó inversemblant, tanmateix, com a paisatge genèric.
La carrera parisenca va ser especialment exitosa per a Canals, Pichot i Sunyer.
Canals, per imperatius del mercat que volia conquerir (i com Evelí Torent, el qual
a partir de 1902 va exposar freqüentment a París obres de temàtica espanyola), es
31. Aquest interès per la figura ja va començar a gestar-se als dibuixos i apunts que van realitzar Canals i Nonell l’estiu de 1896 al balneari de Caldes de Bohí que la familia de Vallmitjana regentava. Els cretins de Nonell destacaren pel seu tenebrisme punyent, grotesc i descarnat.
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va rendir a conrear típics quadres i dibuixos de peineta i toreros, que tenien forta
demanda per part del public francès pel seu exotisme del sud. Pel que fa a Pichot,
va establir-se a París, on va ser un dels artistes catalans que més vegades va exposar. Va estar vinculat a la gènesi del fauvisme –el moviment seminal de les primeres avantguardes del segle XX–, en tant que va estar present a la coneguda com a
Cage-aux-fauves, al Salon d’Automne de 1905, al costat de Matisse i Vlaminck,
entre d’altres (tot i que generalment no s’esmenta la seva presència en els estudis
sobre aquest moviment i per tant s’obvia la seva vinculació al grup). Pichot va tendir, ja per aquells anys, a desvincular el color real dels objectes representats, no
fent-ho dins el Fauvisme, però sí coetàniament a ell (com en certa manera el paisatgisme què tendirà Mir), amb un molt particular cromatisme saturat. Tancant la
llista dels safrans, Sunyer, després de tornar de París, esdevindrà el principal paisatgista del Noucentisme.
Pel que fa als membres del grup El Rovell de l’Ou, Pidelaserra, després de París,
no va tornar a exposar a Barcelona fins al 1902. Va pintar uns paisatges barcelonins
molt interessants, tot incorporant tot allò assolit que va assajar als carrers i teulades parisencs, i finalment derivant cap a una pintura propera a postures naïf.
Ysern, a l’oli Els banys a Barcelona (c. 1906), ens lliura una platja de Barcelona amb
un cromatisme restringit als cadmis, característic dels safrans. De Nogués s’ha dit
que va ser un artista pont entre el postmodernisme i el noucentisme. Poc avesat al
paisatgisme, va ser, com Sunyer, una de les figures cabdals del noucentisme, tot i
que no ho va tenir fàcil per a arribar-hi.
Pel que fa a Anglada-Camarasa, el 1894 ja havia anat cap a París, des d’on es
llaurà, ja entrat el segle XX, una fulgurant carrera a nivell internacional, que el
duria a exposar a nivell individual de nou a Barcelona el 1900 a la Parés. Per bé que
no ho va tenir fàcil des que va arribar a la capital francesa, entre els anys 1901 i 1904
la seva carrera va enlairar-se amb força, lliurant-se a conrear un característic estil
colorista d’ambient luxós que li donaria fama internacional.
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Les ombres xineses d’ Els Quatre Gats (1897-1898)
i l’ambient de l’espectacle a la Barcelona
de la fi de segle
Jordi Artigas*

Una justificació
Entre l’octubre de 1981 i el gener de 1982, va tenir lloc a Barcelona l’exposició
“Picasso i Barcelona, 1881-1981”, per commemorar el centenari del naixement de
l’artista. Enmig d’aquella gran quantitat d’obres d’art, dos quadres passaven quasi
desapercebuts: emmarcaven 11 petites figures retallades en cartulina negra que
havien estat utilitzades per a les ombres xineses d’Els Quatre Gats, localitzades per
Ainaud de Lasarte a la col·lecció de Carolina Meifrén de Jiménez. En el catàleg de
l’exposició, tan sols apareixia una fitxa tècnica que no aportava gran cosa de nou.
Vaig quedar sorprès. Mai ningú havia citat que es conservessin unes siluetes de
les ombres, i crec que tampoc s’havien exposat mai. Per tant, vaig indagar on podia
tornar a veure aquelles siluetes. I així, el maig de 1983, desmuntada l’exposició, vaig
anar al Museu d’Art de Catalunya de Montjuïc (ara MNAC) per a parlar amb
Cecília Vidal, aleshores conservadora en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats dels
Museus Municipals d’Art.
Ella em va deixar fotografiar-les i em va donar tota classe de detalls sobre les 11
siluetes, tot indicant-me les poques dades que sabia: les ombres exposades no eren
les originals –que estaven en molt mal estat–, sinó unes reproduccions que ella
mateixa havia fet amb calcs precisos i el material de cartulina negra i els filferros
característics per a manipular les ombres.
Han passat uns quants anys, durant els quals he estat investigant els espectacles
precinematogràfics –entre els que s’inclouen les ombres– tot publicant alguns textos, i de tant en tant m’he anat trobant amb el cul-de-sac de les ombres d’Els Quatre
Gats, sobre les que molts han parlat però que gairebé ningú hi ha entrat en detall.
Veient aquest buit, he tornat a reprendre el tema.
I és que, en realitat, semblava que tocar aquest assumpte, que aparentava esgotat, no pagava la pena. Sobre els famosos Quatre Gats (la cerveseria, restaurant, sala
d’exposicions, teatre, cau de grans figures: des de Rusiñol a Picasso, des de Nonell
a Bagaría), malgrat la seva breu existència, entre 1897 i 1903, s’havia originat tanta
bibliografia, que semblava que ja estava ja tot dit. I no és així. Tot el que he pogut
trobar en la meva recerca està aquí, però encara han quedat incògnites que no he
pogut resoldre.
*

Societat Catalana de Comunicació, Institut d’Estudis Catalans. Entitat Cinema Rescat.
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El motiu d’haver-me cenyit únicament a les ombres (mentre que l’espectacle de
titelles, que el va substituir, ha estat més estudiat) és, sobretot, per esbrinar quina va
ser la causa de la seva curtíssima durada malgrat l’éxit, quines són les poques dades
tècniques que tenim d’elles, quins van ser els seus manipuladors, i també el dubte
sobre quantes obres es van representar.

29 de desembre de 1897
El 29 de desembre de 1897, ara fa 110 anys, en el pintoresc local de la cerveseria i
restaurant Els Quatre Gats, inaugurat el 12 de juny d’aquell mateix any, tenia lloc
l’assaig general de les “ombres artístiques”. El programa, anunciat a la premsa,
estava format per quatre peces: L’Eléphant (que s’havia representat al Chat Noir de
París), Montserrat, Nadala i Quatre Gats i un vestit negre i en Pere Romeu pel món o
el romiatge d’una altra ànima. Les representacions van tenir un gran èxit de públic
i força ressò a la premsa.
Els dos principals promotors d’aquells espectacles d’ombres xineses, quan la
llarga tradició de les ombres a Barcelona s’havia estroncat feia temps, van ser Pere
Romeu, l’empresari del local, que havia treballat al Chat Noir, i el pintor Miquel
Utrillo, que havia fet un espectacle d’ombres a l’Auberge du Clou parisenc entre
1889 i 1893. Ambdós s’embarcaren el 1893 cap als EEUU amb motiu de l’Exposició
Universal de Xicago.
La tercera persona involucrada en les ombres va ser Santiago Rusiñol, no tant
en la part artística i de manipulació, com en la de promoció i contactes personals,
ja que va ser testimoni de primera fila de les ombres del Chat Noir, que va descriure en les seves cròniques “Desde el Molino” per al diari La Vanguardia, després
reunides i publicades en llibre.

Les ombres xineses a Barcelona, una tradició estroncada
Hem de donar per bona la dada facilitada per historiadors i folkloristes com
Amades, Curet i d’altres, que les ombres van ser introduïdes a Catalunya en els primers anys del segle XIX per companyies ambulants professionals com les de l’italià
Giacomo Chiarini. En realitat, però, no conec cap autor que hagi intentat investigar si aquestes ja s’oferien en el segle XVIII.
Ombres per a un públic adult, encara que, possiblement, per la seva innocència,
també a vegades dirigides als infants, en hostals com el de L’Escut de França, teatres com el de la Santa Creu, el de “Traspalacio” o el teatre del “Laurel”, també als
salons de palauets de la Barcelona antiga, una ciutat encara emmurallada.
Ens han arribat alguns noms dels ombristes professionals, com els de Valls i
Miquel Nevas; pel que fa a la procedència de les obres, molts dels sainets representats eren en català i pertanyien a Frederic Soler “Pitarra”, Josep Robreño o Andreu
Amat. A partir dels anys 30 del segle XIX, es van posar de moda les ombres de “sala
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i alcova” que s’oferien en salons de la burgesia benestant, de famílies com les de
Bernat de las Casas, els Caponata, els Tusquets, els de Can Cordelles, etc.
La demanda va fer que en les dècades de 1860-70 s’editessin nombrosos fulls de
retallables amb les ombres impreses, com les dels Successors d’Antoni Bosch i les
de l’impresor Joan Llorens, a vegades imitats o copiats de les obres franceses per a
ombres, com les famoses d’Épinal. En canvi, els teatrets d’ombres de joguina no
van aparèixer fins a les dècades de 1880-90 del segle XIX i fins entrat el XX.
Però les modes i els gustos van i venen, i quan els fundadors d’Els Quatre Gats
van exhibir les seves “ombres artístiques”, la llarga tradició de les ombres a
Catalunya feia temps que s’havia acabat; no hi havia, per tant, professionals que
sabessin fer-les funcionar.
Abans, però, de continuar, establim una breu cronologia de la decadència d’aquest espectacle.
Segons El Barcelonés, el 2 d’abril de 1852, tenen lloc unes «Diversiones de
Sombras» a casa del Sr. Finet de la plaça de Sant Agustí Vell, a càrrec de Miquel
Nevas.
El dia 11 d’abril de 1854, el Diario de Barcelona parla, en una nota, de l’espectacle
d’ombres de Nevas com si fos la recuperació d’un espectacle d’altres èpoques: «En la
presente Cuaresma ha vuelto a resucitar en nuestra capital la antiquísima cuanto sencilla diversión de las sombras chinescas que en tiempos de menos pretensiones servían de delicioso pasatiempo a nuestros papás y abuelos. Se nos ha dicho que en un gran
salón de la plaza de San Agustín se representan pasos bíblicos, como por ejemplo, la
Creación y el Diluvio, por detrás de un blanco transparente, y que el espectáculo adornado con música y coros, ofrece una prueba muy satisfactoria de que hasta en las cosas
más sencillas pueden introducirse grandes adelantos e innovaciones».
El 2 de juliol de 1865, la revista satírica Un tros de paper, publica un dibuix d’una
escena d’ombres per a un públic adult als jardins de l’antic Teatre Tívoli del passeig
de Gràcia.
El 1865, en una de les sessions de “sala i alcova” de Can Tusquets, es produeix
l’anècdota per motiu de l’obra El Marquès Cuynat, a càrrec de Miquel Nevas i el
futur escenògraf Francesc Soler i Rovirosa i els seus amics, que tant el propi Soler
com també en Masriera explicarien.
Entre 1869 i 1870 hi va haver funcions d’ombres de la societat “La Sencilla”,
que organitzava Miquel Nevas al carrer de la Canuda, 31, on anys després existiria
la Sala Mozart.
Entre 1876 i 1877 va existir “L’Entreteniment”, una reunió familiar a la casa de
Camil Cuyàs del carrer Sant Pau, 20, que organitzava “funcions sombristes”. Una
de les darreres sessions d’ombres familiars que estan documentades.
L’any 1887, el Casino Provensalense, quan Sant Martí de Provençals era encara
un municipi independent, programa una funció d’ombres xineses formada per quatre obres, la primera d’elles L’ànima del senyor Libori. Es tracta de la darrera funció d’ombres documentada.
El 1896 va morir l’ombrista Miquel Nevas (segons la documentació personal de
Carreras Candi).
El 1899, en l’Almanach de L’Esquella de la Torratxa, hi apareix un dibuix de Félix
Urgellès on s’hi veu escenari d’ombres, sota el títol genèric de «Records d’antany».
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Per tant, es veu clarament que a la fi de segle la tradició de les ombres s’havia
extingit, no així la també vella tradició dels titelles, que continuava fent la viu-viu.
Estic d’acord amb l’especialista català Josep A. Martín, el qual, referint-se a aquest
tema diu:
Després de l’experiència de La Sencilla, devers la segona meitat dels anys setanta del segle XIX es pot considerar que el teatre d’ombres a Catalunya ja s’ha
estingit del tot. Quan, prop del tombant del segle, els factòtums d’Els Quatre
Gats fan representacions d’ombres, aquestes tenen més a veure amb un tipus
d’espectacle importat directament de París (Le Chat Noir) que no pas amb una
tradició autòctona. Si el teatre d’ombres hagués tingut encara una mica de vida
catalana, els promotors de la taverna modernista haurien recorregut a artistes
locals per a les ‘performances’ de la casa. Així va ser amb el teatre de titelles de
guant (Juli Pi); amb el teatre d’ombres, definitivament no va ser posible.1

UN OBLIT: LES OMBRES JAPONESES
És curiós i a la vegada incomprensible com els estudiosos catalans d’aquests temes
han oblidat d’incloure en els seus estudis una branca de les ombres que, per bé que
minoritària, era igualment d’espectacular, com són les anomenades “ombres japoneses”, fetes amb les mans. Extingides les xineses, com s’ha vist, van ser aquestes
les que van sobreviure, normalment de la mà de personatges com Trewey i, posteriorment, els de la “troupe” d’Els Joannys.
Aquests espectacles van viure el seu zènit durant les darreres dècades del segle
XIX, sent el seu més famòs propagador el francès Félicien Trewey (1848-1920), que
a més d’“ombroman”, o cultivador de la “shadowgraphy” en anglès, va ser prestidigitador, mim, humorista i introductor del “Cinématographe Lumière” al Regne
Unit el 1896.
Trewey va oferir els seus espectacles diverses vegades a Barcelona. Antoni R.
Dalmau, en la seva obra sobre el circ, indica que va actuar al Circ Eqüestre, conegut també com a Circ Alegria (1879-1895), però no n’indica els anys. L’artista
incloïa en les seves ombres les siluetes de personatges cèlebres de l’época, com
Émile Zola, Bismarck, Gladstone, el tsar Alexandre III… La premsa barcelonina
d’entre 1890 i 1899 reproduïa sovint les siluetes japoneses o fetes amb les mans.2
La família dels Drouillat, artísticament dits “Els Joannys”, són molt més propers a nosaltres, i en un text que vaig publicar el 1986, els vaig descobrir. Es tractava d’una família d’origen való, o sigui belga, que va esdevenir catalana a l’establirse aquí des de l’any 1920, i que va arribar a aconseguir un prestigi internacional:
havien actuat en espectacles amb l’Édith Piaf i participat en les primeres emissions
de la televisió al Regne Unit.
Van actuar per primera vegada a Catalunya l’any 1906, al teatre Eldorado, amb
un espectacle de malabars i ombres. “Els Joannys” estava format pel matrimoni
Drouillat-Henuy i el seu fill Joan Drouillat Henuy, que és a qui vaig poder conèi1.
2.

Josep A. MARTÍN, El teatre de titelles a Catalunya. Aproximació i diccionari històric. Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1998, pàg. 25.
Antoni R. DALMAU, El circo en la vida barcelonesa, Barcelona, Librería Millà, 1947.
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xer. Entre gires internacionals i actuacions a Catalunya van arribar a complir els
setanta-cinc anys de vida professional. Avui, el català Sergi Buka ha recollit aquesta antiga tradició de les ombres amb les mans.3

Le Chat Noir (1881-1897) inspirador
d’Els Quatre Gats (1897-1903)
S’ha dit i repetit que els organitzadors d’Els Quatre Gats es van inspirar en la més
famosa de les tavernes artístiques del Montmartre de París, quan la ville lumière de
finals del segle XIX era el melic del món de l’art. Això es fa encara més evident amb
les ombres xineses, que va ser el primer espectacle que es va oferir a la cerveseria
barcelonina, La nostra ciutat s’havia emmirallat sempre en París, però les distàncies, en tots els sentits, entre una i altra, eren ben evidents.
París era la capital d’un gran Estat, centre d’un imperi colonial, metròpoli que
regia l’art al món. Barcelona era encara una ciutat provinciana que acabava de
treure’s la son de les orelles a partir de l’Exposició del 1888. Es pot dir que tant
Els Quatre Gats com les ombres van ser una imitació de Le Chat Noir, però van
ser una imitació ben digna, tenint present les possibilitats del nostre país en
aquell moment de crisi política, econòmica i social d’aquells anys de 1897 i 1898.
Potser aquell va ser un dels comptats moments feliços que s’aconsegueixen de
tant en tant, gràcies al sobre-esforç d’una sèrie de personalitats irrepetibles.
La principal documentació sobre aquest tema l’he tret de dues obres monogràfiques: Le Chat Noir. 1881-1897, que parla de totes les obres d’ombres que s’hi
van arribar a representar –unes 40 peces– , i Napoléon au Chat Noir, dedicada en
exclusiva a l’epopeia napoleònica, deguda al dibuixant Caran d’Ache.4
En les dues darreres dècades del segle XIX, el barri de Montmartre es va convertir en el rovell de l’ou dels cabarets i els teatres, llocs de reunió dels artistes i
intel·lectuals del moment. Entre tots aquells llocs d’esbarjo en sobresortia, sens
dubte, Le Chat Noir, que de simple cafè va esdevenir cabaret, redacció d’una
revista que portava el mateix nom, sala de teatre i lloc d’exposicions.
N’hi va haver d’altres que van destacar, també, com el Mirliton, el Chien Noir,
l’Ane Rouge, l’Auberge du Clou –on treballaria Utrillo–, la Lune Rousse, o el Lapin
Agile. Tot de noms estrafolaris que convertien Montmartre en una festa. Malgrat
tot, Le Chat Noir va ser molt imitat, però mai superat. Tant és així, que es parlava de l’existència d’un «esprit montmartrois ou chatnoiresque», que deuria ser
una barreja d’eufòria, creativitat, romanticisme, diversió i també confraternització entre artistes de tota mena.
Les ànimes de Le Chat Noir van ser l’empresari Rodolphe Salis i el pintor i
litògraf Henri Rivière. A ells i els seus notables col·laboradors es deu el que
durant dotze dels setze anys en que va estar obert el cabaret, l’espectacle princi3.
4.

Jordi ARTIGAS, «Les darreres ombres xineses. “Els Joannys”, una família belga catalana creadora d’ombres xineses a Catalunya», dins Cinematògraf, Annals de la Federació Catalana de Cine-Clubs, (Barcelona, 1986).
Mariel OBERTHUR, Le Chat Noir. 1881-1897, París, Les Dossiers du Musée d’Orsay, Reunion des Musées
Nationaux, 1992. Mariel OBERTHUR, Pierre LEFRANC, Laurent MANNONI, Napoléon au Chat Noir. L’Épopée vue par
Caran d’Ache, París, Adam Buiro. Musée de l’Armée, (s.a.).
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pal fossin les ombres xineses per adults. Un d’aquests col·laboradors-fundadors
va ser el dibuixant Henry Somm (que després veurem vinculat a Els Quatre Gats):
la seva obra La Berline de l’emigré où jamais trop tard pour bien faire va ser la primera que es va representar, l’any 1885.
L’any següent es va estrenar l’obra que va arribar a Barcelona: L’Eléphant,
d’Henry Somm, un drama simbolista oriental en un acte. Aquell mateix any
també es va estrenar L’Epopée, de Caran d’Ache, peça militar on s’exaltaven les
campanyes napoleòniques, amb música de Charles de Sivry. El 1887, entre d’altres quatre obres, es va estrenar La Tentation de Saint Antoine, d’Henri Rivière i
música d’Albert Tinchant, que tenien la particularitat de ser les primeres ombres
en colors, una invenció del propi Rivière. El 1889, es porta a la pantalla La
Conquête de l’Algérie, peça militar en dos actes i quaranta escenes, de Louis
Bombled.
La Marche à l’Étoile va ser una de les obres representades més ambicioses,
una peça mística en un acte i 10 escenes d’Henri Rivière, basada en un poema i
una música de Georges Fragerolle. Després vindrien, entre d’altres: L’Arche de
Noé, el 1891; Pierrot pornographe, el 1893; La Divine Comédie, el 1895; Clairs de
lune, el 1896; i altres tantes peces, fins arribar al voltant de les 40 obres en el
moment del tancament de l’establiment, el 1897.
PARAL·LELISMES
Le Chat Noir, que havia estat en dos locals, primer al boulevard Rochechouart i
després al carrer de Laval, era tant pintoresc en la seva façana com a l’interior.
La façana una barreja d’estils de gran barroquisme, l’entrada tenia una teulada
en punxa i dos grans fanals d’estil xinès penjaven a un costat i altre. L’ensenya de
l’establiment, en ferro forjat, representava un gat arrapat a una mitja lluna a l’estil antic. A la porta esperava un impressionant alabarder suís que donava tres
cops de llança cada vegada que entraven uns clients.
Pel que fa a l’interior, ens el descriu molt bé el 1886 el dibuixant Caran d’Ache
en un gravat, on es veu la gran sala gairebé plena de públic assegut, bebent en
taules mentre esperava el començament de l’obra L’Epopée. Uns fanals de gas
il·luminen l’estança. Al fons, veiem la pantalla on s’exhibeixen les ombres, i a
sobre d’aquesta, un baix-relleu amb el gat. Les parets es veuen plenes de quadres,
pintures i dibuixos. Una gran escultura a l’esquerra, unes llances pengen de la
paret. L’únic lloc buit era el sostre, i d’ell penja una espècie de cetaci dissecat. En
altres dependències del local hi havia un confortable foc a terra, digne d’un “château” francès.
S’explica una anècdota amb motiu del canvi de local del Chat Noir que és una
bona mostra de les ganes de divertir-se i el bon humor de la gent d’aquell cau d’art,
segons consta en una crònica publicada per la barcelonina La Ilustración Artística.
Una quotidiana mudança es va convertir en una comitiva presidida per Rodolphe
I (Salis) vestit de rei, aclamat per la multitud d’amics i clients, encapçalant el comboi de carros de mudances. El cronista ho escrivia així:
El cambio de domicilio dio lugar a otra farsa monumental. El cortejo, precedido de maceros, rodeaba a Salis, a quien escoltaban numerosos guardias a la
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moda de Luis XIII. Detrás iban los carros de mudanza, custodiados por hombres de armas de la misma época
Ja m’he referit a l’ensenya, símbol o logotip de l’establiment: un gat negre enfilant-se per una mitja lluna, molt en el gust de l’època de donar noms curiosos i
estranbòtics als establiments de diversió, recuperant així l’antiga costum d’arrels
medievals de posar noms i utilitzar símbols d’animals per a hostals i fondes.
Tampoc podia mancar el cartell que anunciés les ombres. N’hi va haver diversos, però el més conegut va ser el publicat el 1896, quan les ombres iniciaven una
gira per les regions. Era signat per Steinlen, i anunciava la «Tournée du Chat Noir
de Rodolphe Salis», en ell apareixía la misteriosa silueta d’un gran gat negre mirant
fixament l’espectador.
Evitaré repetir els aspectes més coneguts dels nostres Quatre Gats, però són evidents els paral·lelismes, els elements que van inspirar Utrillo, Romeu i Rusiñol, en
ser coneixedors directes i privilegiats d’aquell Chat Noir i les seves ombres: començant per l’edifici, la casa Martí (1895), de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch; o el
nom de l’establiment, que també tenia un lligam; el cartell de les ombres, dissenyat
per Casas i Utrillo; les dues revistes que va editar l’establiment amb posterioritat a
les ombres; però, sobretot, va ser l’“esprit montmartrois” el que van voler fer arrelar a Barcelona. Era possible? Ho van intentar, malgrat que Ciutat Vella no era
Montmartre, que algunes crítiques a la premsa no els van afavorir, i que una comparsa de la rúa del carnaval de 1898 ridiculitzés els “modernistes” d’Els Quatre
Gats, com veurem a continuació. Van tirar endavant malgrat els “apagallums” dels
que parlava Rusiñol, amb motiu de la prematura mort de Pere Romeu.5
ELS “APAGALLUMS”
Es tracta d’un text que Rossend Llates va reproduir al catàleg de l’exposició que
s’organitzà sobre Els Quatre Gats a la Sala Parés el 1954.6 El text va ser escrit per
Rusiñol amb motiu de la mort de Pere Romeu –tuberculós i pobre– el desembre de
1908. Llates no indicava on s’havia publicat; llegim-ne algun fragment:
Tothom que tingui més de trenta anys recordarà els ‘Quatre Gats’. Aquell recó
pintoresc, ple de somnis i de cabòries, que espantaven al menestral; aquells quadros de les parets que les noies de sa casa no els podíen anar a veure perquè els
agradaven massa; aquella fumerola de les pipes que emborratxava d’idees als
parroquians de la casa; aquells putxinel·lis que feien riure a tots els que tenien
net el cor: als infants, als humils i als artistes.
Aixís com d’aquell Chat Noir n’havien sortit tants dels homes que avui omplen
el món de glòria i escampen joia per tot arreu: en Villette, en Forain, en Caran
d’Ache, en Maurice Donnay, en Capús, en Charpentier, en Debussi (sic), i tants
d’altres, aixís mateix dels ‘Quatre Gats’ n’havia eixit la poca fe i la poca alegria
que està permesa a casa nostra; la mica de noms que s’admeten en aquest terrer
de regateig; la poca lluminària d’art en aquest país d’apaga-llums; i tot això, més
5.
6.
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Barna, 1954.
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que a ningú, es deu a n’en Pere Romeu, a n’aquest bon Pere Romeu, a n’aquest
marxant d’alegria que de tanta que n’esmersava no n’hi havia quedat gens per a
ell; a n’aquest fabricant de Vida que ha dut a enterrar quasi tot sol, entremig de
galls i galldindis.

LA COMPARSA DEL CARNAVAL
El 21 de febrer de 1898, el Diario de Barcelona describia la rua del carnestoltes, que
com sempre, satiritzava algun fet de l’actualitat barcelonina:
A primeras horas de la tarde comenzó la Rua, afluyendo a las Ramblas un gentío estraordinario [...] Por entre la multitud se veían también en el centro de
dicho Paseo muchos mascarones y entre ellos algunos de pésimo gusto.
A las dos se puso en marcha en el Teatro del Nuevo Retiro la cabalgata organizada por la comisión de festejos, la cual quedó formada por el orden siguiente:
tres municipales de caballería, pendones anunciadores llevados por heraldos
montados [...] un coche anunciador del Corte Parisiense, la giganta, otro coche
anunciador de la Academia Martí, grupo de máscaras y heraldos a pie y a caballo [...] la banda de la Casa de Caridad, mascarada (ara en diríem comparsa)
representando el modernismo y en la que había caprichosos y originales trajes,
caricatura graciosa de la escuela modernista, y terminaba con los ‘quatre gats’,
coche anunciador de la fotografía Clausolles, representada por una gran máquina fotográfica.
El Brusi no donava més detalls sobre la comparsa, però és possible que inspirés
els dibuixos satírics de L’Esquella de la Torratxa. En efecte, el 25 de febrer es reproduïa un dibuix sense signar amb el títol “La nota del Carnaval” que representava
un seguici de “modernistes”, amb cabells llargs, amb vestits fins els peus d’estampats amb motius florals i d’ocells (un d’ells es refereix a les ombres), darrera quatre personatges semblants coronats per quatre gats negres portant entronitzada
una monumental ceba.
I el 17 de juny dedicava un extra al modernisme, amb sucosos textos i dibuixos,
on, entre d’altres, hi constava un sorneguer «Manual del perfecte modernista», en
el que s’hi aconsellava la indumentària adequada: barrets d’ala ampla, pantalons
arromangats, imprescindible portar els cabells llargs –i si un era calb una bona
perruca– i fumar en barroca pipa. També els dibuixos signats per «3M» (els dibuixants de la casa eren Moliné, Mariano Foix i Pahissa) resultaven d’interès: en un
apareixia en «Pere Romeu de l’Esquella», amb la indumentària de rigor; i en un
altre uns pintors “acadèmics” condueixen un seguit de modernistes lligats de mans
amb uns vestits que recorden les humiliants que havien d’usar els condemnats de
l’antiga Inquisició, cap a la «Bojeria de Sanct-Boy».7
Aquestes sàtires i altres burles –com les fiblades pocasoltes d’un periodista que
signava com a “Doys” a La Publicidad, tal i com cita Enric Jardí: «La nit del 14
d’octubre omplí l’establiment un nombre de clients extraordinari: “La concurren7.

L’Esquella de la Torratxa, 998 (25-II-1898), i 1.014 (17-VI-1898).
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cia era selecta y numerosa, estando en mayoría el ‘modernismo’ y la ‘decadencia’”.
Segons comenta ‘Doys’ amb la seva malícia habitual»–8 eren una mostra de la reacció d’una part de la societat catalana davant la revolució que suposava el modernisme, que aportava aires frescos i renovats a l’ambient sense ambicions de l’“anar
fent” (aquesta frase tant catalana per a indicar que no ens emboliquem, que val
més boig conegut que savi per conèixer, i altres filosofies conservadores).
Potser les ombres tan sols van ser una anècdota en aquest contexte, però malgrat que la majoria dels comentaris de la premsa vers aquest espectacle van ser elogiosos o merament descriptius, de vegades es copsa que era considerat com una
“extravagància” més o una bogeria romàntica més d’aquells modernistes bohemis
de cabells llargs... que no calia prendre seriosament.

La tècnica. La il·luminació. La manipulació de les siluetes
No he trobat cap descripció minímament tècnica de les ombres d’Els Quatre Gats,
ni a la premsa comtemporània ni a la posterior. Per tant, les descripcions que utilitzo aquí provenen de les dues obres citades sobre les ombres del Chat Noir.
Tanmateix, les tècniques d’il·luminació i de manipulació deurien ser idèntiques
aquí i a París. L’escenari-pantalla o “castellet”, després utilitzat pels titellaires,
seria el mateix que apareix en una fotografia repetidament reproduïda, tal com
també documenta un diari.
La restauració del gust per les ombres estava molt influenciada per la moda del
“japonesisme”, que tant va influir en el modernisme i en les arts plàstiques en general de la fi del segle. La llanterna màgica també va tenir a veure amb la difusió d’aquest art de l’Orient, fins llavors tan desconegut a l’Occident, amb la proliferació
abundant d’imatges gràfiques, tan a través del dibuix com de la fotografia.
El perfeccionament tècnic de la llanterna es pot dir que va arribar a tocar sostre a la darrera dècada del segle XIX, tot solapant-se amb l’aparició del cinematògraf. En realitat, en la transició de la llanterna al cinema es van utilitzar com a projectors les mateixes llanternes, adequades als nous engranatges i enginys tècnics del
cinema.
Aquest perfeccionament de la llanterna va produir, per exemple, els efectes
fabricats amb la triple llanterna, disposades una a sobre de l’altra, que permetia,
per exemple, els fosos-encadenats d’imatges (d’aquí la denominació de “vistes dissolvents”), en les que unes imatges es sobreposaven a d’altres de manera gradual,
un efecte que va passar posteriorment al cinema.
L’aparell de llanterna podia tenir dues funcions: la de projectar imatges i la
d’il·luminar. Ambdues van ser aprofitades per al desenvolupament de la tècnica de
les ombres.
En aquells temps previs a l’aplicació de l’enllumenat elèctric a l’espectacle, la
llum més correntment usada (i la que es va utilitzar al Chat Noir) era l’anomenada
“oxhídrica”, també coneguda com “Drummond”, pel nom del seu descobridor. Era
8.

Enric JARDÍ, Història de Els Quatre Gats, Barcelona, Aedos, 1972, cap. V, «Lletres i ombres».

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

288

Jordi Artigas

originada per la combustió de l’oxígen més l’hidrògen, o gas acetilè. La font lluminosa s’originava per un encenedor que aviat va ser substituït per un bufador oxhídric.9
Aquesta llum oxhídrica era la de més intensitat lumínica després de la del sol i
l’elèctrica. La seva contrapartida, però, era que es tractava d’un gas fàcilment inflamable i podia provocar accidents, com després passaria amb el cinematògraf.
Segons les descripcions sobre el Chat Noir, la font lluminosa estava instal·lada a
una distància de 3 metres de la pantalla. Dins d’aquesta distància havien de treballar els manipuladors de les ombres. La llanterna es feia servir, sobretot, per a projectar cels nítids, plens de núvols o sortides de sol pintats en colors transl·lúcids
sobre vidres que s’anaven posant i treient. En canvi, altres vegades s’enganxaven les
siluetes sobre plaques de vidre. Això es va fer així durant la gira de 1896, per estalviar les pesants siluetes de zinc que s’utilitzaven a París.
Un espectacle que va durar 12 anys, durant els quals es van arribar a crear al
voltant de 40 obres d’ombres, no podia plantejar-se més que d’una manera totalment professional.
Les primeres siluetes utilitzades estaven retallades en cartró o cartulina doble,
però poc després –i suposo que veient que la constant manipulació les desgastava
molt aviat, fent-les inservibles–, es van decidir fer-les més duradores. Aleshores es
va utilitzar la planxa de zinc, retallada i pintada amb pintura negra mat.
L’escena situada darrera de la pantalla i amagada al públic, contenia diversos
plans: les ombres en primer pla, enganxades a la pantalla, teníen un perfil nítid; les
altres quedaven difuminades i grises, i provocaven una gran profunditat de camp.
Les dimensions d’aquestes siluetes eren força apreciables: l’elefant de l’obra del
mateix nom mesurava 50 x 50 cm.; un timbaler a cavall de Caran d’Ache feia 59,5
x 54 cm; la figura de Napoleó per a l’obra L’Epopée de Caran d’Ache arribava a
mesurar 61,5 cm. d’alçada per 12,5 cm. d’amplada. Hi havia siluetes articulades i
d’altres fixes, i per poder manipular totes aquestes figures el Chat Noir necessitava
una mitjana de 8 a 10 maquinistes, la qual cosa indicava el grau de sofisticació al
que havien arribat aquelles ombres, que amb raó van atreure l’atenció internacional.
Moltes d’aquestes peces úniques es conserven encara a col·leccions particulars
i a diversos museus de França, com el d’Arts Décoratifs, el Musée d’Orsay, el
Musée de l’Armée –tots ells a París–, i al museu municipal de Châtellerault. Si han
arribat fins els nostres dies, és sens dubte, gràcies al resistent material de zinc en
que es van fabricar.
A l’obra Napoléon au Chat Noir… es presumeix, amb raó, que les ombres del
cabaret van influir no només en les que es van fer en altres caus d’art de París, com
l’Auberge du Clou d’Utrillo, sinó que, a més, antics membres del Chat Noir les van
divulgar per altres països: el Théâtre du Sapajou de Ginebra, Suïssa, el 1896, o el
Schwabinger Schattenspiele de Munich, a Alemanya, el 1910.
Evidentment, i per simple comparació entre les ombres de París i les de
Barcelona, s’entén que aquestes últimes van ser com un assaig, potser amb el desig
d’una continuïtat que no va ser possible. Malgrat que, a imitació de les de París, les
9.
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d’Els Quatre Gats van comptar amb equips “de luxe” (pintors, músics, escriptors de
renom), darrera la pantalla blanca, però, hi havia un equip de maquinistes que,
com a professionals, havien de cobrar, i la realitat va ser que front els 12 anys i les
40 obres del Chat Noir, aquí les ombres van aguantar 5 mesos escassos (de desembre de 1897 a l’abril de 1898) i les obres representades documentades en van ser 6.
El titellaire i estudiós dels titelles Francisco Porras, en la seva obra insinua que
els manipuladors de les ombres o bé no eren professionals o bé ho eren i no cobraven. Jo m’atreveixo a suggerir que a més de l’estada de Somm, amic d’Utrillo i
Romeu, a Barcelona, potser hi va haver ombristes provinents de França.
Porras diu, al respecte:
No se sabe si por críticas adversas o por la propia constitución de la compañía
que movían las sombras –personas que no dependían económicamente de tal
trabajo– , lo cierto es que las sombras duraron desde la Navidad de 1897 hasta
la Pascua de 1898. Y entonces llegaron los títeres.10

De París a Barcelona passant per Xicago
Cal conèixer, ni que sigui molt breument, els antecedents i la relació que van tenir
Utrillo i Romeu amb les ombres xineses a París, ja que expliquen millor els motius
que les volguessin portar a Els Quatre Gats de Barcelona, sense que oblidem la figura del francès Henry Somm, gairebé sempre ignorat com a personatge-pont entre
les ombres franceses i les catalanes.
Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862- Sitges, 1934), pintor, enginyer, crític
d’art i promotor cultural, de jove havia viscut a París, on residia la seva família, exiliada. Entre 1889 i 1893 va tornar a la capital francesa i va ser corresponsal de La
Vanguardia. Utrillo, a més de freqüentar, com tants artistes, el Chat Noir i les seves
sessions d’ombres, havia organitzat unes altres sessions d’ombres en un altre cabaret, anomenat l’Auberge du Clou, de l’empresari Thomaschet, al famós barri de
Montmartre.
Al Chat Noir deuria conèixer Pere Romeu i Borràs (Torredembarra, 1862Barcelona, 1908), pintor, empresari i, sobretot, el que ara en diríem animador cultural. Romeu va treballar com animador del cabaret del Chat Noir, de Rodolphe
Salis, i per tant va ser un gran coneixedor dels bastidors del teatre d’ombres que
dirigia Henri Rivière, i on treballava en Somm.
Henry Somm (Rouen, 1844-París, 1907), dibuixant d’humor i caricaturista,
artista de l’aiguafort, es deia realment François Sommier. Els seus populars dibuixos es van publicar a la premsa francesa entre 1870 i 1903. Col·laborador de primera fila a les ombres del Chat Noir, va representar-hi nombroses obres a partir de
1886, la primera de les quals, L’Eléphant, es va programar a Barcelona el 1897 a Els
Quatre Gats i molt probablement amb la seva presència.
El 1893, Utrillo, Romeu i també Somm i Steinlen van viatjar als Estats Units, a
Nova York i Xicago, amb l’anomenat «Théâtre des Ombres Parisiennes» de Léon10. Francisco PORRAS, Titelles teatro popular, Madrid, Editora Nacional, 1981.
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Charles Marot. Sembla, però, que aquella expedició que algú havia promès com un
gran negoci va acabar en una catàstrofe econòmica. A Xicago van coincidir amb la
World’s Columbian Exposition de 1893, l’Exposició Universal commemorativa de
la descoberta d’Amèrica. Allà hi van representar almenys tres obres: Le virtuose i
Une page d’amour, de Steinlen, i La conquête de la lune, del propi Utrillo.
L’amistat dels tres artistes, forjada tant en l’èxit com en l’infortuni, va fer que fos
possible portar les ombres a Barcelona, tot comptant amb l’element catalitzador de
l’artista carismàtic que era Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931).
A ells s’hi afegirien després el bo i millor dels artistes i intel·lectuals de l’època.

Les 6 obres documentades (1897-1898)
Per a resseguir les pistes de la presència de les ombres xineses a Els Quatre Gats
entre el breu període de desembre de 1897 i l’abril de 1898, he consultat els diaris
Diario de Barcelona, El Correo Catalán, El Diluvio, i La Renaixensa. Pel que fa a les
revistes, de les comtemporànies als fets m’han aportat dades L’Esquella de la
Torratxa, Luz i L’Olla. Les publicacions Quatre Gats i Pèl i Ploma, al ser posteriors
a les ombres no m’han aportat cap dada, ja que els anuncis i articles només es referien als titelles. He de fer esment de dues revistes dels anys 50: el setmanari Revista,
que va publicar un parell d’articles amb motiu de l’exposició sobre Els Quatre Gats,
i Circo, que va publicar dos articles de Sebastià Gasch sobre els titelles d’Els Quatre
Gats. Una part de la bibliografia consultada és citada al llarg d’aquest text.
Els Quatre Gats es va inaugurar el 12 de juny de 1897, però el primer espectacle
important que s’hi va oferir trigaria uns mesos: fins el desembre no tindria lloc l’assaig general o preestrena de la primera sèrie d’ombres. Com ja hem dit, les quatre
obres estrenades el 29 desembre 1897 van ser L’Eléphant, Montserrat, Nadala, i
Quatre Gats i un vestit negre i en Pere Romeu pel món o el romiatge d’una altra ànima.
Aquests títols, que ja citava Enric Jardí en la seva monografia, es van representar
fins al mes de març.
D’altre banda, el 13 de març tenia lloc l’assaig general de dues noves obres,
Jesús de Natzaret i Nit de lluna, aquesta última de vegades citada com Clar de lluna,
i l’obra que es va reestrenar va ser Quatre Gats..., sens dubte pel seu contingut
còmic. Per després de Pasqua, que aquell any 1898 va caure l’11 d’abril, la premsa
havia anunciat l’estrena de dues noves obres: Corpus Christi i Els tres Reis, però no
n’he localitzat cap més constància escrita.
No deixa de sorprendre la programació de tantes obres de temàtica religiosa en
un lloc com Els Quatre Gats, on la fumarola de les pipes no tenia gaires coses en
comú amb l’encens de les sacristies.
Malgrat que alguns diaris confonen els noms i fins i tot els escriuen amb errors
(com passa sovint actualment), a partir de les dades localitzades en unes i altres
publicacions periòdiques, l’equip de cada obra va ser el següent:
L’Eléphant. Dibuixos i guió de Henry Somm. Es tractava d’un drama simbolista oriental en un acte. Altres fonts comenten que es tractava d’una obra còmica.
Sembla que només es va representar el dia de l’assaig general, el 29 de desembre
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de 1897. És l’obra que demostra el punt d’unió entre el Chat Noir i Els Quatre Gats.
Montserrat. Dibuixos de Miquel Utrillo. Argument basat en un poema de Joan
Maragall, que va ser llegit per Salvador Vilaregut. Música d’Enric Morera. Les veus
eren interpretades per Carles Capdevila.
Nadala. Dibuixos de Ramon Pitxot o Pichot (es troba indistintament escrit).
Música de Joan Gay. La cançó de Maria Pitxot Gironès (o Maria Gay, ja que estava casada amb el mestre Gay). Argument basat en uns versos de Josep Maria Jordà.
Quatre gats... i en Pere Romeu pel món... Dibuixos de Ramon Casas. Música de
Joan Gay. Guió d’Enric de Fuentes. Episodis còmics del llarg i accidentat viatge
d’en Pere Romeu des dels terrats plens de gats de Barcelona fins a l’Àfrica i el Pol
Nord. Va ser l’obra de més èxit, i es va reestrenar.
Jesús de Natzaret. Dibuixos de Lluís Bonnín. Guió basat en un poema d’Àngel
Guimerà, en una adaptació de Juli Vallmitjana. Música de Francesc Ginestà. Entre
els quadres consten l’entrada a Jerusalem i l’oració a l’hort. Va formar part de la
segona sèrie de les “ombres artístiques” en l’assaig general del 13 de març de 1898.
Nit de Lluna (o Clar de Lluna). Dibuixos i argument de Juli Vallmitjana. Segons
el diari La Renaixensa, el 20 d’abril de 1898, aquesta darrera peça documentada
s’alternava amb peces musicals interpretades per Lapeyra a l’harmònium, Matheu
al piano, i Colomer al violí.
Corpus Christi i Els Tres Reis. El 5 d’abril de 1898 consten anunciades a la premsa, però no hem trobat cap constància que s’arribessin a estrenar.

La premsa
El 17 de desembre de 1897 van aparèixer, tant a La Renaixensa com al Diario de
Barcelona, les primeres notes sobre la propera estrena de les ombres i sobre la
publicació del cartell anunciador dissenyat per Casas i Utrillo. La Renaixensa deia:
En ‘Los IV gats’ están trevallant activament desde fa alguns dies distingits artistas parroquians de la casa en la preparació d’un espectacle que s’inaugurará
aviat y que consistirá en la presentació de ‘Sombras artísticas’ en lo gran saló del
local, espectacle nou a Barcelona ensajat ab extraordinari éxit a París y Londres
en los teatros y reunions de gent dedicada a las manifestacions d’art.
El Diario de Barcelona del 27 de desembre anunciava l’imminent estrena: «El
próximo miercoles, a las nueve de la noche, se verificará en ‘Los Quatre Gats’ el
ensayo general de las obras con que se inaugurará la anunciada serie de Sombras
artísticas», per, a continuació, citar les obres programades. I La Renaixensa feia el
mateix l’endemà, a més de comentar la col·locació de la reixa de ferro del carrer de
Montsió, que completava l’obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch.
Passat el dia de l’estrena, tan el Diario de Barcelona –el 30 de desembre– com
La Renaixensa –el 31– van publicar-ne llargs comentaris. El Diario de Barcelona
deia:
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En el local de los ‘Quatre gats’ se verificó anoche, ante escogida concurrencia
formada principalmente por escritores y artistas, el ensayo general de las sombras. Precedió el espectáculo una humorística explicación de él, que hizo con
mucha gracia cómica D. Miguel Utrillo, y siguieron luego las exhibiciones
“L’elephant”, de M. Enrique Somm; “Montserrat” en verso, […] “Nadala” […]
y el viaje humorístico “Quatre gats y un vestit negre y en Pere Romeu pel món
o el romiatje d’una altra ánima”, prosa de D. Enrique de Fuentes y dibujos de
D.Ramon Casas. De la letra de los dos poemitas no pudimos formar cabal concepto, más por lo general nos pareció que estaban escritos con grandiosidad
[…] La música del maestro Gay tiene un colorido catalán muy bien hallado.
Las sombras gustaron a la concurrencia en algunos trozos, mientras en otros se
presentaron algo deficientes los efectos, originándose cierta confusión en las
figuras, acaso por no estar bien precisadas algunas de ellas y por haberse empleado con esceso los efectos de la perspectiva, que difícilmente se obtienen en
espectáculos de la espresada clase. Hubo, sin embargo, cuadros vistosos, que
agradaron mucho y que revelaron la habilidad de los dibujantes.
Fue muy particularmente del gusto de los espectadores el viaje humorístico, en
gran parte porque el género cómico se adapta mejor que los serios a las ‘sombras’, y también por algunos cuadros ejecutados con arte y con verdad, como el
de los terrados de Barcelona y el de un antiguo carromato o galera. El éxito
mayor de anoche lo obtuvieron las proyecciones luminosas, con las que se presentaron efectos muy ingeniosos, brillantes y algunos de una hermosa impresión
poética. Muestras de aprobación se oyeron distintas veces al aparecer las proyecciones de que hablamos.
I la crònica de La Renaixensa deia:
Corresponent a la atenta invitació d’en Pere Romeu, anárem ans d’ahir als
‘Quatre gats’ pera presenciar l’ensaig general de las Sombras […] Lo local oferia brillant punt de vista ab sa expléndida iluminació eléctrica, sas parets forrats
d’affiches, lo gran número de distingidas senyoras y senyoretas, […] La boca del
escenari (diguemho aixís) está encuadrada ab molt bon gust, tenint dalt y baix
uns frisos de rajolas blancas y verdas ab la marca de la casa y un lletrero que diu
‘Sombras’.
De L’Eléphant’ va dir «que feu partir de riure a la concurrència». De la peça
Montserrat’ que «Las figuras d’Utrillo estan generalment ben dibuixadas, especialment uns grupos de monjos y la professó de la Mare de Deu». De la tercera obra,
Nadala, destaca que la música de Gay, de caràcter popular, va estar molt ben executada i «los dibuixos de Pitxot resultaren d’un gran efecte». El cronista s’explaia
en l’obra que tancava la sessió: «‘Quatre gats y un vestit negre’ […] quina explicació feu ab molta gracia l’Utrillo. Los ninots d’en Ramon Casas feren esclatar a cada
moment la rialla, especialment la aparició d’en Pere Romeu al mitj dels gats en los
terrats de Barcelona, lo viatje en galera, l’“equipe” Casas-Romeu en bicicleta, y en
Pere Romeu al Africa perseguit per un cocodril y després portat en un palanquí. Al
final se presenta la fatxada dels ‘Quatre gats’ obrintse las portas y apareixent lo pro-
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tagonista. Ab tot y las faltas propias d’una ‘première’, lo públich se convencé totseguit de que aquell espectacle constituhiría lo que se’n diu una atracció y de que no
ha de faltar gent a contemplarlo. Se convencé de la trassa d’en Casas, l’Utrillo y en
Pitxot pera retallar las figuras, y dels magnífichs efectes de color que’s poden obtenir ab la interposició dels vidres davant del foco llumínich».
L’Esquella de la Torratxa va publicar una única nota en el seu número 991, del 7
de gener, que no aportava res de nou, insistint, com altres periodistes ho havien fet
abans, que «en cambi, sols per fer broma i riure sembla que son las sombras. Aixís
ho enteníen els nostres pares, demostrant en aquest punt un verdader instint».
El setmanari humorístic L’Olla, el dibuixant del qual era S. J. (Sebastià Junyent), va publicar en els números 4 i 5 del 13 i el 20 de gener uns textos i dibuixos
«en broma» sobre les ombres, i un text no signat detallava, en el número 5, les quatre obres de l’assaig general. Transcribim la darrera:
Romiatje d’un altre anima (de canti), la d’en Pere Meu. Dibuixos d’en Casas.
Lletres d’Henri Fontaines.
1er. cuadro: Terrats de Barcelona, torratxas, colomars, campanars; uns gats pels
terrats gosan d’una nit de febrer, la fantasme d’en Pere Meu surt més alt que
tot, s’enamora dels gats y n’agafa IV.
2on. cuadro: En Meu al Africa. […] girafas, cabells llarchs, fieras, lleons, un
cocodrilo perseguit per en Pere, en Pere fuig […].
3er. cuadro: En Meu dalt d’un barco de vela, desafia valerosament la horrorosa
tempestat.
4at. cuadro: En Pere al Polo Nort. […] En Pere monta un trineo tirat per gossos (no sempre han de ser per gats).
5t. cuadro: En Pere torna a Barcelona y funda l’Hostal dels IV Gats y s’está a la
porta esperant la parroquia.
Els periòdics també van fer esment del magnífic cartell de les «Sombras», com
el setmanari Luz, el 31 de desembre de 1897:
Miguel Utrillo y Ramón Casas han compuesto un cartel anunciador para las
sombras chinescas de “Els Quatre Gats” de un gusto inmejorable.
En primer término, una mujer sentada junto a una mesa en la que hay un ‘chop’
o ‘canet’ (en esto no está conforme Doys de La Publicidad) luego un grupo de
curiosos, y al final, delante de la tela que sirve para las sombras, se distingue la
silueta de Romeu, todo esto, ayudado de un dibujo correctísimo y una combinación de colores ajustada, hacen del cartel de Utrillo y Casas uno de los primeros carteles hasta ahora conocidos.
La revista Luz també havia publicat una breu ressenya de la sessió del 29 de
desembre en el número 5, de 15 de gener de 1898.
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De cara al públic
L’espectacle, ja obert al públic en general, va començar l’1 de gener de 1898. La
Renaixensa:
Eixa nit s’inaugura en la cervezeria ‘Els IV Gats’ lo nou espectacle ‘ombras
artísticas’. Se presentaran los mateixos poemets que s’ensajaren lo passat dimecres.
Fins el 31 de gener es va publicar sempre aquest mateix anunci: «’Quatre Gats’,
carrer Montesión, Sombras tots los dilluns, dimecres, divendres y diumenges, a dos
quarts de deu del vespre». El programa estava format pels “poemes” Montserrat,
Nadala i En Pere Romeu pel món..., però ja no s’anunciava L’Eléphant. Aquesta primera sèrie d’ombres es va seguir representant almenys fins a mitjans de febrer.
Al Diario de Barcelona els anuncis també eren en català: «Quatre Gats, carrer
Montesión. Sombras tots los dilluns, dimecres, divendres y diumenges...».
El Diluvio es va incorporar més tard al seguiment de les ombres, però, en canvi,
la seva cartellera, el dia 5 de gener, va anunciar que el dia de Reis, per la tarda, a
dos quarts de cinc, hi hauria ombres dedicades als infants (deurien ser obres diferents de les del programa d’adults, però no consten). Aquest ha estat l’únic anunci
d’una sessió infantil que he trobat.
No és fins el 10 de gener que El Diluvio publica la seva primera nota sobre les
ombres, que no aporta res de nou:
En el ‘modernista’ establecimiento denominado ‘Els IV gats’ se ha habilitado
un local para la proyección de ‘Sombras Artísticas’, espectáculo que obtiene
mucha aceptación en París […] y que viene a ser una especie de cinematógrafo,
sin trepidaciones que tanto perjudican aquel invento.
El 12 de gener, El Diluvio va publicar la curiosa carta d’un tocacampanes que
signava «Un espectador que ha visto espectáculos de eso en el extranjero»:
Muy señor mío: Atraído por los anuncios de los periódicos, asistí la noche del
lunes último al espectáculo de las sombras dels ‘IV Gats’, y ojalá nunca me
hubiera dado esa idea, porque en mi vida he pasado un rato peor al ver que, quizás por un capricho de los ‘Padres de Família’, se me sacaba una peseta del bolsillo, para darme en cambio un espectáculo propio para ser representado entre
família y por niños menores de seis años.
L’endemà mateix, en Romeu tancava la provocació amb humor, amb la següent
carta:
Sr. Espectador que ha visto espectáculos de ‘eso’ en el extranjero. Muy Sr. Mío:
Le agradeceré se sirva pasar por “Els IV gats” a la hora que crea más conveniente y tendré el gusto de devolverle la peseta que satisfizo el lunes último para
asistir al espectáculo ‘Sombras’, y permítame que dude de que haya visto espectáculo alguno en el extranjero, pues de ser así no ignoraría que las protestas en
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alta voz o a gritos no son pertinentes ni permitidas a donde asisten señoras.
B.S.M., Pere Romeu.

Nova sèrie d’ombres
El 13 de març de 1898, tant La Renaixensa com el Diario de Barcelona anunciaven
l’imminent estrena de la segona tanda d’ombres. La Renaixensa publicava:
Dilluns tindrá lloch l’ensaig general de la segona série de Sombras en los
‘Cuatre gats’. Una nit de lluna y Jesús de Nazareth.
I el Diario de Barcelona:
Mañana, en los ‘Quatre Gats’ se hará el ensayo general de ‘Nit de lluna’ de Julio
V. (Vallmitjana), y ‘Jesús de Nazareth’ de Luis Bonnín.
L’endemà de la representació, el dia 15, el Diario de Barcelona dedicava un
ample espai al comentari de la segona sèrie d’ombres:
Presentáronse a los concurrentes que llenaban la sala, el cuadro ‘Nit de lluna’,
[…] y el poema bíblico ‘Jesús de Nazareth’ en dos actos y catorce cuadros, […]
lo que más llamó la atención fueron los efectos de luz, con los que se obtienen
entonaciones por el astro de la noche, y dibujados con acierto en sus líneas principales. […] finísimas […] Así sucedió con alguno de los cuadros de ‘Nit de
lluna’, iluminados por el astro de la noche, y dibujados con acierto en sus líneas principales.
De Jesús de Natzaret diu que va excel·lir «la entrada en Jerusalén, bien dispuesta, con el fondo en que se ve la ciudad y grupos […] que aclaman al Salvador, y con
la escena de la Oración en el huerto, donde se destacó la figura de Jesús». Tot i
això, el periodista recalcava que «Los temas de carácter cómico, según nuestro dictamen, serán siempre los que producirán mejor resultado puestos en sombras, y de
lo que afirmamos es evidente ejemplo el éxito de ‘Viatje d’En Pere Romeu’».
A propòsit de l’obra de Guimerà adaptada per Vallmitjana, La Renaixensa del
5 d’abril de 1898 acabava dient que «per lo que toca a nosaltres havem esperat a
parlarne un cop acabada la série pera que no s’interpretés com a tribut a la amistat que’ns uneix ab l’autor del ‘Jesús de Nazareth’, lo nostre judici; ara podem ferho
ab llibertat y ho fem, consignant que les figuras retalladas estan en general molt en
carácter y que hi ha efectes lluminosos notables».
Aquell mateix 5 d’abril La Renaixensa anunciava que «Pera després de Pasqua
s’anuncia l’estreno de ‘Corpus Christi’, los ‘Tres Reys’ y la ‘reprise’ de ‘En Pere
Romeu pel món’ ab ninots d’en Ramon Casas y nous cuadros molt entretinguts».
Les sessions es van interrompre durant la Setmana Santa (aquell any el dilluns de
Pasqua va caure el dia 11 d’abril), però no obstant aquest anunci, la premsa ja no
va tornar a parlar més d’aquests dos nous títols.
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Una de les darreres notes que El Diluvio va publicar sobre les ombres va ser per
a explicar una xafarderia sobre els periodistes d’un «periódico sacristanesco» que
sembla que van ser criticats per les autoritats eclesiàstiques per glorificar una obra
sacra com Jesús de Natzaret en un lloc profà com Els Quatre Gats. La nota de El
Diluvio deia:
En la cervecería ‘Los quatre gats’, en la que suelen darse funciones de Sombras,
se ofrece en la actualidad ‘Jesús de Nazareth’. No sabemos si al clericalismo le
parecerá bien esta exhibición, y en caso negativo, bonito traspiés habrá dado un
periódico sacristanesco que, sin consultarlo préviamente con la Curia, se permitió asistir al estreno del sombrío y bíblico espectáculo, tomándolo muy en serio
y hasta concediéndole los honores de la crítica, aunque no dejando de revelar
en su lenguaje regular escama.
Però, repassades les pàgines del carlista El Correo Catalán i la fonamentalista
Hormiga de Oro, no he trobat cap detall al respecte.

Les ombres d’esvaeixen
El 18 i el 19 d’abril de 1898, tant el Diario de Barcelona com La Renaixensa van
anunciar el retorn de les ombres, però en lloc de les anunciades Corpus Christi i Els
Tres Reis, es tornaven a fer Nit de lluna i Viatge d’en Pere Romeu pel món, però alternades amb audicions musicals:
Quatre Gats. Avui dimars […] Sombras e inauguració de las Audicions
Musicals. Programa: Obertura de “D. Juan”, Mozart. “Plany”, cançó popular,
Morera. “Las fillas de Cádiz”, Leo Delibes. “Los fusellers del any 4”, cançó,
Lapeyra. Sombras: “Nit de lluna”. Descans. “Angelus”, Massenet, “Pirinenca”,
cançó, Gay. “Marxa húngara” de Rakotsky. “Los segadors”, cansó, Lapeyra.
Reprisse del “Viatje en Pere Romeu pel món”, dibuixos de Ramon Casas.
La darrera notícia la va publicar La Renaixensa el 20 d’abril de 1898:
En lo popular establiment “Los quatre gats” s’inaugurá ahir una nova série de
sombras alternadas ab audicions musicals. S’hi presentà ‘Clar de Lluna’ (o sigui
‘Nit de lluna’), simpática nota de color, lletra y dibuix de Vallmitjana, y a més a
més lo celebradíssim romiatje ‘En Pere Romeu pel món’ ab dibuixos de Casas
que no poden estar millor per lo justos y lo humorístichs y que feyan esclatar a
cada pas al públich en estrepitoses riallas, tant per las figuras com pels acudits
de bona lley del llibret del Enrich de Fuentes.
Però, pel que fa a la premsa, després d’aquesta data el rastre de les ombres
s’esvaeix fins a desaparèixer. Talment, com si aquestes s’haguessin acomiadat “a
la francesa”. I fins aquí s’ha pogut arribar.
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Les 11 úniques ombres sobrevivents
Al principi ja he explicat quin era el motiu principal d’aquest text: l’existència
d’onze siluetes d’ombres que suposadament són les úniques conservades de les
que es van utilitzar a Els Quatre Gats. I deia que encara hi ha incògnites sobre
aquest aspecte. Algunes d’elles ja les he comentat. De les altres, en parlaré
ara.
La propietària de les siluetes, Carolina Meifrén de Jiménez, va morir l’any passat, als 103 anys. Ara és el seu fill, Josep Jiménez Meifrén, qui té les ombres i l’única persona que podria aportar alguna dada nova sobre el tema. A l’hora de finalitzar aquest text encara no ha estat possible tenir-hi una entrevista.
Com he dit, les incògnites son vàries sobre aquestes onze siluetes d’uns 20 centímetres, fetes de cartulina negra i filferro, que van ser exposades en dos quadres
en l’exposició del centenari de Picasso. El primer interrogant és sobre el seu autor
o autors. A partir de les dades aparegudes a la premsa tot són suposicions. En la
versió en castellà del catàleg de l’exposició es parla de tres possibles autors: Miquel
Utrillo (que va fer les de l’obra Montserrat) i els germans Josep i Eliseu Meifrén,
grans afeccionats a les ombres.
Un altre interrogant és el fet que tant els personatges populars com els desconeguts no encaixen en cap de les obres representades a Els Quatre Gats. I també
podem preguntar-nos perquè es van fabricar en un material tan fàcil de retallar
però igualment tan fàcil de destruir com la cartulina, si és que s’havien d’utilitzar
diàriament.
En el primer quadre trobem cinc siluetes. La primera d’elles, que porta un
monocle, pot representar a Perelló de Segurola, un ric col·leccionista que freqüentava Els Quatre Gats. Una figura més petita, amb barret i pipa, corresponia
a l’escenògraf Maurici Vilumara. A continuació, trobem l’escritor Pompeu
Gener, amb el seu gran barret i una llarga capa o abric. Al seu costat, l’escriptor
i autor dramàtic Àngel Guimerà, amb el seu característic perfil amb ulleres de
pinça i barba punxeguda. El darrer personatge es diu que representa una pintoresca figura de l’època, popularment coneguda com “Mossèn Pollastre”; en realitat, la silueta el representa mig home mig pollastre, però no concorda gens amb
les caricatures que Picarol (Josep Costa) li va fer a La Campana de Gràcia, on
s’explicaven les famoses aventures d’aquell capellà “donjoan” (l’auca que li dibuixà el 1914 va ser denunciada pel fiscal) que altres fonts deien que era un capellà
molt caritatiu, per bé que un aspecte no exclou l’altre.11
Al segon quadre trobem les altres sis siluetes. La primera és un músic que porta
un violoncel; la segona, un personatge molt prim, sense cap pista per a identificarlo; la següent podria ser l’Albert Llanas; tampoc sabem qui representa un home
amb barret, bastó i bigotis “kaiser”; la cinquena podria representar a un periodista
anomenat Fernández, personatge amb un gran barret i melena; i la darrera silueta
correspon a l’única dona de la col·lecció, l’anomenarem “dama coqueta”, que porta
un gran barret a l’estil de l’època i un “manguito” de pell. Segons Cecília Vidal,
aquesta té més peces articulades que les altres figures, i al fer moure les peces de
11. «Vida de Mossén Pollastre», auca de 20 vinyetes de Picarol, La Campana de Gràcia, 2.332 (17-1-1914)
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l’original el bust semblava que respirés. Podria representar a una dama molt rica
que feia de mecenes d’artistes i que s’anomenava América Cazes de Cabot.
Cecília Vidal, que ja hem dit que és qui va poder observar i calcar les siluetes de
les ombres, opina que van ser fetes per algú que tenia art i que les va fabricar molt
minuciosament. De totes maneres, fins aquí arriba tot el que se sap sobre aquesta
qüestió tant enigmàtica.
La fitxa tècnica sobre els quadres, publicada al catàleg de l’exposició sobre
Picasso, no aportava res de nou. A les observacions, deia: «Aquestes ombres xineses procedeixen de la col·lecció de Josep Meifrén, un dels personatges retratats al
cartell “sombras” de Ramon Casas i Miquel Utrillo».12

12. VVAA, Picasso i Barcelona. 1881-1981, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Cultura, 1981.
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Barcelona oferia, a finals del segle XIX, contrastos forts i grans desigualtats socials
que afectaven també els espais de lleure. A mesura que s’urbanitzava l’Eixample,
els espectacles ambulants que es solien instal·lar a la plaça de Catalunya i al passeig de Gràcia es traslladaven al nou carrer del Marqués del Duero, obert oficialment l’any 1894 i conegut popularment amb el nom de Paral·lel. Així, mentre el
passeig de Gràcia anava adquirint major importància i esdevenia un lloc elitista on
la burgesia es reunia per fer ostentació del seu poder, el Paral·lel, l’altra gran via
sorgida més enllà de les antigues muralles, es transformava ràpidament en la zona
de diversió predilecta de les classes baixes barcelonines.
El procés de creació i consolidació de la ciutat moderna, sobretot a partir de l’agregació de municipis de l’any 1897, que va suposar un augment considerable de la
població de Barcelona, va anar acompanyat d’una sèrie de transformacions que
afectaran tots els àmbits de la vida ciutadana i posaran en evidència l’existència de
dos móns antagònics i enfrontats, representants de dos models culturals radicalment contraposats que defineixen el context en el qual cal inserir l’arribada i posterior desenvolupament del cinema a la ciutat de Barcelona.
Malgrat tot, les Rambles, eix de la Barcelona vuitcentista, es mantenien encara
com a principal espai comercial i lúdic de la ciutat. A la Rambla del Centre es trobaven els millors hotels i restaurants, els cafès més luxosos i els teatres més prestigiosos, com el Principal, el més antic de Barcelona i feu de la vella aristocràcia, i el
Gran Teatre del Liceu, l’aparador on s’exhibia la burgesia més emprenedora. En les
proximitats de les Rambles estaven també el Romea, al carrer de l’Hospital, i el
Circo Barcelonés, al carrer de Montserrat, prop del Portal de Santa Madrona. Als
voltants del passeig de Gràcia i de la plaça de Catalunya funcionaven –alguns
només durant l’estiu– els teatres Novedades, Tívoli, Granvía, Eldorado, Jardín
Español, Lírico i Nuevo Retiro. Els principals cafès concert es situaven igualment
molt a prop de les Rambles, a tocar dels llocs d’oci de la burgesia: l’Edén Concert
al carrer Conde del Asalto (actual Nou de la Rambla), l’Alcázar Español al carrer
de la Unió, el Palais des Fleurs al carrer d’Escudellers i el Palais de Cristal al carrer
del Gínjol. Al Paral·lel, l’únic local estable destinat a l’espectacle era el Teatro
Circo Español, inaugurat el 1892, en la confluència amb el carrer Conde del Asalto.
Un dels tòpics més difosos, recollit per la majoria de les guies turístiques de la
ciutat, era el de l’afecció dels barcelonins al teatre i a la música, afavorida pel preu
econòmic de les entrades, així com el gran nombre de societats que posseïen teatre
_______________________________________________________________________________________________________________________
X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901

Històric
de la Ciutat
de de
Barcelona,
Institut
de Cultura, ISBN:
Ajuntament
de Barcelona
X Congrés
d’Història
Barcelona, 2007.
Comunicacions.
978-84-9850-957-1
Dilemes de la fi de segle,Arxiu
1874-1901.
27-30 de novembre de 2007

300

Lluïsa Suárez Carmona

i la quantitat considerable de petits locals d’afeccionats.1 Pel que fa a la música, les
guies editades per als turistes estrangers assenyalaven com un signe particular dels
cafès de Barcelona la possibilitat de menjar i beure amb acompanyament de piano.2
Efectivament, la música tenia en aquesta època una gran importància social i era
força habitual que els cafès més elegants oferissin concerts nocturns als seus clients,
un costum que a mesura que s’apropava la fi del segle es va anar estenent i desenvolupant fins al punt de ser considerat una competència pels teatres. El cafè era un
lloc d’esbarjo, de sociabilitat i comerç, on les classes més ocioses es podien passar
hores senceres. Per tant, els propietaris continuaran oferint espectacles per distreure als seus parroquians, i serà en alguns d’aquests establiments on s’instal·laran els
primers cinematògrafs, com veurem més endavant.
En matèria teatral, el que de veritat agradava al públic barceloní era la sarsuela. Els crítics de teatre no es cansaven de lamentar l’escàs èxit de les importants
companyies estrangeres que passaven per Barcelona, i les dificultats que trobaven
les empreses que, com el Teatre Íntim d’Adrià Gual, es proposaven dignificar l’escena catalana representant els autors clàssics i adaptant les obres més avançades
del teatre modern europeu. Les queixes sobre la manca de cultura del públic barceloní eren molt habituals entre els col·laboradors de la revista Pèl & Ploma, els
quals, davant la freda acollida a l’actriu japonesa Sada Yacco al teatre Novedades
exclamaven, indignats:
Ja es hora de que’s vagi desvaneixent aquesta llegenda estúpida, inventada no
sé per qui, de que’l públic barceloní es intel·ligent en materias d’art dramátic.
Mentida! no ho ha sigut may de veritablement inteligent el nostre públic. Las
obras d’art de debó sempre las ha rebut ab rezel, desconfiansa, mala voluntat i
rebequeria, i en cambi, les ensofrades de tots els géneros, les flamarades de fum
de palla, i’ls ninots de cartró embarnissats, se’ls ha empassat sempre ab un gust
inmens, tant en literatura, com pintura, art escènic, música i esculptura. No hi
vol dir rés que hi hagi una minoría entusiasta que sent fondament l’art veritable, en totes ses manifestacions, el fet existeix: la massa del públic es refractaria
al art de debó.3
La crítica no es limitava al món teatral, sinó que es feia extensiva a tot l’ambient
cultural de la ciutat i anava adreçada, de manera molt particular, al públic burgès.
I és que, malgrat tots els esforços dels intel·lectuals i artistes modernistes per crear
un mercat per a les seves obres, la burgesia barcelonina era, en paraules de JoanLluís Marfany, «de costums morigerats i tronadets, de volada més aviat curta»,4 una
burgesia d’origen pagès, una menestralia enriquida, estalviadora i poc disposada a
acceptar les novetats artístiques, una classe social que condemnava l’oci perquè
valorava per damunt de tot el treball. Aquesta era la raó principal que enfrontava
aquesta generació d’artistes burgesos amb la seva pròpia classe: el seu públic poten1.
2.
3.
4.

Vegeu, per exemple, Josep ROCA Y ROCA, Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona,
Librería Española, 1895, pàg. 214-215.
A. CELEE-BERTAL, Guide à Barcelone, Paris/Barcelona, Librairie Française, Alphonse Piaget, 1888.
UN DE LA PLATEA, «La Sadda Yacco a Barcelona», Pèl & Ploma, any IV, 88 (maig de 1902), pàg. 364.
Joan-Lluís MARFANY. «Burgesia, modernització cultural, catalanisme», Història de la cultura catalana, Barcelona,
Edicions 62, 1995, vol. VI, pàg. 27.
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cial, l’únic que disposava de mitjans econòmics per invertir en art, no semblava
gaire interessat a fer-ho. Pel Santiago Rusiñol de 1899, el burgès català era un
«home improvisat i enriquit a corre cuita» i, en concret, el barceloní:
no es flexible ni enginyós, ni sent amor á las arts. A copia de posar máquinas
també s’ha anat tornant máquina. Máquina de guanyar diners, d’ensacarlos y
guardarlos, pero máquina á la menuda, sense corretjam de nervis ni potencia de
gran máquina; máquina positivista, pero per fer calderilla [...] Per aixó, per
introduhir una moda de París [...] están pocas semanas; pero per acullir una idea
ó un avéns necessitan una pila d’anys, y al últim quan lo recullen, ja ha quedat
endarrerit.5
No eren únicament les publicacions catalanistes les que es planyien de l’èxit de la
sarsuela i de la indiferència del públic davant l’arribada de companyies estrangeres de
prestigi; també es poden trobar, per exemple, a les planes del diari republicà El Diluvio:
Descorazona ver cómo después de tantos años de lucha para llevar á la conciencia social el sentimiento de lo bello y grande, el género chico, grosero y sensual, y
la zarzuela, simple y ridícula, salen triunfantes del seno de las multitudes [...] En
tanto la gente afluye á los toros y va, con una candidez infantil, á deleitarse con
las habilidades acróbatas de las focas del Tívoli, ó con las ñoñeces de El Húsar ó
de El Santo de la Isidra, la eminente actriz Italia Vitaliani y su recomendable compañía trabajan poco menos que en familia [...] Esta indiferencia del público por el
arte verdadero, este desvío artístico de Barcelona, encoge y aplasta, entristece y
subleva.6
La sarsuela era el gènere que triomfava a la majoria dels teatres barcelonins de
finals del XIX, sobretot l’anomenat género chico, terme utilitzat per designar un
tipus de sarsueles d’un sol acte que es solien representar combinades en funcions
per hores o per seccions. L’espectacle organitzat per seccions, fenomen importat
del teatre popular madrileny, fou una estratègia comercial d’enorme èxit a les principals ciutats espanyoles. La subdivisió en vàries funcions que es pagaven separadament suposava un abaratiment del preu de l’entrada, possibilitant així la difusió
del género chico entre un nombre d’espectadors més ampli. Aquesta nova estructura de l’espectacle teatral s’adaptava millor a la demanda de major varietat per part
del públic i exigia als autors un procés de creació pràcticament en sèrie, anticipant
unes formes de producció i consum característiques de la societat de masses.7
Si hem de fer cas a les cròniques periodístiques, en començar el nou segle el públic
que omplia els teatres de Barcelona, fora dels dies de Moda o d’algunes funcions especials –a les quals calia assistir per deixar-se veure–, era de classe mitjana i baixa, el
mateix que afavoria l’èxit del género chico a pràcticament tots els escenaris de la ciutat i, de manera molt particular, als del Paral·lel.
5.
6.
7.

Santiago RUSIÑOL, «Tipos barcelonins. El burgés», Almanach de la Esquella de la Torratxa pera 1899, pàg. 98-105.
Adolfo MARSILLACH, «Crónica», El Diluvio, 17-VIII-1901 (edició del matí), pàg. 12.
Entre 1890 i 1900, moment de màxima popularitat del gènere, es calcula que es van estrenar a Madrid més de
1.500 sarsueles per hores. (Carmen DEL MORAL RUÍZ, El género chico. Ocio y teatro en Madrid (1880-1910),
Madrid, Alianza, 2004, pàg. 68).
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Els toros eren una altra fixació dels cronistes periodístics, tant catalanistes com
republicans, uns per considerar-lo un espectacle bàrbar i, per tant, foraster, i tots
per veure en ell un obstacle a la tant volguda regeneració cultural. L’abundància de
crítiques no és sinó un reflex de la gran afecció dels barcelonins tant a la sarsuela
com als toros, dos exemples del colonialisme cultural espanyol, segons el catalanisme militant. Des de 1900, Barcelona era l’única ciutat espanyola que tenia dues places de toros, amb gran escàndol dels noucentistes de la revista Catalunya: «El
repugnant arte del toreo (en catalá no ho sabríam dir) te res menys que dos circhs
de barbarie pera que no defallexi ni un instant la obra d’embrutiment del nostre
poble».8 I és que difícilment es podien mantenir dues places només amb el públic
no català, com ells pretenien fer creure, tenint en compte que la població d’origen
no català de Barcelona era bastant petita en aquests anys.
Els toros i la sarsuela eren dos aspectes d’un mateix problema, el símbol d’un
país obsessionat pel riure i la diversió, malgrat totes les desgràcies que succeïen al
seu voltant, una Espanya que no volia acceptar la seva decadència i amagava el cap
sota l’ala. En termes pràcticament idèntics als de la revista Catalunya, el setmanari republicà La Campana de Gràcia qualificava la nova plaça de toros –un edifici
sumptuós conegut com les Arenes i inaugurat el 29 de juny de 1900 a l’encreuament
de la Gran Via amb l’avinguda del Paral·lel– com «un nou temple pera fomentar
l’embrutiment del poble», aixecat en el moment de major decadència del país.9
El públic, pel que es dedueix, no feia cas de totes aquestes lamentacions i continuava omplint teatres i places de toros. El preu de les entrades, força alt (la més
barata podia costar entre 2 i 2,50 pessetes), havia de limitar necessàriament el tipus
d’espectador que acudia a presenciar les curses de braus, que no era precisament
el poble menut. Entre les classes altes barcelonines l’anada als toros tenia un component important d’exhibició, especialment quan coincidia amb actes de beneficència i festivitats assenyalades. La desfilada de carruatges pel passeig de Gràcia constituïa, moltes vegades, l’únic motiu per justificar l’assistència a l’espectacle. Pel
poeta Joan Maragall, la burgesia barcelonina assimilava els gustos i imitava barroerament els gestos i les actituds de l’aristocràcia madrilenya i sevillana, insistint en
el tòpic que l’afecció als toros era, a Catalunya, una imposició cultural forana: «El
único afán [...] de aquellos hombres y de aquellas mujeres era ver y ser vistos.
Mirarse unos a otros durante un par de horas formando una especie de caballitos
del Tío Vivo [...] A estas señoras y señoritas no les gustan los toros; pero [...] creen
de buen tono mostrarse madrileñas y sevillanas».10 És probable que aquest comportament –el mateix que es denunciava entre els assistents al teatre– fos reproduït,
almenys en part, per la petita burgesia i els sectors mitjans de la població, sempre
desitjosos d’emular els més poderosos.
Les places de toros no s’utilitzaven únicament per celebrar curses de braus; eren
espais de molta capacitat que podien acollir des de representacions de gran espectacle fins a mítings polítics. Abans de la construcció de la plaça de toros nova, els
diumenges d’estiu, a la plaça de la Barceloneta, coneguda popularment com el
8. Catalunya, any I, 4 (28-II-1903), pàg. CLXXVII.
9. La Campana de Gràcia, any XXXI, 1.624 (30-VI-1900), pàg. 1.
10. Joan MARAGALL, «Gacetilla» (11-VII-1900), Obres completes. Volum II: obra castellana, Barcelona, Editorial
Selecta, 1981, pàg. 605-606.
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Torín, per pocs cèntims es podia assistir a uns festivals compostos de pantomimes
amb força comparseria i soroll de pólvora i de l’elevació de globus aerostàtics, que
duraven tota la tarda i estaven més a l’abast del públic humil. Sovint eren utilitzades, fora de temporada, per companyies de circ, eqüestres o acrobàtiques, més o
menys exòtiques, que estaven de pas per la ciutat.
A Barcelona, l’espectacle taurí no marcava els períodes festius amb la mateixa
intensitat que ho feia a ciutats com Madrid o Sevilla, però sí que ocupava un paper
molt important en les activitats d’oci, ja que en tots els esdeveniments festius estaven presents les curses de braus. Per la seva incidència en la vida de la ciutat,
Barcelona no gaudia d’unes fires comparables amb les de San Isidro o la Feria de
Abril sevillana. Les festes de la Mercè –sempre perjudicades per la climatologia
inestable de finals de setembre– eren una atracció pels forasters, sobretot de la resta
de la província, però no aconseguien mobilitzar els barcelonins ni fer-los participar
activament. Potser el motiu d’aquesta apatia –apart el caràcter sobri dels barcelonins,
un altre lloc comú present a totes les guies turístiques– era conseqüència de l’existència a Barcelona d’una oferta més variada d’entreteniment en l’àmbit privat, o de la
gran importància que a la ciutat tenien les societats recreatives i la vida de barri.
En canvi, l’activitat es desbordava durant les celebracions més arrelades a la ciutat: les revetlles d’estiu, especialment la de Sant Joan. A l’animació dels carrers –on
es succeïen les fogueres, els balls i els focs artificials– s’unia pràcticament la totalitat dels locals destinats a espectacle. Tots els teatres oferien funcions especials fins
a ben entrada la matinada, hi havia corrida a les Arenes amb el seu preludi còmic i
la seva apoteosi a base de pirotècnia i sardanes, i festes a les muntanyes de
Montjuïc, Tibidabo i Vallvidrera, indrets allunyats de la ciutat i espais ideals per
fugir de la calor durant les nits d’estiu. En definitiva, celebracions privades no oficials, no controlades directament pel municipi, i en les quals, a diferència de les festes majors, era estranya la convivència de diferents classes socials.
Una de les distraccions més característiques del segle XIX eren les projeccions
de llanterna màgica, l’espectacle òptic més popular i el que va tenir una vida més
llarga, doncs va arribar a conviure amb el cinema, compartint els mateixos espais,
durant els primers anys del segle XX. Inventada a mitjans del XVII, la llanterna màgica consistia en una caixa de fusta a l’interior de la qual hi havia un focus lluminós i
unes lents de precisió que permetien projectar, damunt d’una superfície plana,
imatges pintades sobre una placa de vidre. La seva difusió es va produir durant el
segle XVIII, en dos àmbits ben diferents: d’una banda, l’aristocràcia i la noblesa
il·lustrada la van introduir als gabinets de curiositats i van saber explotar les seves
possibilitats com a instrument de divulgació; d’una altra, els exhibidors ambulants
i els firaires van propagar entre totes les capes socials l’ús recreatiu de la llanterna
i altres joguines d’òptica.11 Durant el segle XIX la producció de plaques i llanternes
es va industrialitzar fins al punt de convertir aquest aparell en un dels passatemps
més habituals a les famílies burgeses i en acompanyant indispensable de conferències i actes acadèmics.
Apart de la llanterna, hi havia una gran varietat d’aparells de vistes òptiques
(poliorames, cosmorames, caixes d’òptica conegudes amb el nom genèric de
11. Laurent MANNONI, Le grand art de la lumière et de l’ombre. Archéologie du cinéma, París, Éditions Nathan, 1994,
pàg. 81-103.
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Mondo Nuovo o, més popularment, tutilimundis, etc.), i tots ells permetien visualitzar, a un nombre reduït de persones, una imatge tancada dins una caixa de fusta,
gràcies a la utilització de lents i miralls. L’espectador mirava per un dels forats practicats a la caixa i podia gaudir de la visió de ciutats i paisatges llunyans o d’escenes
grotesques i escatològiques. Un dels atractius d’aquests aparells –com succeïa amb
l’estereoscopi– es basava precisament en la curiositat que provoca la possibilitat
d’observar per un forat, una situació carregada de fort contingut eròtic que el cinema dels primers temps va reproduir amb freqüència, continuant una tradició d’exhibició d’imatges pornogràfiques compartida tant per la fotografia com pels espectacles òptics.
Aquesta mena de diversions sovint formaven part d’instal·lacions ambulants
que incloïen l’exhibició de fenòmens –tant animals com humans– i de figures de
cera, dues atraccions tradicionals de barraca de fira a tota Europa, en les quals es
barrejava l’admiració del públic pel meravellós, l’exòtic i l’increïble amb un cert
gust per l’excés i els contrastos, com succeïa també a determinat tipus de literatura
popular, als melodrames, i a les comèdies de màgia amb aparicions i transformacions en escena, que estaven tant de moda a mitjan segle XIX. Seria un error, però,
acceptar el tòpic historiogràfic segons el qual el públic d’aquests espectacles eren
únicament les classes populars. Els fenòmens s’exhibien en locals cèntrics, freqüentats per la burgesia, com el Salón Mágico de Joaquim Partagás a la Rambla del
Centre, que també oferia prestidigitació, panorama i altres jocs d’òptica.12 Era un
tipus d’atracció molt semblant a la que provocaven les exposicions etnogràfiques,
on es mostraven indígenes de països exòtics. A Barcelona va generar molta expectació l’exhibició –entre juliol i novembre de 1897– d’una tribu aschanti, formada
per 150 persones, que reproduïen a la vista del públic totes les seves activitats quotidianes. El campament estava instal·lat a la Ronda de la Universitat, prop de la
plaça de Catalunya, i el preu de l’entrada, una pesseta, no estava, ni molt menys, a
l’abast de tots els barcelonins. Es tractava d’un espectacle habitual a les exposicions
universals, en el qual s’unien l’interès científic i l’aspecte purament espectacular,
que residia en la possibilitat de traslladar-se virtualment a llocs llunyans i contemplar modes de vida diferents dels propis.
Els números de màgia i prestidigitació compartien amb les figures de cera i els
fenòmens de la natura la facultat d’impressionar l’espectador. L’afecció als jocs
d’il·lusionisme era força estesa, especialment entre les classes més benestants, i se’n
podia gaudir, sovint juntament amb exercicis de circ o números de ventriloquia,
tant als teatres públics com als de les societats privades, als salons o gabinets de física recreativa, als cafès o, fins i tot, al carrer, la via a través de la qual el poble més
humil podia entrar en contacte amb aquesta mena d’entreteniment.
A Barcelona, la Rambla i la plaça de la Pau eren, juntament amb la plaça de
Catalunya, els indrets on tradicionalment es solien instal·lar les exhibicions de
fenòmens i les col·leccions de figures de cera, tant en barraques com en locals
12. Joaquim Partagás i Jaquet era un il·lusionista molt conegut, propietari des de 1878 d’una botiga especialitzada, El
Rey de la Magia, que encara avui subsisteix al carrer de la Princesa, i que també es dedicava a la venda de llanternes i, més endavant, de material cinematogràfic. Partagás fundà, l’any 1894, el Salón Mágico, un local estable
dedicat a la màgia i l’il·lusionisme a l’estil del Théâtre Robert Houdin de París que dirigí Georges Méliès entre
1883 i 1923 (Jordi ARTIGAS I CANDELA, «Joaquim Partagás: de l’agonia de la llanterna al naixement del cinematògraf», Cinematògraf, 2 (1995), pàg. 181-209).
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estables. Era lògic que fos així, ja que, com hem vist, es tractava de zones de gran
animació al tombant de segle. Amb l’obertura de l’avinguda del Paral·lel, aquestes
atraccions de fira van anar establint-se al nou carrer, fet que es va veure afavorit
per la proximitat amb el port i la part baixa de la Rambla. Això, no obstant, no va
suposar la seva desaparició dels locals més cèntrics, com el situat al número 19 de
la Rambla de Santa Mònica –just al costat de l’estudi dels Napoleón, els fotògrafs
de la burgesia barcelonina–, on l’any 1898 es podia contemplar l’espectacle anomenat «Danae. Espectáculo maravilloso, fenómeno nunca visto, medio cuerpo de
hombre con barba completamente cerrada y gran bigote, y medio cuerpo de mujer.
Entrada, 50 cts. Exhibiciones cada media hora, desde las 11 mañana á las 12
noche».13 Certament, 50 cèntims era un preu elevat comparat amb els 10 ó 15 cèntims que podia costar l’entrada per a una exhibició similar en d’altres zones menys
distingides de la ciutat.
Una altra de les diversions, en aquest cas esportives, dels barcelonins de la fi
de segle era el frontó. També començaven a proliferar en aquesta època les acadèmies de billar, molt populars entre els estudiants universitaris i que devien bona
part del seu èxit, com el frontó, a la possibilitat de realitzar apostes. Els jocs, permesos o prohibits, es practicaven amb molta afecció als cafès i cafès-concert barcelonins, com es dedueix de les noticies que periòdicament apareixien a la premsa sobre el tancament i les multes imposades als locals on es jugava clandestinament.
L’exercici físic era gairebé una excentricitat en la Barcelona de finals del XIX,
només reservada a les elits. La vela, el rem, l’equitació, el tir, l’esgrima i, sobretot,
el ciclisme eren els esports més practicats. L’atletisme i la gimnàstica estaven encara associats als espectacles de circ que tant agradaven el públic barceloní de l’època, mentre l’automobilisme o l’aeronàutica unien al seu caràcter esportiu un component molt atractiu de modernitat tecnològica i d’aventura. El muntanyisme i l’excursionisme, dues formes d’esbarjo que tenen el seu origen en l’afany romàntic de
viatjar i descobrir paisatges pintorescos, prenen a la Catalunya de començament de
segle un marcat caire nacionalista; l’excursionisme era pels joves catalanistes molt
més que una activitat física, era una manifestació de sentiment patriòtic, un mitjà
d’identificació amb el territori que va esdevenir un element bàsic en la configuració del seu ideari polític a partir de 1898.14
Pels defensors de la pràctica esportiva, aquesta era una via de regeneració del
poble espanyol, a través de «nuevas costumbres que deben educarlo sacándolo de
las corridas de toros, de los lupanares, de las tabernas, de las casa de juego, y de
ciertos casinos donde poco bueno se acostumbra á encontrar».15 Darrera aquesta
voluntat regeneradora, la mateixa que expressaven els crítics teatrals de la premsa
catalanista i republicana quan feien referència al género chico, s’amagava, sobretot,
la voluntat dels sectors dirigents de controlar els ocis populars i de posar límits a
unes diversions que gaudien d’una forta implantació però que consideraven impròpies d’una societat moderna i avançada com havia de ser la catalana. L’esport, en
canvi, era una activitat a l’abast només d’uns pocs privilegiats que disposaven de
13. El Diluvio, 8-III-1898 (edició del matí).
14. Joan-Lluís MARFANY, La cultura del catalanisme, Barcelona, Empúries, 1995, pàg. 293-306.
15. SPORTFILO, «Significación y resultado de las últimas fiestas», Los Deportes, any VI, 41 (19-X-1902), pàg. 627-628.
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diners i temps lliure, i que es distanciaven d’aquesta manera de les pràctiques
comuns, rutinàries i poc instructives de què gaudia la majoria.
Aquest era, a grans trets, el context on van fer la seva aparició els primers
espectacles que podem considerar com a cinematogràfics i que es van instal·lar,
precisament, a una de les zones on, com hem vist, a finals de segle solien establirse les barraques ambulants: la plaça de Catalunya. El kinetoscopi d’Edison es va
presentar en sessió pública el 2 de maig de 1895, en un pavelló aixecat davant el
Circ Eqüestre, denominat Salón Edison.16 El kinetoscopi consistia en una caixa de
fusta d’1,20 metres d’alçada, dins la qual es desenvolupava una pel·lícula d’uns 20
segons de durada que havia estat filmada per una càmera anomenada kinetògraf.
No es tractava, doncs, d’una projecció, sinó d’un aparell de visió individual –a la
manera de les antigues caixes d’òptica o dels estereoscopis– que funcionava introduint una moneda. Al Salón Edison les visions estaven complementades per audicions de fonògraf, l’altra gran creació del cèlebre inventor nord-americà que
donava nom al local. L’espectacle es presentava com una sessió científica i instructiva, de manera idèntica a com ho feien altres invencions contemporànies que
es mostraven en els gabinets de curiositats científiques i en els salons de física
recreativa.
El teatre Eldorado, situat igualment a la plaça de Catalunya, havia estat triat
per oferir als barcelonins les primeres imatges en moviment projectades damunt
una pantalla. El 24 de maig de 1896 estava prevista la presentació de l’animatògraf,
aparell patentat pel britànic Robert-William Paul però, finalment, la sessió no va
arribar a produir-se degut a les deficiències tècniques detectades durant els assaigs
previs.
Les Rambles i el passeig de Gràcia –on estaven els principals teatres de la ciutat– van ser els espais escollits per fer les següents exhibicions d’imatges animades.17
El kinetographe, una de les moltes màquines que es van patentar a partir de 1896,
fou presentat a començament de juny al saló de descans del teatre Principal, on va
romandre uns quinze dies. A l’aristocràtic coliseu de la Rambla el preu d’una sessió que incloïa sis pel·lícules, era d’una pesseta. A finals de novembre del mateix
any 1896 es va exhibir un nou aparell projector, anunciat com a cinematógrafo perfeccionado, al teatre Novedades. La seva vida va ser encara més efímera que l’anterior, ja que només va funcionar durant quatre dies. L’empresa del teatre el va contractar per a complementar les darreres funcions de la companyia dramàtica de
Miguel Cepillo i les projeccions –incloses en el preu habitual de l’espectacle–
tenien lloc després de les representacions. Pel que sembla, aquestes primeres temptatives no van aconseguir cridar especialment l’atenció dels barcelonins, degut a les
imperfeccions tècniques dels aparells.
La primera projecció pública del cinematògraf Lumière va tenir lloc el 14 de
desembre de 1896 a l’estudi que els prestigiosos fotògrafs Antonio i Emilio
16. Dos dies abans s’havia ofert una presentació privada per a la premsa, les autoritats i altres personalitats convidades.
17. Sobre els primers anys del cinematògraf a Barcelona, vegeu: Miquel PORTER I MOIX, Història del cinema català,
Barcelona, Editorial Tàber, 1969, i Palmira GONZÁLEZ LÓPEZ, Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona
(1906-1923), Barcelona, Edicions 62, 1987. El llibre de Jon LETAMENDI i Jean-Claude SEGUIN, Los orígenes del cine
en Cataluña, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Indústries Culturals/Euskadiko
Filmategia, 2004, analitza detalladament els primers tres anys del cinema a Catalunya.
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Fernández, Napoleón, tenien als números 15 i 17 de la Rambla de Santa Mònica.18
L’entrada costava també una pesseta, una quantitat considerable només a l’abast
del públic que freqüentava assíduament aquest local.19 L’elecció d’establiments elegants i l’elevat preu de l’entrada serà el més habitual durant els primers mesos d’exhibició del cinematògraf. És evident, tant en la ubicació com en el preu, que els primers exhibidors s’adreçaven a un públic d’una situació social i econòmica acomodada. Altres estratègies publicitàries, com la sessió privada que era costum oferir
als representants de la premsa i a les autoritats uns dies abans de la primera presentació pública, o les funcions especials dedicades a institucions benèfiques, culturals o militars, anaven en la mateixa direcció d’assegurar-se la presència d’uns
espectadors distingits que donessin prestigi a un negoci que tot just començava.
Actuant en llocs cèntrics i luxosos, gaudien d’un major ressò i de més atenció per
part de la premsa, ja que aquests locals s’anunciaven assíduament als principals diaris de la ciutat. L’empresa Lumière fou la que utilitzà més abastament aquestes
pràctiques, buscant sempre, en tots els països on establia les seves concessions, la
proximitat i el recolzament de la reialesa europea i del poder establert.
L’any 1897 oferien cinema el Cafè Colón, situat a la Rambla del Centre, el Salón
de Ventas, un local d’exposició i subhasta d’obres d’art al carrer Portaferrissa, i el
Salón New London de la Rambla de les Flors. En tots ells, el cinema, molt sovint
acompanyat d’audicions de fonògraf, s’utilitzava com a reclam per atreure més
públic als establiments i els aparells de projecció es canviaven periòdicament per
mantenir l’interès dels clients. Aquest mateix any el cinema es va exhibir als teatres
Líric, Romea i Eldorado, en aquest darrer de la mà del famós transformista italià
Leopoldo Frégoli, i el mes de desembre entrà al Paral·lel, en una barraca instal·lada
al costat del Circo Español. A principis de 1898 arribà també a l’Alcázar Español,
el cafè concert més antic de Barcelona i un dels més elegants de la ciutat, situat
molt a prop de la Rambla.
Els primers exhibidors cinematogràfics van triar locals consolidats per presentar la nova invenció: teatres, cafès, salons d’exposicions, estudis de fotografia i
cafès concert ubicats en les zones de diversió més cèntriques i elitistes, però, a partir de 1898, cercaren també altres indrets més allunyats del centre, menys elegants
i a un preu força més econòmic, a la recerca d’un públic més ampli. Així, per exemple, el mes de juny de 1898, amb motiu de la celebració d’una fira agrícola, s’instal·là a la Porta de la Pau, davant el quarter de les Drassanes, una barraca destinada a cinematògraf que oferia sessions cada quinze minuts, a 10 cèntims l’entrada general i 20 les cadires de preferència.20 Poc després, durant les festes de la
Mercè, s’hi establí la família Belio, exhibidors de figures de cera que havien substituït el seu antic negoci pel cinematògraf. Des del port, el cinema s’endinsà definitivament al Paral·lel, on, aquest mateix mes de setembre obria un altre local, més
o menys al mateix emplaçament on havia estat l’anterior, al costat del cafè del
Circo Español.
18. Quatre dies abans, el 10 de desembre, es va celebrar una sessió privada al mateix local. L’estudi estava situat al
principal i el cinematògraf es va instal·lar a la planta baixa.
19. Preu únic de la sessió inaugural a benefici dels soldats ferits a Cuba i Filipines. El preu es fixarà posteriorment en
una pesseta per les butaques de primera classe i 50 cèntims per les de segona. La Publicidad, 20-XII-1896 (edició
del matí), pàg. 4.
20. El Diluvio, 8-III-1898 (edició del matí).
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En la mateixa illa on es trobava el Circo Español, nucli originari de l’espectacle
al Paral·lel, l’any 1898 hi havia també la barraca d’Enric Farrús, un conegut firaire
ambulant lleidatà, que havia recorregut bona part de la península amb una barraca on mostrava experiments científics, artistes de circ i col·leccions d’animals ensinistrats. Apart d’aquests pavellons més o menys estables, no s’ha de descartar la
presència d’altres exhibidors ambulants en les moltes barraques d’espectacles
diversos que existien en aquest carrer. En començar el segle, durant la temporada
d’estiu també es podia veure cinema, durant uns quants dies, al Circo Español, o
en establiments com el Café Lyonés, que oferia projeccions nocturnes realitzades
probablement per algun empresari ambulant contractat per a l’ocasió.
Evidentment, el públic al qual anaven adreçats aquests locals era totalment diferent del que freqüentava, per exemple, la sala dels Napoleón a la Rambla de Santa
Mònica.
No hem d’oblidar que el Paral·lel d’aquests anys no era encara el carrer mític
dels teatres i els music-halls, sinó un indret marginal que separava la ciutat vella de
la nova barriada obrera del Poble Sec, el primer suburbi de tipus fabril sorgit extramurs de la ciutat. Els barris que voltaven el Paral·lel eren, juntament amb la
Barceloneta, els més mísers de la Barcelona urbana de finals del segle XIX i principis del XX. El Poble Sec, nascut al vessant nord de la muntanya de Montjuïc de la
fusió de Les Hortes de San Beltran, l’Eixample de Santa Madrona i la França, era
una zona de carrers estrets i costeruts vorejats de petites fàbriques i habitatges
modestos, amb greus deficiències higièniques. A l’altra banda de l’avinguda, entre
el Paral·lel i les Rambles, s’estenia la part més pobre de la ciutat vella, la menys
assenyada, la menys burgesa, amb els seus carrers de vida miserable i mundana
alhora, on abundaven les tavernes i els prostíbuls i que certa literatura dels anys
vint faria famosa amb el nom de Barrio Chino. La proximitat al port, a la part baixa
del carrer, afavoria també aquest món de delinqüència i prostitució que es barrejava amb la pols dels magatzems de carbó i els tallers metal·lúrgics.21
L’any 1896, sense urbanitzar completament, el Paral·lel era poc més que un
seguit de solars deserts i plens de fang on començaven a instal·lar-se les atraccions
de fira i els espectacles itinerants que anaven abandonant la plaça de Catalunya. La
major activitat es concentrava, com hem anat veient, al voltant del Circo Español,
en el tram comprès entre els carrers Conde del Asalto i Sant Pau, dues de les artèries principals del districte V, molt populars –sobretot la primera– pels seus comerços, granges i bars, però també pel gran nombre de locals d’espectacle que hi havia
al seu entorn, entre els quals destacava l’Eden Concert. A la plaça de la Pau, allà
on el Paral·lel conflueix amb la part baixa de la Rambla, a la zona portuària, s’instal·laven habitualment els artistes ambulants. És evident que el ràpid creixement
del Paral·lel com a lloc de diversió no va ser casual, sinó que es va veure afavorit
per la seva proximitat a aquestes zones d’oci.
La incorporació del cinema a les barraques ambulants i al circuit de fires va contribuir a rebaixar els preus i a popularitzar l’espectacle, el qual s’estengué ràpidament per tota la ciutat. Abans d’acabar el segle van haver intents d’introduir el
21. Luís CABAÑAS GUEVARA [Màrius AGUILAR i Rafael MORAGAS], Biografía del Paralelo 1894-1934, Barcelona,
Ediciones Memphis, 1945, pàg. 28-30. Aquest llibre, malgrat la seva antiguitat, continua sent una referència obligada per apropar-se a la història del Paral·lel.
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cinema als teatres Tívoli i Nuevo Retiro, però sempre de manera ocasional i al preu
de 50 cèntims per a tot l’espectacle. Fins i tot al Liceu, l’any 1899, es va provar d’aplicar el cinematògraf a una representació de La Walkyria de Wagner, projectant
l’escena de la cavalcada, que fou filmada expressament per a l’ocasió, encara que
l’experiment va resultar un fracàs.22 Fins l’any 1901, es van obrir, entre molts d’altres: el Palacio Encantado, a la plaça d’Antonio López; el Cinematògraf Martí, a
l’edifici que ocupava l’Acadèmia de Ciències, al número 9 de la Rambla dels
Estudis, on tenia el seu taller el fotògraf Joan Martí i on a finals de 1906 obrirà el
Poliorama; la Sociedad Cinemática Internacional, a la sala que havia estat armeria
Estruch, a la plaça de Catalunya; el Gran Cinematógrafo de la Universidad, al
carrer Aribau; o el Cinematógrafo Clavé, un pavelló situat a la Rambla de
Catalunya, entre els carrers Consell de Cent i Aragó. També es projectaven
pel·lícules en un dels salons del restaurant Martí, al número 5 de la Rambla del
Centre, davant el Liceu, o al saló de billars del Gran Café de Novedades, en el
número 4 del passeig de Gràcia.23 Qualsevol lloc semblava apropiat per projectar
cinema, ja que la instal·lació no requeria una gran inversió i, en canvi, els guanys
eren importants i ràpids.
Quan va deixar de ser una novetat, bona part de la burgesia va perdre l’interès
pel cinema, que es va anar integrant dins d’una altra mena d’espectacles, en els
quals les pel·lícules alternaven amb diversions de moda com les varietats i la sarsuela, que tenien el seu públic entre les capes mitjanes i baixes de la població. Però
el públic burgès no va abandonar el cinema. El teatre Principal oferia pel·lícules
durant les temporades d’estiu, si bé és cert que reprenia la seva programació habitual un cop el seu públic tornava de l’estiueig. Els fotògrafs Napoleón seguien amb
la política de prestigi iniciada pels Lumière, organitzant sessions especials per associacions culturals, autoritats civils, militars i diplomàtiques, o promovent especialment una sèrie de pel·lícules que, com les de temàtica vaticana el 1900, o les vistes
protagonitzades per la reialesa europea, agradaven particularment el públic selecte que freqüentava el local des de la seva obertura.24 I durant els primers anys del
segle es construiran sales cèntriques, elegants i ben condicionades, com el Diorama
Animat a la plaça del Bonsuccés, el 1902, la Sala Mercé a la Rambla dels Estudis o
el Belio-Graff, el 1904.
Fins a la fi del segle, veiem com les exhibicions es concentren exclusivament en
les zones de lleure més consolidades: plaça de Catalunya, Rambles i passeig de
Gràcia. La ràpida proliferació de cinematògrafs per tota la ciutat a partir de 1901
demostra que el nou invent va arrelar a totes les classes socials. Cal desestimar,
doncs, la idea generalitzada de què el cinema era un espectacle barat i popular,
almenys en aquests primers anys. Les grans diferències de classe existents a la
22. L’estrena de la pel·lícula, que servia de fons a l’escena de la cavalcada, va tenir lloc el 25 de gener de 1899. Fou
produïda pels fotògrafs Napoleón, filmada als boscos de Vallvidrera i interpretada per les amazones de l’antic Circ
Alegria de la plaça de Catalunya (GONZÁLEZ LÓPEZ, Els anys daurats..., pàg. 443).
23. El pioner català Fructuós Gelabert s’encarregava del cinema instal·lat al restaurant Martí, com afirma ell mateix
–encara que confonent les dates– a les seves memòries, publicades a la revista Primer Plano a partir del 20 d’octubre de 1940. Les sessions al Café de Novedades estaven dirigides pel conegut prestidigitador Joaquim Partagás,
propietari del Salón Mágico de la Rambla del Centre.
24. Josetxo CERDÁN, «La sala Napoleón: un estudio de la exhibición cinematográfica en Barcelona, 1897-1898», Tras
el sueño. Actas del Centenario, VI Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine, Cuadernos de la
Academia, 2 (gener 1998), pàg. 49-61.
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societat barcelonina es deixaven sentir també en l’estructura de l’oci de la ciutat i
en la ubicació dels locals. El Paral·lel, allunyat de les zones de diversió de la burgesia i en un estat d’urbanització deficient, començava a aparèixer en aquest final de
segle com un indret clarament destinat a l’entreteniment de les classes més baixes,
on molts barcelonins encara no s’atrevien a anar.
És a partir de 1900 quan s’inicia la concentració d’espectacles que va fer del
Paral·lel el centre de la diversió de Barcelona, gràcies, entre altres coses, a tota una
sèrie de decisions urbanístiques que van contribuir a donar-li un aspecte de fira
permanent durant molts anys. La Gran Via del Marqués del Duero havia de ser
una àmplia i elegant avinguda de cinquanta metres d’amplada, una de les més
importants dissenyades per Ildefons Cerdà en el seu Pla d’Eixample. Davant les
pressions dels propietaris dels terrenys, que es resistien a edificar perquè consideraven que l’amplada era excessiva, el 1882 s’autoritzà una reforma per la qual els
cinquanta metres previstos passaven a ser quaranta metres de calçada i deu de pòrtics, cinc a cada vorera.
Els propietaris, en veure’s perjudicats econòmicament per l’obligatorietat de
cedir una part dels seus terrenys per a via pública, i per considerar massa costosa
l’edificació de cases porticades, arrendaven els solars per un determinat nombre
d’anys, a l’espera que la llei que obligava a fer els porxos fos derogada, cosa que no
va succeir fins el 1929.25 Lògicament, l’arrendador construïa, en la majoria dels
casos, un edifici d’escassa qualitat, normalment de fusta, i encara més tenint en
compte que es feia a precari, és a dir, que en qualsevol moment l’Ajuntament podia
decidir el seu enderroc. Aquesta llei es prestava a múltiples infraccions i va afavorir la conversió del carrer en una successió de coberts d’ínfima categoria –la majoria construïts il·legalment i sense ajustar-se als plànols presentats a l’Ajuntament–,
dedicats a activitats diverses com magatzems, tallers, tavernes i barraques on s’oferien tota mena d’espectacles de baix preu.
La proliferació de locals va ser realment ràpida i sorprenent. El 1900 ja hi havia
un teatre més, Las Delicias, que només funcionava a l’estiu, oferint sarsueles en un
acte, i dos incipients music-halls, La Pajarera Catalana (futur Molino) i El Paraíso,
on es podien veure pantomimes per 15 cèntims l’entrada general. Existia també el
llavors modest Pabellón Soriano (actual teatre Victòria), saló de subhastes al qual
els seus propietaris van adossar un petit local on es representaven números de circ
i on actuaven artistes ambulants. L’any 1901 el nombre de teatres va augmentar
amb la inauguració del Nuevo i l’Olympia. El primer es va dedicar, des de la seva
obertura, a la sarsuela, i el segon, a les pantomimes i les atraccions. Entre 1900 i
1901, també es van obrir dos music-halls de curta durada, el Salón Venus i el
Trianon, instal·lat el 1901 on havia estat abans El Paraíso.
L’any 1901 la premsa diària barcelonina ressaltava ja la gran importància que
anava adquirint el Paral·lel i el descrivia com un indret singular, diferent de la resta
de la ciutat, destacant l’existència de «cuatro ó cinco teatros, algunos de ellos verdaderos coliseos, otros tantos cinematógrafos, dos circos, tiro de pistola y carabina,
25. La història de la problemàtica construcció del Paral·lel es troba resumida a Miquel BADENAS I RICO, El Paral·lel,
història d’un mite. Un barri de diversió i d’espectacles a Barcelona, Lleida, Pagès, 1998, pàg. 43-61, (edició original
en castellà: El Paral·lel. Nacimiento, esplendor y declive de la popular y bullanguera avenida de Barcelona, Barcelona,
Amarantos, 1993).
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subasta pública, tío vivo y seis ó siete cafés, amén de las innumerables cervecerías,
cafetines, tabernas y otros establecimientos ambulantes de menor cuantía». Però,
potser, el que més sorprenia els cronistes era la presència de les masses, insòlita fins
aquell moment a Barcelona –fora de certes celebracions religioses i festives–, que
convertien aquell indret, especialment a l’estiu i els dies de festa, «en un caos verdadero, insoportable, donde acude una multitud apiñada, compacta, compuesta de
individuos de todas la edades y de todos los matices sociales, un gentío inmenso, en
fín, que transforma la calle en un hervidero contínuo, donde bullen, agitándose sin
cesar y circulando de un lado para otro, millares de seres ávidos de expansión y de
alegría».26 Com apunta Pere Gabriel, el Paral·lel suposà la irrupció sobtada, inesperada, en la vida ciutadana de la Barcelona del canvi de segle, d’una nova cultura
urbana d’evidents arrels populars i totalment oposada a la cultura tradicional de les
elits.27 El Paral·lel venia a donar resposta a la creixent demanda de diversió d’uns
sectors socials que començaven a participar més activament en la vida de la ciutat,
i era la mostra més visible del procés de massificació de l’oci que s’estava produint
a la societat barcelonina de principis del segle XX, un procés molt més general en
el qual el cinema jugarà un paper destacat i que serà percebut per les classes dirigents com una amenaça.
Amb l’engrandiment de la ciutat s’accentuaren les diferències en el món de les
diversions teatrals i deixà de tenir vigència la visió idealitzada de Barcelona com
una ciutat que vivia en harmonia i sense conflictes socials, en la qual «obreros y
potentados se rozan en los mismos paseos y se encuentran bajo el techo de los mismos teatros».28 Segons la descripció de Josep Roca i Roca, director de L’Esquella
de la Torratxa, en començar el segle estava perfectament establerta la composició
del públic de teatre i la distribució social de l’oci a la ciutat:
Cada classe social y cada edat té’ls seus llochs predilectes [...] El Liceo es el punt
de reunió de las classes adinerades [...] A Romea s’hi reuneix la classe mitja y’l
públich sensible y de bona fé que’s conmou ab las emocións dramáticas y riu de
gust ab las patotxadas cómicas. A Eldorado, Tívoli, Novedats y Granvía hi va un
públich barrejat, segons la classe d’espectacles que s’hi donan [...] Als teatros y
barracóns del Paralelo s’hi rabeja’l poble seduhit pels espectacles melodramátichs y terrorífichs, per las pantomimas, pels fenómenos, titellas y putxinetlis...
Els joves del tró y’ls vells verts van á fer de las sevas en el Edén Concert, la Gran
Peña y altres llochs per l’istil.29
Sembla evident que, amb l’augment de la població i el progressiu accés de les
capes mitjanes i baixes a una oferta d’oci més diversificada, juntament amb la creació de zones de lleure clarament diferenciades, la suposada heterogeneïtat social
característica de l’espectacle decimonònic –si és que alguna vegada va arribar a
existir realment– havia desaparegut a la Barcelona del 1900. La implantació dels

26. El Mundo Artístico, 51 (12-X-1901), pàg. 2.
27. Pere GABRIEL, «La Barcelona obrera y proletaria», dins Alejandro SÁNCHEZ (dir.), Barcelona 1888-1929.
Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada, Barcelona, Alianza, 1994, pàg. 100-101.
28. ROCA, Barcelona en la mano..., pàg. 30-31.
29. P. del O. [Josep ROCA Y ROCA], «Crónica. Barcelona de nit», La Esquella de la Torratxa, 1.305 (8-I-1904), pàg. 2-5.
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primers locals d’exhibició cinematogràfica reprodueix la topografia de l’oci existent
a finals de segle i fa evidents les tensions socials que el creixement de la ciutat estava contribuint a accelerar, unes tensions que en el període anterior a 1901 tot just
s’insinuaven i que no esclataran definitivament fins ben entrada la primera dècada
del segle XX. Però aquest serà, potser, el tema d’un altre Congrés.
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La formació del modern sistema
de mercats de Barcelona

Manel Guàrdia i José Luis Oyón
(amb la col·laboració de Xavier Creus)*

El període històric entre 1874 i 1901 és el de la primera fornada de mercats
moderns barcelonins: el Born (1876), Sant Antoni (1882), Hostafrancs (1888),
Barceloneta (1884), Concepció (1888), Llibertat (1888), Clot (1889), Unió (1889),
Abaceria Central de Gràcia (1892). Aquest llegat de noves construccions
metàl·liques és l’expressió més visible de la importància dels canvis, però al mateix
temps oculta la fonamental transformació en el sistema de mercats, un procés funcional de fons que havia arrencat abans i que es prolongarà durant el segle xx. La
radical novetat de les arquitectures de ferro i vidre ens amaga les lògiques de funcionament d’un sistema que no es resumeix, ni molt menys, en els nous artefactes.
Aquesta comunicació vol reconstruir aquest procés, posant l’accent en l’estructuració funcional del conjunt dels mercats del període i en les mancances que encara
haurien de resoldre els ajuntaments del primer segle xx.

Antecedents del sistema de mercats fins el 1874
Per estudiar la formació del modern sistema de mercats cal considerar primer l’efecte de la construcció dels mercats de Sant Josep i Santa Caterina. Com sabem, s’havien inspirat en exemples de finals del set-cents i principis del vuit-cents i, encara que
es van plantejar just després de 1836, es van construir amb lentitud. En el de Sant
Josep, el desembre de 1848 encara s’estava signant el conveni amb els propietaris del
Palau de la Virreina per ordenar l’àrea de la peixateria.1 A Santa Caterina no van
començar les obres fins el 1847. Justament uns anys de grans progressos en l’arquitectura del ferro. En aquest sentit és significatiu el projecte de Francesc Daniel i
Molina de l’any 1848 per al mercat el Born «siguiendo el método de construcción de
hierro».2 A mitjans de segle, tot just acabats els dos nous mercats, apareixien ja com
una modernitat anacrònica. Eren coetanis dels projectes pel mercat de Les Halles de
París. El primer projecte de Baltard és de 1845, el definitiu de 1853, i la construcció
*
1.
2.

manel.guardia@upc.edu.
Referència i transcripció a AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Patrimoni Artístic i Ambiental,
«Enderrocament antiga peixateria del mercat de la Boqueria, 1835», caixa 46.147 /7.50.
E. CASTANER MUNOZ, L’architecture métallique en Espagne: les halles au XIXe siècle, Perpignan, Presses
Universitaires, 2004, pàg. 250.
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va ser molt ràpida: el mateix 1854 es van iniciar les obres i els dos primers pavellons
es van inaugurar l’octubre de 1857. Un any més tard hi havia sis pavellons acabats que
ocupaven una superfície de 21.080 m2. A partir d’aquestes dates, la comparació es
feia inevitable. Més encara si es considera que Les Halles van esdevenir el referent
de la vintena de mercats de barri que es van fer a París en les dècades següents i dels
diversos centenars que es van aixecar a les ciutats franceses de províncies.3
Aquests exemples deurien contribuir al canvi decisiu en la manera de mirar i
d’entendre els mercats. Més enllà dels mercats com una herència de la ciutat tradicional, s’anava imposant la noció dels mercats com equipaments,4 en una visió que
en aquells temps ja es veu àmpliament compartida. És explícita en el projecte de
Cerdà, i també la trobem a la memòria de 1855 de la Comissió escollida per proposar les bases generals que s’havien d’adoptar a l’Eixample.5 Són anys, doncs, en
els que hi havia una gran distància entre el sentiment d’urgència modernitzadora i
les limitacions i parsimònia dels progressos reals.
En tot cas, van ser anys de creixement econòmic i demogràfic i, com a conseqüència, de canvis estructurals significatius. Als tradicionals mercats del Born i de
la Boqueria, ampliat ara a la nova ubicació de la plaça de Sant Josep, s’hi va afegir
el nou mercat cobert de Santa Caterina, que va anar adquirint pes a partir dels anys
cinquanta. També van anar prenent importància dos mercats menors i perifèrics: el
del Pedró i el de la Barceloneta.
Si analitzem com a punt de partida les dades de Cerdà a la Monografía estadística
(encara que no són les primeres que es poden recollir),6 s’hi adverteix un gran desequilibri entre els diversos mercats. Sant Josep concentrava un 45% del total dels venedors
de la ciutat i el Born gairebé una tercera part. El nou mercat de Santa Caterina encara estava arrencant dificultosament i els més petits de la Barceloneta i el Pedró concentraven només minses quantitats de venedors. Resulta il·lustrativa la comparació de
les xifres de Cerdà per 1856 amb les que ofereix Saurí i Matas per 1849. En aquesta
data, la concentració al mercat de Sant Josep de les verduleres i venedores de fruites,
que representaven segurament la meitat del articles en venda, era ja espectacular. El
Born ocupava el segon lloc en importància, a força distància, mentre que el nou mercat de Santa Caterina, tot just als seus inicis, tenia un presència gairebé testimonial.7
3.

4.

5.

6.

7.

B. LEMOINE, Les Halles de Paris. L’histoire d’un lieu, les péripèties d’une reconstruction, la succesion des projets, l’architecture des monuments, l’enjeu d’une “Cité”, Paris, L’Equerre, 1980, pàg. 32; R. M. GARCÍA DOMÈNECH,
«Mercats de Barcelona a la primera meitat del segle XIX», dins Història Urbana de Barcelona, Actes del II Congrés
d’Història del Pla de Barcelona, 6-7, diciembre 1985, Barcelona, AHCB, 1990, vol. 2. El projecte del mercat de
Santa Caterina sembla ser del 1837, encara que no es van començar les obres fins 1848.
G. TEYSSOT, «Il sistema dei Bâtiments civils in Francia», dins Le macchine imperfette. Architettura, programa, istituzioni, nel XIX secolo, Roma, Officina edizioni, 1980, pàg. 97; B. LEPETIT, Les villes dans la France Moderne (17401840), Paris, Albin Michel, 1988, pàg. 255.
Punt 15: «En el plano deberán designarse los puntos en que deben situarse los edificios siguientes: una parroquia
por cada 10.000 habitantes, por cada 1.200 vecinos: escuelas niños, niñas, párvulos, proporcionado a la población
que ocupará probablemente cada una de las zonas en que naturalmente se dividirá la ciudad: alcaldías, hospitales, mercados, casas de baños, fuentes de vecindad, idem de limpieza, lavaderos públicos, etc.» (AHCB (Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona), «Memoria que la Comisión elegida... ha presentado proponiendo las bases
generales que en su concepto debieran adoptarse para en ensanche de esta ciudad», 1855).
AMAB, Comissió d’Obres Públiques, expedient 1441 ¾: hi ha dades per Santa Caterina, el Born i Sant Josep de
l’any c.1853. No hi són, però, tots els mercats i al de Santa Caterina només s’hi compten 37 venedors, probablement perquè tot just estava arrencant.
S´han dibuixat els plànols de distribució de les venedores de fruites i hortalisses i de fruites verds i seques. La primacia del mercat de Sant Josep s´observa també en el cas menys important de les parades de venda d´ous. La
primacia del Born apareix sols en el cas dels magatzemistes de bacallà. Vegeu Manuel SAURÍ i José MATAS, Manual
histórico-topográfico, estadístico y administrativo o sea Guia General de Barcelona..., Barcelona, 1849.
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Taula 1. «Número de individuos de ambos sexos que venden
en los mercados de Barcelona»
Objetos de venta
Verduras
Carne
Frutas maduras y secas
Tocino fresco y salado
Caza y huevos
Pescado y marisco
Gallinas muertas
Pan
Varios géneros de lencería
Tripas y callos
Totales
%

S. José
300
120
90
60
55
53
35
37
33
25
808
45%

El Borne
260
69
30
60
37
35
19
20
9
10
549
30%

Sta. Catalina
160
30
12
15
18
9
10
12
20
5
291
16%

Barceloneta
52
18
10
9
4
8
7

108
6%

El Padró
20
9
10
4

2

45
2%

Total
792
246
152
148
114
105
73
69
62
40
1.801
100%

%
44%
14%
8%
8%
6%
6%
4%
4%
3%
2%
100%

Font: Ildefonso CERDÀ, Monografía estadística de la clase obrera en Barcelona en 1856 (edició facsímil Teoría General de
la Urbanización, Barcelona, IEAL, 1968, vol. 2, pàg. 61).

El 1865, la jerarquia dels cinc mercats reflectia moltes continuïtats però també
alguns canvis significatius. Per Sant Josep no es tenen xifres, però tots els indicis
apunten cap a la seva confirmació com el principal mercat de la ciutat i cap a un
progressiu atapeïment que desencadenarà moltes de les iniciatives d’ampliació posteriors. Es planteja, fins i tot, destinar a mercat el solar del convent i hort de les
Penedides, al carrer de Sant Pau, proposta que s’acabarà desestimant.8 Santa
Caterina, superant per primera vegada al Born, havia deixat enrere els seus incerts
inicis i era el segon mercat de la ciutat darrera del de Sant Josep: si el 1856 només
concentrava a 291 venedors, el 1864 havia passant a 532 (el Born, en canvi, baixava clarament dels 549 del 1856 fins els 384 deu anys més tard).9 El creixement dels
dos mercats menors va ser molt marcat entre 1856 i 1865, i no sembla deixar lloc a
dubtes: el mercat de la Barceloneta arribava a les 271 parades i el del Pedró a les
168. S’accepta, per exemple, que el mercat del Pedró envaeixi el carrer de la Cera.
El creixement del mercat suburbà d’Hostafrancs va ser també motiu de conflictes.
Una visió de l’evolució del conjunt de mercats de la ciutat des de la primera
meitat de segle fins 1868 ens mostraria, doncs, el pas progressiu d’un conjunt
relativament dispers de mercats urbans amb petites àrees d’influència (la situació que ens mostra García Domènech amb set mercats més els dos en els solars
recentment desamortizats) a l’establiment d’una primitiva jerarquia, amb menys
mercats però amb àrees d’influència més grans: no sols de barri, sinó també de
8.
9.

AMAB, 1868, expedient 50, 9 de setembre, f. 132. Es desestima la pretensió d’adquirir el terreny que va ser convent i hort de les Penedides per construir un mercat.
En una instància, els venedors de Santa Caterina es defensaven de l’augment dels lloguers de les parades que proposava l’Ajuntament i puntualitzaven: «tanto más para los de este mercado que como es sabido es escaso en venta
y que no admite comparación con los de San José y el Born por su poca concurrencia» (2 gener 1866). L’informe
del servei municipal afirmava, però, que «el mercado de Isabel 2ª no es ahora lo que era cuando se instaló, el concurso y la venta a cuadriplicado desde aquella época y no hay localidades para muchas personas que las piden»
(AMAB, Comissió Obres Publiques / Secció 3a, expedient 3.083, peça 1 3/1, 1865, «General a todos los mercados».
Falten les dades per Sant Josep i no es pot saber per aquest any el seu pes exacte dintre del conjunt de mercats de
Barcelona). AMAB, Comissió Obres Publiques / Secció 3a, expedient 3.038, 1865, «Expediente relativo a los mercados públicos». L’augment del pes de Santa Caterina dintre del sistema és fàcilment detectable, però l’any 1877
Cornet i Mas, ja funcionant el nou mercat metàl·lic del Born, observava que «su proximidad al Borne ha hecho
que no fuese tan concurrido como debiera» (C. CORNET I MAS, Guía de Barcelona, Barcelona, 1877). Al Born les
diverses fonts resulten contradictòries, i oscil·len entre una davallada i un lleu creixement.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

318

Manel Guàrdia i José Luis Oyón

districte o de ciutat. Evidentment, aquest incipient sistema de mercats patia
encara de greus mancances. Amb l’excepció del mercat cobert de Santa
Caterina, nascut ja vell, la resta d’espais de mercat no mostraven les característiques d’aïllament respecte a l’espai de circulació rodada circumdant i de preservació d’un espai de vianants cobert, ben il·luminat, ordenat i higiènic, pròpies de
la modernitat de l’arquitectura del ferro i el vidre (d’aquells «paraigües de
ferro» dels que parlava Haussmann). La incomoditat dels mercats descoberts
s’intentava resoldre amb tendals que es deterioraven ràpidament.10 D’altra
banda, els principals espais de mercat es densificaven i desbordaven, creant problemes higiènics, de congestió i de funcionament.11 Ja un dictamen de dos facultatius el 1840 era extremament crític pel que fa a les condicions sanitàries del
Born.12
Alguns dels projectes i de les propostes d’aquests anys ens serveixen per
mesurar la distància entre les expectatives de modernitat i les resistències que la
realitat oferia, traduïdes en greus limitacions pressupostàries.13 És el cas dels projectes de “tinglados” pel Born de Daniel i Molina de l’any 1848, el del mercat del
Pedró el 1861, el de Miguel de Bergue pel de la Boqueria el 1865 o el de Garriga
i Roca pel de la Barceloneta el 1868. És significatiu que aquest faci el projecte al
tornar del seu viatge a Paris com a comissionat per estudiar l’Exposició Universal
i la seva visita a altres ciutats franceses per completar la seva tasca.14 Com ho són,
al llarg d’aquests anys, les iniciatives promogudes per estrangers, francesos en
concret, que proposen per Barcelona les solucions que s’han adoptat en altres

10. Per exemple, el 6 de febrer de 1855, el director del mercat de la Boqueria posava en coneixement «que algunos toldos de la plaza se hallan muy deteriorados en términos que existen varios que ni pueden correrse, lo
que produce quejas por parte de los vendedores, diciendo que pagando su contingente, cuando llueve tienen
que abandonar el puesto, y cuando no el sol les echa a perder las verduras...» (AMAB, Comissió d’Obres
Públiques i Foment / Secció 3a, Expedient 1.530, 3/1). A les Actes Municipals hi ha nombroses referències a
la instal·lació o reparació de toldos de tela o de canya i cartró, sempre amb la preocupació de no excedir-se
en el cost. Sauri i Matas destaquen el mercat de Santa Caterina «por la comodidad de hallarse al abrigo de la
intemperie los vendedores y los compradores...» (SAURI, Manual histórico-topográfico… pàg. 235).
11. D’una banda, els botiguers envaeixen part de l’espai públic, de l’altra, augmenta el nombre de les parades. El
12 de gener de 1861, en una instància contra el tancament amb parades dels pòrtics de Sant Josep, un propietari exposa «que son incalculables los perjuicios que le irroga el cerrar con puestos de venta la vía que forma el
pórtico del mercado de San José, quedando las tiendas de su casa núm. 9 en un punto que, no ofreciendo paso
para el tránsito público, carecen de venta los inquilinos de las tiendas que precisamente deben serlos de artículos de comer» (AMAB, Comissió d’Obres Públiques i Foment / Secció 3a, Expedient 1.530, 3/1).
12. «El local del Borne bastante reducido ya de sí y encajonado por dos de sus lados entre las casas que forman sus
límite de mercado, cerrado además por las elevadísimas paredes de Santa María del Mar, necesitaría más bien
que plantificación de barracas, un ensanche proporcionado a la numerosa concurrencia de compradores, vendedores y transeúntes que todo el día existen y circulan en su recinto». També una comissió de l’Acadèmia de
Medicina considera massa tancada i atapeïda la plaça del Born (AMAB, Comissió d’Hisenda / Secció 2a,
Expedient 486, 1840, «Gestiones del Ayuntamiento para la construcción de barracas en el Borne y en el
Bornet»).
13. AMAB, Actes Municipals, 23 juliol 1867, 49, f. 154v: Dictamen proposant «que se devuelva el proyecto de un tinglado de hierro para la plaza mercado de San José a su autor D. Miguel de Bergue, quedando SE advertido de
que si dicho proyecto llegara á obtener la aprobación de quien corresponde, tendrá obligación de aceptarlo y llevarlo a efecto, a menos de conformarse en indemnizar al espresado autor».
14. «Queda enterado de una comunicación del arquitecto municipal Sr. Garriga, participando que sale de París, en
donde se encuentra como comisionado por SE a estudiar la exposición universal, para otras ciudades a fin de
completar su tarea como comisionado...» (AMAB, Actes Municipals, 19 setembre 1867, 49, f. 196 y 199v).
«Leído un oficio del Arquitecto municipal Sr. Garriga acompañando un proyecto de mercado para reemplazar
el actual de la Barceloneta, con su memoria descriptiva, presupuestos y demás, cuyo oficio fue pasado a la
Sección Tercera, la cual considera no razonable, por ahora, invertir en dicha obra la crecida suma de 32.901
escudos, quinientos sesenta y siete milésimas por las razones en que se funda y propone aplazar la referida
reforma para mejor ocasión» (AMAB, Actes Municipals, 22 abril 1868, 50, f. 61v).
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ciutats europees.15 No és estrany que resultin projectes comparables als que es
formulen en altres ciutats espanyoles, i que per exemple Miguel Bergue fes un
projecte pel mercat de Portugalete a Valladolid molt similar al de la Boqueria, el
mateix any.16
Tots aquests projectes i iniciatives ens eviten de creure que l’impuls a la renovació dels mercats fos el simple resultat de la revolució del 1868. Ja des de gener del
1868 es va posar en marxa l’ampliació i “acabament” del mercat de Sant Josep que,
com hem vist, era l’equivalent gairebé a la meitat del conjunt dels mercats de la ciutat. La intervenció afectava, d’entrada, algunes de les cases entre la plaça de Sant
Josep i el carrer de Jerusalem, però l’octubre del mateix any els fets polítics van dur
a reclamar i a obtenir de la Junta Revolucionària la devolució al municipi de la propietat de l’església i convent de Jerusalem, en les mateixes condicions de l’any
1842.17 Les actes municipals enregistraven, el 20 d’octubre, un ofici de la Junta en
el que comunicava l’acord d’enderrocament de Jerusalem, així com del convent de
Jonqueres i de l’església de Sant Miquel.18 El projecte va esdevenir aleshores més
ambiciós. No gaire després, el 25 de febrer de 1870, la Comissió 2a plantejava establir una altra plaça-mercat al solar de Jonqueres i el 29 de juliol es proposava que
es formés una comissió especial dedicada a millorar les places de mercat, «uno de
los datos más significativos del estado de prosperidad, de adelanto y hasta de cul15. Per exemple, l’expedient promogut per D. Julio Moricé, natural de Burdeus, «que él e individuos de su familia
han construído los célebres mercados de Burdeos, los de mejores condiciones acaso que se conocen [...] que no
hay quien desconozca que las condiciones actuales de los mercados de Barcelona ni bajo el punto de vista económico, ni en el de la higiene son recomendables, ni el público está servido cual cabe que lo sea, y por otra parte el
desarrollo que va cobrando la población dan bien a conocer que esos inconvenientes crecerán progresivamente»
(AMAB, Comissió Obres Públiques i Foment / Secció 3a, expedient 305.024, agost 1864). «Proposición de D.
Carlos Souton, 14 juliol 1871 […] El establecimiento de mercados que reúnan las condiciones de higiene, duración, solidez, economía, elegancia, etc. etc, y como el recurrente ha construido varios en el extranjero, entre ellos
el de Nápoles, situado en la plaza del mercado de aquella localidad, los cuales han dado los mejores resultados
[...] presentándole una proposición para construir en esta ciudad los mercados que V.E. crea convenientes y en los
sitios se sirva a designar [...] Para la construcción de los mercados pueden emplearse dos modos: o bien contratando la construcción por un precio alzado pagadero por meses, trimestres o anualidades [...], o bien por medio
de otorgamiento de concesión y explotación de dichos mercados para un término de noventa y nueve año [...],
Barcelona 13 febrer 1871» (AMAB, Comissió Obres Públiques i Foment / Secció 3a, expedient 3502). Anys més
tard, proposta de Jaime Osmin Lacombre Dubousquet: «En las principales capitales de Europa como Londres,
París, Bruselas y en otros importantes centros de población como Génova y especilamente en nuestra vecina
Francia, como Burdeos, Lyon, Marsella, Tolosa, etc., existen ciertos mercados destinados a la subasta diaria y continua de todas clases de comestibles...»; procuraria l’oferta i la demanda lliure i directa entre el productor i el consumidor i abaratiria els preus (AMAB, Comissió d’Hisenda / Secció 2a, expedient 6539, maig 1877, «Sobre el establecimiento de mercados a subasta para la venta de comestibles»).
16. El problema dels projectes és sempre pressupostari. Per exemple, el tinglado pel mercat de Sant Josep es desestimà per raons econòmiques, s’optà per cobrir les parades de venda amb toldos de canya i cartró, etc. (AMAB, Actes
Municipals, 1867, 49, 19 agost, f. 154v; i 20 d’agost, f. 178v). Per comparar amb iniciatives a altres ciutats espanyoles, veure CASTANER, L’architecture métallique....
17. El 16 de gener, el governador de la Província desestima la sol·licitud d’alguns veïns propietaris del carrer de
Jerusalem per l’ocupació d’aquesta via pels venedors i «recomienda eficazmente la remoción de los obstáculos
que puedan impedir la pronta realización del ensanche de la plaza de mercado San José; a fin de que a la mayor
brevedad posible, pueda tener lugar esta importante mejora...» (AMAB, Actes Municipals, 1868, 50, 16 gener, f.
8v). El 28 de gener es consultava a la Comissió d’Hisenda «si habría medios, en su caso, para satisfacer el importe de las expropiaciones hacederas»; la Comissió contesta el 14 de febrer que, «tratándose de una obra de tanta
utilidad como la que entraña el referido proyecto, esta sección se halla dispuesta a arbitrar los recursos necesarios para llevarla a ejecución...» (AMAB, Comissió d’Hisenda, expedient 5.522, 1868, «relativo al proyecto de
ensanche de la plaza»). El 7 d’octubre s’acorda «que con toda urgencia» s’acabi «la plaza mercado de San José»
(AMAB, Actes Municipals, 1868, 50, 2, 7 octubre, f. 14).
18. AMAB, Actes Municipals, 1868, 50, ff. 21, 22 i 34v; febrer 1870, f. 20v, «Aprobados los siguientes dictámenes de
la Comisión 2ª [...] opinando se autorice al Alcalde primero para que en representación de este Ayuntamiento,
firme y proceda a la otorgación de la escritura de cesión de los terrenos que ocupaba el convento de Jerusalén y
casas anejas al mismo».
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tura de una población». Constituïda la comissió, el 27 de desembre de 1870 va
encarregar al director d’Edificacions i Ornat, l’arquitecte Josep Artigas, un informe sobre la qüestió.19 Aquest informe, de 25 de maig de 1871, és l’autèntic punt d’arrencada de la moderna xarxa de mercats metàl·lics. Començava amb una anàlisi de
la situació dels mercats de la ciutat i dels dèficits existents, i feia el primer plantejament de conjunt, on destacava el paper central que tenien els dos mercats de Sant
Josep i Santa Caterina en les seves respectives grans àrees d’influència urbana. En
bona mesura, l’informe apuntava a la formació d’una sòlida i consistent xarxa de
mercats a partir dels ja existents.20 Acceptant el paper central dels mercats de Sant
Josep i Santa Caterina, proposava el desplaçament del Pedró al solar del futur mercat de Sant Antoni, encara sense edificar però ja previst en el projecte de Cerdà, la
formació d’un nou mercat al solar de l’enderrocat convent de Jonqueres i, pel que
fa al Born, considerava primer la possibilitat d’expropiació de les illes entre la plaça
i el carrer d’Esparteria per instal·lar-hi un mercat cobert en condicions, però ho
descartava pel seu cost. Finalment, s’inclinava per l’enderroc de l’edifici de Sant
Sebastià, de manera que Jonqueres i el nou Born quedaven en els dos extrems de
la Gran Via A prevista per la Reforma (la futura via Laietana), el que havia de facilitar-ne l’accessibilitat.
A partir d’aquestes dates, les actes mostren una atenció sostinguda pel conjunt
dels mercats entesos com un sistema. El 8 de juliol de 1871 es discutia un dictamen per traslladar el mercat del Pedró. El 17 de setembre un altre dictamen proposava la col·locació de la primer pedra al mercat de Sant Antoni. Durant la primera meitat de 1873 hi han notícies a les actes municipals del procés d’adquisició
del solar del mercat de Sant Antoni, però dos anys més tard s’estava encara dictaminant en relació a la valoració dels terrenys de l’Estat.21 La solució prevista pel
Born acabà descartada el 1871, quan Fontserè va incorporar el nou mercat en el
projecte sobre els terrenys cedits de la Ciutadella el 1869, en una situació pròxima
a la prevista per Cerdà. El gener de 1874 es proposava la subhasta dels seus fonaments, de manera que la seva construcció efectiva correspon plenament al període que ens interessa.22

19. AMAB, Actes Municipals, 1870, 52, 29 de juliol, f. 200, «Sobre proponer las modificaciones y mejoras que pueden
introducirse en los mercados»; AMAB, Comissió d’Obres Públiques / Secció 3a, expedient 3.502, «Nomenament
d’una comissió especial que es faci càrrec de les necessitats de les places de mercat»: «que uno de los datos más
significativos del estado de prosperidad, de adelanto y hasta de cultura de una población es sin duda el estado de
su policía y por consiguiente el estado en que se hallan los sitios públicos más frecuentados y, entre ellos, los mercados. Por estas consideraciones [...] los infrascritos tienen el honor de proponer a V.E. se sirva nombrar una comisión especial de su seno, que haciéndose encargo de las necesidades de las plazas de mercado de esta Ciudad y de
las modificaciones y mejoras que pueden introducirse bajo todos los conceptos, proponga a la mayor brevedad
posible las que considere más convenientes». Veure també 8 jul. f. 147v: «Dictamen de la Comisión para proponer mejoras en los mercados de esta capital proponiendo la traslación del de Padró [...] y otro de la Comisión para
proponer mejoras en los mercados en el sentido de que aceptando el proyecto de trasladar el del Padró al punto
que está señalado [...] en el plano oficial del Ensanche a la salida de la ex-Puerta de San Antonio; se oficie al Gefe
de edificación y ornato para que exprese su parecer acerca de la expresada mejora».
20. AMAB, Comissió d’Obres Públiques / Secció 3a, expedient 3.502, 25 maig 1871, Informe de l’arquitecte director
d’Edificació i Ornato, Josep Artigas.
21. AMAB, Comissió d’Obres Públiques, 1873, 55, 27 feb, 3 març, 6 maig, 3 juliol, f. 83, 85, 144, 187 i Actes Municipals,
1875, 57, 2 març, f. 66, 23 març, f. 89v Vegeu nota 17.
22. AMAB, Actes Municipals, 1874, 56, 16 gener, f. 10.
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La construcció dels primers mercats metàl·lics,
de les ambicions a les adaptacions a la realitat: 1874 -1888
Com en altres ciutats europees, el període entre 1874 i 1900 va ser el de la construcció efectiva dels primers exemplars de mercats moderns de construcció
metàl·lica. Abans de 1888 s’havien construït, dintre del municipi de Barcelona els
mercats del Born (1876), Sant Antoni (1882), Barceloneta (1884), Hostafrancs
(1888) i Concepció (1888), als que cal afegir les iniciatives dels diversos municipis del Pla fins a l’agregació: Llibertat (1888), Clot (1889), Unió (1889), Abaceria
Central de Gràcia (1892). El valor com a capital fix de les noves estructures edificades en el municipi de Barcelona superava amb amplitud els 3 milions de pessetes del 1900, 26 vegades superior al valor de les modestes edificacions més o
menys estables dels mercats de Santa Caterina, Sant Josep i el Ninot. En va resultar la progressiva formació d’un notable sistema de mercats de barri. El caràcter
de sistema del conjunt de mercats municipals es podria contemplar també en la
unitat en la seva mateixa construcció a càrrec de La Maquinista Terrestre y
Marítima, en la progressiva estructuració i uniformització administrativa com a
cos municipal (amb un personal de director de mercats, mossos recaptadors, revisors, mossos i vigilants que superava els 150 empleats al començar el segle XX) i
en la progressiva reglamentació del seu funcionament que acabà en la aprovació
del Reglament de 1898.23
Vista des de més a prop, la valoració dels diversos mercats que es va fer després de l’agregació, l’any 1900, ens mostra que sota l’aparent continuïtat de la
actuació municipal en realitat hi va haver un canvi substancial d’estratègia entre
els dos primers mercats del Born i de Sant Antoni i els que es van fer després.24
El cost per metre quadrat no varia en excés, però sí la dimensió. Els dos primers
duplicaven o triplicaven la superfície dels següents i suposaven ells sols les dues
terceres parts del total de la inversió municipal en nous edificis de mercat. Les
seves recaptacions eren, en canvi, bastant modestes si es comparen amb les de
Sant Josep o Santa Caterina i, fins i tot, amb les del mercat de la Concepció
(veure figures 1 i 2). Els més “moderns” i modèlics mercats del Born i Sant Antoni
resultaran massa ambiciosos espacialment i poc rendibles des del punt de vista
econòmic, fins al punt que més tard acabaran acollint, com veurem, altres funcions, com la de mercat d’encants, mercat central del peix o de fruites i verdures.
Els més rendibles i actius, en canvi, però per això els més congestionats i amb més
problemes de gestió també, seran els més “tradicionals”, el descobert i amuntegat de Sant Josep, cor real del sistema de mercats barceloní, i l’arquitectònicament obsolet de Santa Caterina.
En efecte, el Born i Sant Antoni es van plantejar com a grans mercats urbans i
“monumentals”, i van suposar un esforç molt considerable, nascut de la voluntat de
23. Reglamento para el régimen de los mercados de esta ciudad. Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en consistorio de
13 de abril de 1898, Barcelona, 1898.
24. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, caixa 46.174, expedient 7.103.
25. Les parades de Sant Josep s’han augmentat en 400 unitats per corregir l’error que s’adverteix al comparar-ho amb
els anys següents.
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Figura 1. Mercats de Barcelona. Valor solar i valor edifici (1900), recaptació (1902)
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Font: AMAB, Patrimoni Artístic i Monumental, Anuari Estadístic, 1902, expedient 7.103, caixa 46.

Figura 2. Mercats de Barcelona. Recaptació mitjana per parada (1902)
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Font: AMAB, Patrimoni Artístic i Monumental, Anuari Estadístic, 1902, expedient 7.103, caixa 46.
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modernització i d’unes expectatives no del tot reeixides.26 En canvi la modernització del mercat de Sant Josep, autèntic mercat central de la ciutat, com ho demostra el constant creixement del nombre de parades en 1877 i en 1888,27 es va veure
impedida per diversos entrebancs. Un d’ells era que el projecte de reforma interior,
activat per Àngel Josep Baixeras durant aquests anys, l’afectava de ple. Però aquesta situació de precarietat es va veure especialment aguditzada per la Reial Ordre
de devolució dels terrenys de l’ex-convent de Jerusalem, que l’Ajuntament intentava negociar el gener de 1878.28 La sentència final desfavorable del Consell d’Estat
de 1882, va dur la Comissió de Foment municipal a acceptar un conveni de lloguer
renovable i molt onerós. Una esmena es mostrava partidària de desocupar els
terrenys, encara que reconeixia el següent:
Cuan grandes son las necesidades que satisface la Plaza de San José, por el
punto en donde se encuentra establecida, pero el desarrollo de la misma ha
coincidido con el incremento que ha tomado el ensanche de la derecha, lo que
demuestra que los habitantes de esta parte de la ciudad acuden a proveerse de
todo lo necesario para su alimentación al referido mercado, podría perfectamente prescindirse de los terrenos procedentes del derruido convento de
Jerusalén y buscar otros a propósito en el Ensanche para construir en ellos un
mercado, con lo que se evitarían los inconvenientes y molestias que los vecinos
de dicha parte de la Ciudad experimentan.
En resposta a l’esmena, un membre de la Comissió considerava, en canvi:
Que por lo que hace a la indicación [...] sobre establecer un mercado en la derecha del Ensanche, que pudiera suplir en parte el de San José, debía advertir que
reúne éste tales condiciones, gracias a su situación, que no pueden ser alteradas
por más que se construyan otros mercados, existiendo también el inconveniente de tener que buscarse terrenos, difíciles de encontrar, atendido lo muy adelantada que está la edificación en aquel importante punto de Barcelona, siendo
a todas luces insuficiente la Plaza de Junqueras indicada [...] en la sesión anterior como a propósito para ser destinada a mercado [...].29
26. Poc abans de la seva inauguració s’autoritza «a la Sociedad Económica para celebrar una exposición general
Catalana en el nuevo mercado de San Antonio», el que ens mostra la proximitat entre els palaus d’exposicions i
els nous mercats (AMAB, Actes Municipals, 28 de juny de 1881, 63, f. 419v). Ramon Grau ha destacat en alguna
ocasió el parentesc entre el Born o Sant Antoni i el palau d’exposicions de Fontserè per la Ciutadella.
Comparteixen la condició d’espais pel desplegament de l’espectacle de l’abundància i de les mercaderies. El projecte de Rovira i Trias pel mercat de Sant Antoni és especialment interessant perquè adopta una forma panòptica que el porta a localitzar el local del director en el punt central. Una solució que serà molt contestada i finalment modificada. Diario de Barcelona, 8-XII-1881: «En el centro de la Plaza de San Antonio se está montando un
pesado armatoste de madera y mampostería a manera de chalet suizo, detinado, según hemos oído, a oficinas del
Director de dicha plaza y que hace perder la visiblidad de las 4 anchas y esbeltas naves que se unen en aquel sitio,
perjudicando mucho, como es consiguiente, el buen efecto del edificio».
27. El 1877, el nombre de parades era de 1307, mentre que en el del Born era de 761. Els plànols d’aquest any i de
1888 ens mostren la saturació de la resta d’espais lliures amb noves parades (AMAB, Comissió d’Hisenda, expedients 7.119 i 8.428).
28. «Que se nombre Comisión para conseguir, si es posible, una transacción honrosa en la cuestión pendiente acerca
del terreno que fue convento y casas de las monjas de Jerusalén, sin perjuicio de interponer un recurso contencioso administrativo contra la Real Orden de devolución y de tener preparados los medios de defender la posesión en que se halla el Excmo. Ayuntamiento en caso de que se viera perturbada dicha posesión» (AMAB, Actes
Municipals, 1878, 60, 8 gener 1878, f. 13).
29. AMAB, Actes Municipals, 1882, 64, 10 octubre, f. 302v i ss.
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Les discussions sobre el mercat de la dreta de l’Eixample resulten en realitat molt
il·lustratives de la progressiva opció pels mercats de barri, després de la ambiciosa
construcció dels dos primers mercats. En els casos de la Barceloneta i d’Hostafrancs
l’elecció venia dictada per les pròpies condicions de la localitat. Però pel que fa a
l’Eixample, el 1872 s’havia acordat establir-hi dos mercats, i el més urgent era el de
la part dreta, més urbanitzada i habitada. Descartat el solar de Jonqueres, previst per
Artigas, entre 1875 i 1883 es va estudiar el seu emplaçament en els terrenys de La
Catalana General de Crédito que comprenia les dues illes entre els carrers de Bruc,
Casp, Bailèn i Ausies March. L’argument bàsic en defensa d’aquesta opció justament
era el «construir un gran mercado central», ja que amb la reforma havien de desaparèixer els mercats de Sant Josep i de Santa Caterina i, si aleshores no existia un gran
mercat, no seria possible obtenir-lo amb les requerides condicions de centralitat. Un
dels membres de la Comissió es va mostrar contrari a la idea del gran mercat «por las
demostraciones de la experiencia, como es de ver con el de San Antonio que llevado
el Ayuntamiento por un exceso de celo levantó en grandiosas condiciones que huelga excesivamente para las necesidades de aquella barriada; pudiendo decirse lo propio del Borne; y en segundo lugar, porque siendo de reducidas dimensiones, las necesarias no obstante para las necesidades del vecindario, tiene la ventaja de ser más factible por su menor coste». Adicionalment, algun regidor es va mostrar conforme amb
aquest argument, perquè un mercat petit es construiria més ràpidament, «libr(ándose) el Municipio del precio del arrendamiento de los terrenos anexos al de San José».
De manera que es va acabar abandonant la idea de gran mercat i es va optar per la
construcció d’un mercat de barri.30 En paral·lel, ja el gener de 1884 s’estava discutint
un dictamen per l’adquisició del solar definitiu del que seria el mercat de la
Concepció, amb l’oposició d’alguns regidors per diversos motius, entre els quals
encara la seva dimensió insuficient. El 18 de juny s’aprovava definitivament el projecte i pressupost del mercat de la Concepció en la seva versió més reduïda.31

Els mercats i l’espai públic:
el cas del Born i dels Encants
A diferència del mercat de la Concepció, la resta de nous mercats metàl·lics allotjaven mercats celebrats prèviament en espais públics oberts. En el cas de la
30. AMAB, Actes Municipals, 1875, 57, 2 abril 1875, f. 92, «Proposición sobre haberse acordado en 1872 establecer
dos en el Ensanche». Cal recordar que les primeres notícies del mercat del Ninot són dels anys vuitanta. AMAB,
Actes Municipals, 1875, 23 abril 1875, f. 122: «Moción para que la Comisión 3ª se ocupe del espediente relativo
al emplazamiento de uno en el Ensanche [...] junto a Ausias March». AMAB, Actes Municipals, 1883, 65, 28 agost
1883, f. 270: «Empieza la discusión del dictamen proponiendo se adquieran terrenos a ‘La Catalana General de
Crédito’ para emplazamiento del mercado de la derecha del Ensanche». Situat entre els carrers Bruch, Casp,
Bailèn, Ausies March (dues mançanes) suposa la supressió del carrer Girona i resulta massa car. Sobre el gran
mercat central o el mercat de barri: AMAB, Actes Municipals, 1883, 4 setembre 1883, f. 275; 1884, 66, 18 gener, f.
15v i ss.
31. «S/M [vol dir que no es resol; fòrmula «Sobre la Mesa», damunt la taula] Dictamen para que se adquieran con destino al mercado de la derecha del Ensanche los terrenos de los sres. Vilavechia, Vidal y Cuadras, Pla, Juvé i Carsi
en la manzana formada por las calles Aragón, Bruch, Valencia y Gerona» (AMAB, Actes Municipals, 1884, 66, 8
gener 1884, f. 8v) Aprovat: 2 desembre, f. 423v. «Se aprueba el proyecto y presupuesto mercado derecha del
Ensanche» (AMAB, Actes Municipals, 1885, 67, 18 juny 1885, f. 187v). El 24 desembre es demana autorització al
Governador per iniciar la cimentació i el 1888 s’inaugura.
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Barceloneta, del Pedró o d’Hostafrancs, eren mercats relativament recents. En
altres, com és el cas del Born, es tractava d’un mercat molt antic amb una forta
xarxa d’establiments al seu voltant. Per ser el primer i incidir en un entorn molt
consolidat, el cas del Born pot resultar el més il·lustratiu de la nova concepció de
l’espai públic que poc a poc s’imposa.
Amb l’edifici a punt, primer calia fer la distribució de les parades i establir-ne
les categories, marcar els preus mensuals, determinar les condicions per les subhastes. Prèviament, els venedors de l’antic Born obtindrien les seves parades a través
de sorteig. Les condicions, però, no podien ser les mateixes del mercat a l’aire lliure. La Comissió d’Hisenda explicava que «atendidos los crecidos gastos que la
construcción del mercado ha ocasionado, las mayores comodidades que en él
encontrarán los vendedores, ha considerado que debía aumentar una pequeña
cuantía el alquiler mensual de los puestos, y así lo ha hecho fijando sólo un 2,5%
[?] más de lo que satisfacen los vendedores de los demás mercados, cantidad insignificante en comparación con las ventajas de que disfrutan aquellos». Aquests
arguments van ser rebatuts per una instància en la que es sol·licitava la rebaixa dels
preus fixats, «demasiado elevados, no sólo comparado con los que hoy rigen, sino
en proporción a la industria». Les tarifes havien estat elevades ja anys abans en funció de les promeses de millora ( d’un 50% a un 70%), i eren massa cares «porque
en rigor las ventajas del nuevo local (que durante los primeros años quedarán muy
limitadas por estar más apartado el núcleo de la población) no representan otra
cosa que las mejoras prometidas al establecer el recargo de 1872, y por lo mismo
sería de estricta justicia que hoy por hoy no se impusiera un nuevo aumento».32
En paral·lel, es plantejaven les millores a fer en la vella plaça del Born.
L’octubre de 1876 es descrivia la proposta número 10, signada per Manuel Girona,
i el plànol del primer projecte és de 13 de gener de 1877. En una instància del desembre de 1876, que val la pena transcriure extensament, els propietaris-veïns del
Born exposaven que el trasllat del mercat havia suposat un greu detriment:
Junto a los mercados se establece un grandísimo número de industrias análogas
o similares a los artículos que en aquellos se expenden y de ello es buen testimonio lo que acontece en la Rambla llamada de San José, pues en los bajos de
las casas más cercanas al Mercado encuéntranse tiendas de comestibles de toda
especie, y sobre todo de artículos para ropa, pesca salada, frutas secas y otros
que no son de lo que podríamos llamar artículos frescos propios de la expedición de los mercados. Sabe V.E. igualmente que junto a éstos se establecen también tiendas de artículos de cocina u otros semejantes, como lo demuestran
también en la misma Rambla de San José las tiendas de vidriado, loza y porce32. AMAB, Comissió d’Hisenda, expedient 7118, ff. 7, 49 i 50. En una altra instància (f. 40) hortelans i venedors al
menor de verdures, llegums i fruites en el mercat vell del Born demanaven introduir modificacions al sistema de
sorteig de les parades del nou mercat en atenció «a la índole particular de la industria a la que se dedican [...].
Los géneros a cuya expedición se dedican los recurrentes, son en particular de valor escaso y de mucho consumo,
de suerte que para tener el puesto provisto a gusto de los compradores, no basta con un espacio reducido sino que
ha de ocuparse una extensión regular. De aquí que algunos hortelanos del Borne, no pudiendo establecer su despacho en un sólo puesto de los señalados por el Ayuntamiento tiene concedidos dos o más que se ha tenido cuidado de colocar inmediatamente unos a otros, a fin de que pueda cuidarlos una sola persona, generalmente mujer
[...] Conviene a todos que lo dicho no se pierda de vista y que se conserve lo que la experiencia ha consagrado
como bueno».
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lana abiertas en aquel sitio. Y sabe igualmente V.E. que por causa de la gran
concurrencia que atraen los mercados se establecen en sus inmediaciones
numerosas tiendas de ropas ordinarias, como lo demuestran igualmente las
tiendas que hay junto al mercado de San José y en las calles laterales del
Hospital, Petxina, Jerusalén y otras. Pues bien, esto mismo había sucedido como
no podía menos de ser en la antigua plaza del Borne, y en ella había establecimientos que cuentan con grande antigüedad, con numerosa clientela creada a
fuerza de años de servirle bien, sin duda con gran sacrificio de capitales por dilatado espacio de tiempo; y por esta circunstancia ha hecho elevar el valor de la
propiedad urbana en aquella localidad por la animación que con la afluencia de
géneros produce siempre un mercado. Trasladado a otro punto desaparecen
tales condiciones, y es imposible que las tiendas de los expresados artículos vean
concurrir a ellas todos los antiguos parroquianos, naturalmente atraídos a hacer
las compras con economía.
Finalment, el que demanen és que es facin àmplies aceres de quatre o cinc
metres, i que es permeti «a los dueños de las tiendas continuar ocupando, como
hasta ahora, una extensión de cuatro palmos de la acera, aun cuando se les exigiese ciertas condiciones de ornato en la colocación de los objetos que expusiesen al
público para su venta».33 La demanda va ser rebutjada: «se acuerda que no ha lugar
a lo pedido y que se sujeten a las prescripciones generales del Municipio sobre aparadores y salientes».
Aquest episodi posa en evidència fins a quin punt els mercats tradicionals de
carrer i els seus usos eren ja una incòmoda excepcionalitat en l’espai públic de la
ciutat. Tota ocupació mercantil del carrer que dificulti la circulació d’homes i mercaderies (en un espai idealment buit) queda proscrita. El seu lloc ideal és el de
transparència protegida de l’edifici del nou mercat, un espai separat de l’espai del
carrer tradicional, lliure d’entrebancs, protegit de la intempèrie i segur per a la circulació d’uns compradors dedicats a la contemplació ordenada de les mercaderies.
Les noves arquitectures de ferro i vidre dels mercats, que són les mateixes arquitectures dels passatges, dels pavellons d’exposicions i de les estacions de ferrocarril,
es defineixen, de fet, des del trànsit segur i contemplatiu dels compradors, són, com
deia Benjamin, arquitectures de la “transitorietat”, de la circulació ordenada i
segura de l’home mòbil, nòmada.34 Els mateixos entorns dels nous mercats, tot i
generar els mateixos usos comercials dels que aquí es parla, ho faran d’una manera més ordenada, molt més “continguts” en les ordenades parades fora mercat, en
els baixos comercials dels edificis dels carrers circumdants o en els espais progressivament controlats de la venda ambulant.

33. AMAB, Comissió d’Obres Públiques i Foment, expedient 456, caixa 3/0-3/1.
34. «In Paris the Capital of the Nineteenth Century, Walter Benjamin has noted how iron and glass were avoided in dwellings while such materials come to be used in passages, covered markets, pavilions for expositions and train stations: ‘buildings which served transitory purposes’. Two contrasting modes of subjectivity begin to insinuate themselves into the world of things: on the one hand, the ‘transitoriness’ that determines a sort of man, mobile and
nomadic; on the other, the old individualism of the inhabitant par excellence who defends his traditional ‘permanence’ or ‘allocation’ [...] It is certainly true that recent studies, for example, on the Victorian country house in
Great Britain, or on the apartment building during the Haussmann era, tend to qualify Benjamin’s assertion that
‘iron, then, combines itself inmediatly with functional moments of economic life’» (G. TEYSSOT
Habits/Habitus/Habitat (1996), http://urban.cccb.org (urban library))
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Aquesta qüestió és també ben palesa en les discussions a l’entorn dels Encants.
Per exemple, el 23 de setembre de 1879 s’aprovava retirar una filera de parades del
carrer de Capmany. Una esmena s’hi oposava perquè considerava que la mesura
quedava curta, ja que «ni los Encantes, ni los puestos de venta en la vía pública
tenían razón de ser. Que la comisión quedaba a mitad de camino, puesto que habían de hacerse desaparecer por completo los puestos de venta que se colocan en la
calle Capmany en los días de los Encantes».35 En contra d’aquest argument, poc
després, el 30 d’abril de 1880 es va aprovar un dictamen de la Comissió 1a en el que
es proposava traslladar els Encants a la plaça Comercial, al davant del Born.36
Després d’un llarg silenci, l’agost de 1882 es tornava a parlar del tema, i el 5 de
setembre, en discutir-se la qüestió, queden clares les raons de la proposta: «que lo
que ha movido a resolver lo que propone, ha sido, en primer lugar, una instancia
suscrita por muchos propietarios y vecinos, en segundo lugar, porque no se perjudica en nada el tránsito, y en tercer lugar, para proporcionar ingresos al erario
municipal y dar importancia a aquellos barrios y al mercado del Borne cuyos rendimientos están muy distantes de guardar relación con el capital invertido». El
mateix regidor contrari als Encants en el carrer de Capmany s’hi va oposar amb
arguments similars:
No responde a lo que exigen los modernos adelantos y al espíritu de la época
[...] pues en lugar de secundar lo acordado por el Municipio, haciendo desaparecer el mercado de los Encantes, trata por lo contrario de establecer otro
nuevo [...] el espíritu de todos los Ayuntamientos ha estado en contra de la continuación de los Encantes, no significando nada la petición de los vecinos, pues
es imposible que se dicte una disposición que a todos satisfaga [...] lo que ha de
dar positiva animación a aquellos barrios es la edificación y el desarrollo completo de todo lo que hay proyectado en el Parque.
Considerava menyspreable el rendiment a favor de l’erari, i que s’havia d’evitar
«en lo posible que no se vengan a invocar, como ha sucedido con los actuales
Encantes, los intereses creados». Un dels membres de la comissió defensava el dictamen argumentant que també hi havia «ferias y mercados semejantes en capitales
de primer orden, entre ellas Madrid y París».37 Finalment, el dictamen va tornar a
la Comissió d’Hisenda fins que no s’hagués examinat la sol·licitud sobre la venda a
les places i mercats, i s’haguessin estudiat tots els antecedents relatius als avantatges o inconvenients que podien oferir la continuació del Encants o fires semblants.
Dos anys més tard, es proposava establir taules de venda de flors a l’antiga plaça
del Born, un comerç molt més digne i acceptable.38
35. AMAB, Actes Municipals, 1879, 61, 23 setembre, f. 411.
36. «S/M otro de la Comisión 1ª opinando que se acuerde ne principio la traslacion del mercado de los Encantes a la
plaza Comercial, ordenando al Arquitecto municipal forme unos diseños para las mesas que en dicho mercado
deben colocarse» (AMAB, Actes Municipals, 1880, 62, 20 abril, f. 162). «Apróbose sin debate el dictamen S/M»
(AMAB, Actes Municipals, 1880, 62, 30 abril 1880, f. 169).
37. «Que se establezca en la plaza Comercial una feria análoga a la de los Encantes» [dimarts, dijous i dissabte]
(AMAB, Actes Municipals, 1882, 64, 31 agost 1882, f. 276v); AMAB, Actes Municipals, 1882, 64, 5 setembre, f. 279v
i ss.: Moció del regidor Cabot en contra que s’estableixi una fira anàloga a la dels Encants a la plaça Comercial.
38. «Que se establezcan mesas para la venta de flores en la Antigua plaza del Borne» (AMAB, Actes Municipals, 1884,
66, 20 maig 1884. f. 186).
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La història posterior dels Encants mostra els mateixos dubtes i vacil·lacions. Tal
com relata una defensa de 1892 dels seus venedors, el 1888, considerant la pròxima
celebració l’Exposició Universal,
El Excmo. Ayuntamiento bajo el supuesto pretexto de que los Encantes, tal
como estaban establecidos en la calle Consulado y plaza de San Sebastián, denigrarían Barcelona [...] decretó de una plumada la traslación de aquellos denigrantes encantes a los alrededores del mercado de San Antonio [...]. Los antiguos Encantes pues, con todos sus defectos y con sus 245 vendedores, fueron
instalados (a pesar de las protestas de los que se creían perjudicados) a los alrededores de la más importante plaza-mercado, que hoy tiene la Condal Ciudad.
Quan el 1892 i 1893, alguns veïns reclamaven que tornessin al lloc de sempre, i
la comissió havia emès un dictamen en aquest sentit, els venedors es van oposar a
un nou trasllat, ja que «tantos afanes y tantos desvelos, no han podido menos que
dar lo más satisfactorios resultados [...] ya que los establecimientos, antes perdidos,
han adquirido potente vida y los 245 vendedores se han convertido en 700 vendedores fijos y en 200 temporeros». Finalment, apel·lava als interessos del propi
Ajuntament: «después de los pingües rendimientos que los mismos proporcionan
hoy al Ayuntamiento ¿Cabe dudar siquiera que si alguien pretende destruir tan
precioso adelanto o bien intriga para que las cosas puedan volver al ser y estado
que tenían antes de 1888?».39 L’any següent, simplement s’intentarà posar ordre en
el conjunt de venedors que s’havia distribuït sense massa control a l’entorn del mercat de Sant Antoni.40
L’intent de superar els mercats tradicionals s’associa sovint al control de les formes d’urbanitat i a la moralització dels costums. Aquesta és una qüestió que es
troba en tots els països occidentals.41 Les mancances en aquest àmbit s’utilitzen
sovint com arguments interessats. Per exemple, en una instància l’any 1859 contra
el trasllat del mercat d’Hostafrancs s’adduïa:
En primer lugar, quedando como queda la citada escuela en medio del trecho
de la acera que sirve de plaza en términos que se puede decir que todo el frente de edificio es plaza, los niños y niñas, que en número de doscientos van a la
misma escuela, tienen que oir y presenciar todos los días y a todas horas las blas39. AHCB, Entitats, 1-25, caixa 2.5, «1892, Exposición. Defensa de los derechos de los vendedores en los Encantes
[...] del mercado de San Antonio». AMAB, Actes Municipals, 1893, 19 gener, f. 33v: «Vuelve a la comisión el dictamen de mayoría S/M (f. 338v del libro de actas anterior) para que se instale otra vez los Encantes en la plaza
de San Sebastián».
40. AMAB, Actes Municipals, 1894, vol. 2, 85, 20 novembre, f. 270, i 27 novembre f. 290 i 294: Dictamen de la
Comissió d’Hisenda. «[...] el principal objeto [...] activar la instalación definitiva del mercado de los Encantes [...]».
Limitació i ordenació dels llocs de venda dels Encants al voltant de Sant Antoni i al carrer Urgell, tarifes, etc.
Probablement, és quan es posen les bases del primer reglament. La qüestió del trasllat tornarà ser abordada el
1906, vegeu AMAB, Actes Municipals, 1906, Índex, caixa, 138, 20 novembre: traslladar el mercat dels Encants
conegut amb el nom de Bellcaire a la plaça de les Glòries Catalanes i que els dies de mercat siguin alterns amb
els dels Encants.
41. H. TANGIRES, Public Markets and Civic Culture in nineteenth century America, Baltimore, John Hopkins U. P., 2003.
J. SCHIEMCHEN, K. CARLS, The British market hall. A social and architectural history, New Haven, Yale University
Press, 1999. LEMOINE, Les Halles.... G-H. BAILLY & PH. LAURENT, La France des Halles & Marchés, Toulouse,
Privat, 1998. V. E. THOMPSON, «Urban Renovation, Moral Regeneration: Domesticating the Halles in Second
Empire Paris», French Historical Studies, 20 (winter, 1997), pàg. 87-109.
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femias, palabras obscenas y deshonestas, riñas y disputas y todo lo demás que
conforme nadie ignora pasa en las plazas de mercado lo cual ha de servir y sirve
de malísimo ejemplo a la educación de la niñez y a la formación de los buenos
hábitos y costumbres.42
Els mateixos arguments s’utilitzaran el 1895 en una conferència publicada contra el mercat dels Encants:
Y sobre los moralizadores espectáculos que los feriantes nos brindan en sus días
de venta ¿Qué diremos? No cabe duda que colocan la cultura de Barcelona en
un grado que la honra sobremanera. Aquella infernal gritería [...] compuesta en
su mayor parte de vulgares y obscenas palabras insultos soeces, que mutuamente se propinan, acompañados con frecuencia de gestos y acciones que nada tienen de edificante y otras análogas lindezas, produce un abigarrado conjunto de
escenas que pugnan abiertamente con la moral y el pudor propios de ciudades
como la nuestra.43
En el reglament aprovat el 1898 aquest serà l’objecte de l’article 30: «Los vendedores tienen el deber de usar buenas formas y finos modales en sus relaciones
entre sí, lo propio que con el público y con los empleados municipales del mercado».44

Cap a la formació d’un modern sistema de mercats
i la qüestió del solar Jerusalem: 1888 a 1900
Quan el 1897 va culminar el procés d’agregació, no només s’havien construït els sis
nous mercats metàl·lics al municipi de Barcelona. Els diversos municipis del Pla
havien anat protagonitzant les seves pròpies iniciatives.45 A Gràcia, per exemple, hi
havia, a finals de segle, tres mercats en actiu. El de la plaça de la Llibertat, que fun42. AMAB, Comissió Obres Públiques i Foment, exp 1.530 3/1, 18 març 1859.
43. Mariano PIRRETAS, Inconveniencias y perjuicios que los Encantes y el Rastro causan al Comercio al detall en particular y a Barcelona en general, Conferencia en la Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona, Barcelona, 1895.
44. AHCB, Entitats, 1-25, caixa 2, 11.898, «Reglamento para el régimen de los mercados de esta Ciudad. Aprobado
por el Excmo Ayuntamiento en Consistorio de 13 de abril de 1898». Vegeu també els comentaris sobre el Born i
San Josep dins J. COROLEU, Guía del Forastero en Barcelona y sus alrededores, Barcelona, Seix Barral, 1887, pàg.
262.
45. La limitació del terme havia estat decisiva en la inacabable qüestió de l’Escorxador. El procés s’havia eternitzat
des de la proposta inclosa per Fontserè en el seu projecte per l’àrea del Parc el 1872. Aquest havia estat ràpidament rebutjat per motius higiènics. L’inici d’adquisició d’uns terrenys per edificar-lo en el terme de Sant Martí de
Provençals, es va mostrar inútil per les dificultats que va posar aquest municipi. Els intents posteriors d’instal·larlo al terme de Sants tampoc van prosperar, i no va ser fins el 1886 que es va acordar la seva construcció en els
terrenys de la Vinyeta, entre els carrers Aragó, Tarragona, Diputació i Vilamarí, dintre del terme de Barcelona.
L’agregació suposava que el nou consistori heretava els diversos equipaments dels diferents municipis i els havia
de reordenar. Això era molt clar en el cas dels escorxadors. Se suprimiren els de Sants, Les Corts, Sant Gervasi i
Sant Andreu i es mantingueren provisionalment en funcionament els de Gràcia i Sant Martí de Provençals. Els
diversos municipis del Pla havien tingut les seves pròpies polítiques pel que fa als mercats que s’havien d’integrar
a partir d’aquell moment en un sistema molt més ampli i homogeni, seguint criteris que ja eren clars i explícits des
de les discussions sobre el projecte d’Eixample, i des de la proposta de Cerdà. Havien de caldre encara bastants
anys per aconseguir-ho, però l’agregació és sens dubte un pas decisiu en aquesta direcció.
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cionava des dels anys 40, havia estat cobert amb una construcció metàl·lica acabada el 1888, i per dimensió i recaptació quedava al mateix nivell que el de la
Concepció, i per sobre el de la Barceloneta (veure figura 3). A l’altra banda del
carrer Gran, hi havia dos centres en clara competència: el de la plaça de la
Revolució, que era descobert, i, a la Travessera, el 1892, un grup privat hi havia instal·lat l’edifici de l’Abaceria Central en conflicte obert amb l’Ajuntament de Gràcia
i, després de l’agregació, amb l’Ajuntament de Barcelona.46 A la esquerra de
l’Eixample, al carrer València entre els carrers Villarroel i Urgell, i dintre del municipi de les Corts, hi havia anat prosperant el mercat anomenat popularment del
Ninot (o de l’Avenir o de les Corts).47 L’any 1889, per disposició de l’Ajuntament de
les Corts de Sarrià, va ser traslladat a l’actual localització com a mercat descobert
format per barraques de fusta. Al municipi de Sant Martí de Provençals s’havien
construït els dos mercats coberts del Clot i de la Unió, en els dos principals nuclis
de població que hi havia. Els dos projectes els va fer conjuntament Pere Falqués,
l’any 1887, per encàrrec d’aquell municipi.48 A Sants, el mercat anomenat de l’Hort
Nou només estava parcialment cobert, però anava creixent ràpidament, de manera
que el 1902 tenia ja més parades que els de la Concepció i de la Llibertat.49 També
Sant Andreu, Sant Gervasi i la Sagrera tenien els seus propis mercats, encara que
de dimensió menor (veure figures 1-3). Horta i Sarrià també, però s’incorporarien
més tard al municipi de Barcelona.
La gestió va ser fragmentada fins a l’agregació, però participava d’una experiència comuna. Això és visible en el cas del mercat de la Llibertat, molt afí als
altres mercats de la seva generació de La Maquinista Terrestre i Marítima. També
en els del Clot i Unió (1889), projectats per Pere Falquès, que era arquitecte
municipal de Barcelona i que va treure profit de les experiències prèvies al plan46. A Gràcia, el Mercat de la Llibertat es completava amb llocs de venda en altres àrees de la vil·la amb una creixent
concentració a la plaça de Isabel 2a, on es celebrava l’anomenat mercat de la Revolució. El 1888 es proposa a
l’Ajuntament de Gràcia l’adquisició dels terrenys de la fàbrica F. Puigmartí i Cia, a la travessera de Gràcia, per
instal·lar-hi un mercat. La superioritat considerarà gravosa la transacció. El Diario de Barcelona del 13 de desembre de 1892 anuncia que un grup privat hi ha aixecat «un gran mercado o Abacería Central, construido con todos
los adelantos conocidos». El 21 de desembre el mateix diari anuncia l’obertura al públic. A partir d’aquí s’obrirà
un llarg litigi amb l’Ajuntament de Gràcia, que l’Ajuntament de Barcelona heretarà després de l’agregació. La resposta de les instàncies municipals serà el projecte de renovació del mercat de la Revolució, les obres del qual seran
subhastades el 13 de juny de 1903 i iniciades el 13 d’agost de 1904. No serà fins el juliol de 1911 que s’acordarà la
compra de l’Abaceria Central per part de l’Ajuntament i el mercat de la Revolució serà desmuntat i part dels seus
materials reutitlitzats en la construcció del mercat de Sant Gervasi. Vegeu «L’Abaceria Central», Gaceta Municipal, 29 (17-VII-1950), pàg. 741-746.
47. Vegeu «L’obra constructiva de l’Ajuntament: el nou mercat del Ninot», Gaceta Municipal, 39, 2 octubre 1933, pàg.
1007-1015.
48. AMAB, Patrimoni Artístic Ambiental, caixa 46.186, expedient 7.125, Q147, Mercat del Clot, «Proyecto de
Mercado Cubierto para la plaza del Clot, 1886, Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Provensals», i
«Memòria, de 7 de gener 1887, de Pere Falqués»: «En la manera de cubrir un mercado entra como circunstancia
de consideración la economía de puntos de apoyo intermedios del área abrigada y por tanto precisa buscarse una
solución en que se apoye la cubierta en los cierres laterales. A este objeto sentamos firmes apoyos en las líneas de
largo y sobre ellos descansa la cubierta dejando del todo libre la longitud cobijada. Como no admitimos el cierre
lateral del mercado, no construímos para los dichos apoyos un muro continuo sino muros contrafuerte en cada eje
de tramo y en el sentido de los pares de cubiertas [...] La adopción de los citados muros de apoyo y contrafuerte
en lugar de columnas de hierro lo motiva aparte de la economía, la necesidad en todas formas de los muretes de
separación de las carnicerías. [...] En la obra de albañilería se emplea el ladrillo en fábrica vista en el exterior y
revocado en los interiores y el cemento en los cuerpos y remates moldeados».
49. «Se acuerda la construcción de dos naves laterales del Mercado nuevo de Sans en terrenos denominados ‘Hort
Nou’, por 164.444,33 ptas; volviendo a la comisión para su estudio los demás extremos del dictamen» (AMAB,
Actes Municipals, 1899, 11 gener, 94, f. 21v). S’aprova prèviament el projecte l’arquitecte municipal i el pressupost total de 310.398,92 ptas. També: AMAB, Patrimoni Artístc i Ambiental, expedient 7.103, caixa 46.174.
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tejar uns mercats de construcció més econòmica, substituïnt els pilars de fosa pels
pilars d’obra de fàbrica, que separaven les parades i sostenien les encavallades.
L’agregació necessàriament imposava una nova escala d’administració i una gestió conjunta de tots aquests mercats. Trobem un primer balanç esquemàtic en un
expedient de 1900.50 Els anuaris estadístics que es van publicar a partir de 1902
ens ajuden a avaluar la situació al final del període. L’Ajuntament assumeix les
qüestions pendents dels diversos municipis, i lògicament aquest balanç havia de
ser la base per una nova empenta al conjunt.
El 1899, s’estaven fent les marquesines del mercat de la Llibertat, que ampliaven el nombre de parades fixes, es va acordar la construcció de les naus laterals
del nou mercat de Sants, en els terrenys denominats de l’Hort Nou, i un dictamen
proposava la instal·lació d’un mercat a la plaça de Galvany a Sant Gervasi.51 El
1900, un altre dictamen proposava que s’acordés en principi la construcció d’un
mercat a l’esquerra de l’Eixample.52 En aquest any, el mercat del Ninot estava instal·lat en un terreny de propietat privada pel qual l’Ajuntament pagava un lloguer; era obert, encerclat per una tanca de fusta amb parades de venda en mal
estat de conservació.53 L’Ajuntament havia heretat també el plet amb l’Abaceria
Central de Gràcia. El 1901 desisteix d’adquirir-ne l’edifici. Davant d’aquesta
situació, el 1902 treu a subhasta l’edifici del mercat de la plaça de la Revolució,
al mateix temps que el de Sant Gervasi.54 El 1903, una moció demanava la construcció dels mercats de Sant Andreu i de la Sagrera.
Les dades que consten en la relació i valoració que el 1900 es fa dels mercats
de la ciutat i en els anuaris que es publiquen a partir de 1902 ens donen una visió
molt útil de conjunt. El primer que cal destacar és una paradoxa sorprenent. De
50. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, expedient 7.103, caixa 46.174, Mercats Barcelona 1900.
51. «Se aprueba recepción de Marquesinas instaladas alrededor del mercado de la Libertad (Gracia)» (AMAB, Actes
Municipals, 1898, 92, 18 maig, f. 462v). «Se acuerda la construcción de dos naves laterales del Mercado nuevo de
Sans en terrenos denominados ‘Hort Nou’, por 164.444,33 ptas; volviendo a la comisión para su estudio los demás
extremos del dictamen...» (AMAB, Actes Municipals, 1899, 11 gener 1899, 94, f. 21v). Prèviament, s’aprova el projecte l’arquitecte municipal i el pressupost total de 310.398,92 ptas: «S/M el dictamen proponiendo la instalación
de un mercado en la plaza de Galvany (San Gervasio)» (AMAB, Actes Municipals, 23 juny 1899, 94, f. 522). El 30
de juny torna a la comissió aquest dictamen, El 1900, l’Ajuntament renuncia a adquirir un terreny en el carrer
Laforja per destinar-lo a mercat públic; el 1901, aprovació obres de cimentació del mercat de l’Hort Nou; el 1903,
el de 3 desembre, «se acuerda subasta para la construcción de al cubierta en la plaza del mercado de San Andrés»
i «construcción naves [...] mercado de Hort Nou».
52. AMAB, Actes Municipals, 1901, «S/M dictamen para que se abra concurso para adquirir terrenos destinados al
emplazamiento de un mercado a la derecha del Ensanche». AMAB, Actes Municipals, 1906, 19 juny, «S/M plec
de condicions, pressupost i plànols relatius a les obres de construcció del nou mercat de l’Avenir»; 3 juliol,
«Aprovar dictamen construcció del nou mercat de l’Avenir»; 16 octubre: «Que els edificis del nou mercat de
l’Avenir i el Quartel Central de Bombers s’aixequin perpendicularment a l’Hospital Clínic. Mercat cap a Villarroel
i Bombers cap a Casanovas».
53. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, Q 147, «Relació i valoració dels Mercats de la Ciutat», expedient 7103,
caixa 46.174.
54. AMAB, Actes Municipals, 1899, 94, 12 abril, f. 273: «Se aprueba lo realizado por el Abogado assesor D.
Buenaventura Grases en el pleito con la Gerencia de a ‘Abacería Central’ de Gracia». AMAB, Actes Municipals,
1901, 6 setembre: «S/M dictamen para que signifique al Gobierno de la Provincia que este Ayto. desiste de la
adquisición del edificio “Abacería Central de Gracia” para instalar un mercado público». Vegeu també
«L’Abaceria Central», Gaceta Municipal, 29 (17-VII-1950), pàg. 741-746. AMAB, Actes Municipals, 1901, 6
desembre: «Proposició perquè l’arquitecte municipal procedeixi amb l’Administració d’Hisenda per verificar l’avaluació pericial dels mercats de Llibertat, Revolució,Unió, Clot, la Sagrera, Sant Andreu, Sants i Porvenir».
AMAB, Actes Municipals, 1902, 2 desembre: s’acorda treure a subhasta el projecte de construcció d’un mercat a
la plaça de la Revolució, i moció perquè mentre durin els treballs de construcció dels mercats de la Revolució i de
Sant Gervasi es permeti als venedors mantenir les taules en els carrers adjacents. 1903; 19 novembre: s’aprova la
minuta d’escriptura d’adjudicació a la societat Reinhvolol [?] d’Alemanya [...] la construcció del mercat de la
Revolució i subhasta de la part metàl·lica del mercat de Sant Gervasi; 24 desembre: s’acorda treure a subhasta la
construcció dels fonaments de la plaça de Galvany; 3 desembre: Subhasta “albañilería, etc” Revolució.
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Figura 3. Recaptacions dels mercats de Barcelona, 1902
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tots els mercats del municipi de Barcelona, abans de l’agregació, l’únic que es
manté sense una arquitectura definida, sense acabar, i pràcticament al descobert
és el de la Boqueria, el principal mercat de la ciutat. Aquesta situació resulta
encara més xocant quan coneixem, gràcies a l’anuari de 1902, les recaptacions
dels diversos mercats de la Barcelona posterior a l’agregació. El mercat de Sant
Josep, o de la Boqueria, representa el 40% de la recaptació del total dels 16 mercats de la ciutat.55 També resulta sorprenent que el segon, el mercat de Santa
Caterina, amb el 12%, sigui descrit el 1900 així: «este edificio en su mayor extensión se halla en estado ruinoso efectuándose en la actualidad algunas reformas».
En definitiva, els dos mercats més cèntrics i més importants són els que estan en
pitjors condicions. Una de les raons atribuïbles d’aquesta situació anòmala és l’amenaça que suposa la pendent reforma interior.
En efecte, el projecte de Reforma Interior d’Àngel Josep Baixeras de 1 de
març de 1888 afectava els mercats de Sant Josep i de Santa Caterina i proposava
novament un mercat a Jonqueres i, al Raval, un al solar de la Casa de la
Misericòrdia i l’altre tocant a les Drassanes. Tots sobre les noves vies B i C. En el
cas de la Boqueria, a aquesta amenaça s’hi afegia la indecisió sobre el futur del
solar de l’ex-convent de Jerusalem. Dos motius de precarietat que impediran la
55. Anuario Estadístico de Barcelona, 1902, pàg. 503-530.

La formació del modern sistema de mercats de Barcelona

19
333

seva reordenació arquitectònica, però no el seu reforçament de fet. Només cal
veure el repartiment de les recaptacions el 1902, que com ja s’ha dit s’obtenien
en un 40% d’aquest mercat. L’explicació d’aquest percentatge no només depèn
del nombre de parades, cal considerar també el que paguen mensualment. Les
xifres mostren, el 1877, una altíssima proporció de les diverses parades de carn
(les que més cotitzaven) a la Boqueria, si es compara amb els altres mercats, i una
molt més baixa proporció de les de verdures i les fruites.56 Una situació molt diferent a la del 1849, quan concentraven a Sant Josep una aclaparadora majoria de
les venedores de verdura (i també de fruites).57 Aquestes diferències van ser lògicament la conseqüència de la pressió de les pròpies lleis del mercat i d’una estratègia que va portar a l’increment de la recaptació municipal sense augmentar el
nombre de les parades.58
Com ja havia passat abans de l’agregació, la consolidació de l’estructura dels
mercats va patir diversos obstacles, però el més paradoxal eren les dificultats gairebé insuperables per ordenar el mercat central. El juliol de 1895, la Comissió
d’Hisenda proposava acceptar, en principi, la compra del solar de Jerusalem.59 El
16 de juliol de 1896, el Consistori va aprovar el projecte i pressupost i el 5 de juny
de 1897 acordava posar en marxa el procés d’expropiació.60 El principal argument
56. El mercat de Sant Josep va passar de 1.307 parades l’any 1877 a 1.568 l’any 1903, i el Born de 761 a 811. El mercat de Sant Antoni l’any 1903 tenia 701 parades, mentre que Santa Caterina en tenia 761 el mateix any (AMAB,
Comissió d’Hisenda, expedient 8.436, i Anuario Estadístico de Barcelona, 1903).
57. SAURÍ, Manual...
58. La competència entre els venedors per obtenir una parada al mercat de la Boqueria queda palesa en aquest
comentari: «que no en todas las plazas-mercado se arrendaban los puestos para la venta de pescado, dependiendo de esto el mayor o menor local de que se disponía. Que en los mercados del Borne y Santa Catalina, podían
vender todos los pescadores que se presentasen; pero esto no podía hacerse en el mercado de San José, en el cual
siendo reducido el espacio, era precisa la autorización para ocupar los puestos de venta; debiendo además añadir
que aún en este mercado, los que tienen autorización para vender en puestos fijos, pueden hacerlo sólo a las primeras horas de la mañana y que despues puede vender cualquiera que se presente...» (AMAB, Actes Municipals,
11 octubre 1878, f. 426v).
59. «Otro de la Comisión de Hacienda, proponiendo: 1º Que esta Corporación Municipal acepte en principio la compra de los terrenos del solar de Jerusalén del mercado de San José, que hoy disfruta a título de arriendo, por el
precio fijado por el Arquitecto Municipal de 14,50 pesetas el palmo cuadrado. 2º Que una vez aceptado este
acuerdo vuelva el expediente a la Comisión dictaminante, para que previo replanteo de dichos terrenos que practique dicho facultativo, proponga la forma de pago del precio estipulado, los medios de satisfacerle y los trámites
que habrán de observarse para llevar a efecto la adquisición» (AMAB, Actes Municipals, 1895, 87, 2 juliol, f. 13v).
«Es deshechado un dictamen de minoría que estaba sobre la mesa proponiendo no se adquieran los terrenos de
Jerusalén […]. Se aprueba el dictamen de mayoría opinando lo contrario que el anterior» (AMAB, Actes
Municipals, 1896, 89, 16 juliol, f. 94v-106). Es redimeix també el cens que gravava el mercat de Sant Josep (1896).
60. Mentrestant, encara el 4 març 1897 es negocia la pròrroga del lloguer: «Leyose otro […] dando cuenta del proyecto con los condueños del solar de Jerusalén actualmente ocupado como anexo al mercado de San José, para
prorrogar por un año el arriendo de los expresados terrenos en condiciones beneficiosas para el Ayuntamiento y
solicitando al Consistorio la aprobación de dicho convenio, que permitirá arbitrar con desahogo la solución definitiva del expediente sobre adquisición de los mencionados terrenos […] se aprobaron sin particular alguno»
(AMAB, Actes Municipals, 1897, 90, f. 149v). El 5 juny de 1897, es decidia procedir a l’expropiació dels terrenys:
«Otro, proponiendo se acuerde a los efectos de lo resuelto en consistorio de 16 de julio de 1896. 1º Aprobación
del Proyecto y presupuesto de un mercado público formulado por el arquitecto municipal cuyo emplazamiento ha
de verificarse en los terrenos que ocupa el antiguo de San José y en los procedentes del derruido convento de
Jerusalén. 2º Que se eleve dicho proyecto al Gobernador Civil de la provincia para su declaración de utilidad
pública [...], todo ello con el fin de que pueda en su día el Ayuntamiento, previa la formación del correspondiente presupuesto extraordinario y los expedientes de expropiación de los inmuebles que vienen afectados por el citado proyecto, acordarse en definitiva la celebración de la subasta de las obras de dicho nuevo mercado, con arreglo al Pliego de Condiciones que habrá de redactar el Arquitecto Municipal» (AMAB, Actes Municipals, 1897, 91,
f. 124). El 29 desembre 1897: «Se acuerda remitir al Gobierno de la Provincia el proyecto de instalación definitiva de un mercado en los solares de San José y Jerusalén para que se sirva dictar la declaración de utilidad pública. El 22 febrer 1899». Ibid. núm. 94 f. 127: «Se designa al sr. Arquitecto perito para que proceda a la medición y
justiprecio de las fincas que se han de expropiar para la instalación de un mercado definitivo en los solares de San
José y de Jerusalén [...]. Los propietarios están contenidos en la relación nominal publicada en el Boletín oficial
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per una adquisició tan costosa era, com es palesa en un dictamen de 1900, la instal·lació d’un mercat central en els solars de Sant Josep i Jerusalem i la resposta
a la creixent problemàtica dels majoristes.

Epíleg: els intents d’ordenació de la venda al major
Sovint s’oblida que el Born no es va convertir en mercat de majoristes de fruites
i verdures fins 1921, i que és justament al llarg dels anys que estem estudiant quan
s’adverteix la creixent importància de la venda al major.
En són un indici les temptatives de diverses societats entre 1878 i 1880, de consolidar un mercat de subhastes –seguint el model que s’havia aplicat a algunes ciutats franceses–, primer al mercat de Santa Caterina i després al de Sant Josep.61 El
1882, un dictamen de la Comissió d’Hisenda proposava la construcció de vuit
barraques dintre del mercat del Born per instal·lar-hi els venedors al major de peix
fresc que, en aquella data, estaven en el passeig de la Circumval·lació del Parc.62 El
1891, hi han diverses iniciatives que ens ajuden a dibuixar una situació de canvi. El
3 de febrer es dóna notícia de la recepció de la reixa i portes de ferro que tancaven
el dipòsit del peix al major del mercat del Born.63 El març es proposa destinar un
gran edifici de la ciutat per l’allotjament, reconeixement i contractació de bestiar i
el juny es proposa que es construeixi un dipòsit per a la venda de peix al major a
l’edifici que ocupava la galeria de material de ferrocarrils de l’Exposició Universal,
l’anomenada Galeria de Màquines, situat al carrer Sicília (ara Wellington).64 El
setembre, s’aprova un dictamen que proposa la construcció d’un «dipòsit-mercat i
lazaretto» de gallines al mercat de Santa Caterina. Un regidor demanava «que no

61.

62.

63.
64.

de esta provincia en julio de 1898» (AMAB, Actes Municipals, 1897, 91, f. 705v). Efectivament, el 14 juliol 1898 es
publica la relació dels propietaris, cases i solars afectats al Boletín Oficial de la Provincia, pàg.1. Hi trobem un total
d’11 finques afectades. El conjunt més important, el del solar de l’ex-convent, són 3 finques propietat de D.
Antonio Fontanals i altres amb una superfície de 6729, 68m2. I el 25 febrer 1899: «Se acuerda instruir expediente
de expropiación de las fincas afectadas por el proyecto de instalación de un mercado definitivo en los solares de
las plazas de San José y de Jerusalén» (AMAB, Actes Municipals, 1899, 92, f. 204).
«S/M la concesión a C.J. Osmin Lacombe para subasta de comestible en Santa Catalina» (AMAB, Actes
Municipals, 1877, 26 juny, f. 315v); el 3 de juliol: «Se aprueba el anterior dictamen» (f. 321v); el 21 de maig de
1878: «S/M la concesión de un mercado de subastas en el de San José a la Sociedad Fernand Dartis y Cía» (f. 220);
el 4 de juny: «Se aprueba el anterior dictamen» (f. 262); el 19 de juliol: «Se aprueba escritura del mercado a subasta que establece en San José el Sr. Dartis» (f. 338); i el 30 d’agost: «Se declara acabada la concesión del mercado a la subasta de los Sres. Dartis y Cía y que se adjudique al mejor postor» (f. 377v). El 16 de novembre de 1880:
«S/M la petición del Sr. Vall para que se permita establecer un mercado a la subasta en el de San José» (f. 583); i
el 23 de novembre: «Se aprueba este dictamen S/M con una enmienda del Sr. Escuder» (f. 598).
Hi ha un acord perquè quedi S/M un dictamen de la Comissió d’Hisenda, opinant «que se den las oportunas órdenes al Sr. Arquitecto municipal a fin de que con arreglo al proyecto formado y presupuesto de 7.059 pesetas construyan 8 barracas en el interior del mercado del Borne a fin de destinarlas a la venta de pescado al por mayor y
trasladar a las mismas los puestos que para dicho objeto existen en el paseo de Circunvalación del Parque»
(AMAB, Actes Municipals, 1882, 3 octubre, f. 298). El 19 juny 1883: «Que se terminen las casillas de venta de pescado fresco al por mayor en el mercado del Borne» (f. 193), import: 11.565 ptes.
«Se verifica la recepción provisional de la verja y puertas de hierro de cierre del depósito de pescado al por mayor
del Mercado del Borne» (AMAB, Actes Municipals, 3 febrer 1891, f. 95).
«Se acuerda destinar un gran edificio en esta ciudad para el alojamiento, reconocimiento y contratación de ganados» (AMAB, Actes Municipals, 1891, 17 de març, f. 181); el 25 de juny: «Que se construya un depósito para la
venta de pescado al por mayor, en el local del Parque que ocupaba la galería de material de ferro-carriles de la
Exposición Universal» (f. 462). L’1 de desembre de 1897 s’acorda procedir a la subhasta de materials per a la construcció dels mercats de la volateria i fruites al major.
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estén sujetas al ingreso en dicho depósito mercado, mas que las gallinas que se
importen desde el extranjero, sin perjuicio de que los veterinarios municipales
practiquen diariamente en los mercados una activa inspección para examinar el
estado de salud de aquellas aves, que del país se introduzcan al detall [...] siendo de
todos reconocido que las extranjeras, como consecuencia de las travesías que han
de efectuar poco menos que amontonadas, son las que contienen los principios
infecciosos...». Si no es feia així, es corria el perill de matar el comerç del que subsistien moltes famílies.65 La qüestió del control sanitari era, doncs, un motiu important de la centralització de la venda al major i havia esdevingut més problemàtic
amb l’augment dels productes importats que venien de lluny. L’augment de les
parades de volateria entre 1877 i 1902 reflecteix un augment notable d’aquestes
importacions, que són comentades a l’anuari de 1902: «Barcelona es la ciudad del
mundo en donde se consumen más gallinas, que proceden generalmente de Rusia,
Turquía, Francia, Italia y Portugal».66
La venda al major de fruites i verdures, la més important en termes quantitatius, estava repartida entre els principals mercats. L’any 1920 encara s’hi destinaven
més de 3.500 m2 al mercat de Sant Josep, 1.750 m2 al de Santa Caterina, una mica
menys de 1.000 al de Sant Antoni, gairebé 300 m2 a Sants, 230 m2 al mercat de la
Llibertat de Gràcia i 124 m2 al Clot.67 El seu constant increment havia anat fent
variar la seva regulació. Les actes municipals ens en donen notícies significatives.68
65. «Que se anuncie la subasta para la construcción de un depósito de gallinas en el mercado de Santa Catalina»
(AMAB, Actes Municipals, 1891, 19 de maig, f. 362). Vegeu també: 10 de setembre de 1891, f. 162 i 15 de setembre de 1891, f. 176.
66. «Barcelona es la ciudad del mundo en donde se consumen más gallinas, que proceden generalmente de Rusia,
Turquía, Francia, Italia y Portugal. Las indígenas se importan de Aragón, Lérida, Galicia, Gerona, de las regiones
del Llobregat, Islas Baleares, Murcia y Valencia [...] La cantidad recaudada durante el año 1902 no representa más
que dos quintas partes de lo que ha de cobrarse cuando el mercado de aves, caza y conejos reúna las condiciones
de capacidad e higiene necesarias, dando facilidades para que puedan cuidarlas sus propietarios, se haya construido el departamento de matanza y una gran cámara frigorífera para poder conservar, de este modo, durante
unos días las gallinas sacrificadas, evitando los gastos de alimentación y alteraciones probables» «Mercado de la
Volatería» (Anuario Estadístico de Barcelona, 1902, pàg. 519 i ss.). Anys després, en el propi Anuario es comentava la procedència dels ous: «De Oriente: el huevo de más consumo y al mismo tiempo el de más negocio, pues
desde aquí se manda a Madrid, Valencia, Zaragoza y demás capitales de provincia.» (Anuario Estadístico de
Barcelona, 1911, pàg. 477). Pel que fa al peix: «Diferentes veces se ha reclamado contra el modo cómo se conduce y arregla el pescado en los diferentes depósitos que existen en la capital, manifestando las malas artes de que
en los mismos se valen los vendedores de pescado para que este artículo alimenticio tenga todas las apariencias
de verdadera frescura y excelente calidad. Ya en 1891 el Revisor práctico de pescado D. Baldomero Burgada,
manifestó las condiciones que había de reunir un mercado especial al por mayor. Explicó la necesidad de que al
mercado estuvieran unidos los depósitos-almacenes, obligando al cierre de los existentes, para de este modo poder
ejercer vigilancia continua sobre el pescado almacenado o puesto en las neveras existentes en los mismos depósitos. Opina el Sr. Porta, Director técnico de dicho mercado, que interesa la pronta instalación de una gran cámara frigorífica que conservaría el pescado por el frío seco, con lo cual no pierde aquel sabroso artículo alimenticio
parte de sus condiciones de sabor [...] El pescado salado es de grandísimo consumo en Barcelona, siendo el bacalao el plato invariable de la cena de la familia obrera» («Mercado de pescado al por mayor», Anuario Estadístico
de Barcelona, 1902, pàg. 522 i ss.).
67. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, expedient 7.108, caixa 046177 (13/88/803), octubre 1920, «Proyecto de
habilitación de parte del mercado del Borne para la venta al por mayor de frutas y verduras».
68. Per exemple, el 1898, amb la construcció de la marquesina del mercat de la Llibertat, es reorganitzaren els llocs
de venda al voltant del mercat, de manera que «los puestos situados en la parte norte [...] se destinen a la venta
de flores, los de la parte sud a los payeses y los de la parte oeste a la venta al por mayor». (AMAB, Actes
Municipals, 8 juliol 1898, 93, f. 44). «Vuelve a la Comisión el dictamen S/M relativo a la organización de los puestos de venta situados alrededor del mercado de la Libertad» i «Que los puestos situados en la parte norte [...] se
destinen a la venta de flores, los de la parte sud a los payeses y los de la parte oeste a la venta al por mayor».
Seguint el mateix debat: «El sr. Trabal [...] manifestó también que no atinaba a comprender porque no podía acordarse que los vendedores del exterior se dedicaran sólo a la venta al por mayor, ya que los mismos terminadas las
horas destinadas a esta clase de venta, podrían pasar a ocupar los puestos vacantes del interior del Mercado»
(AMAB, Actes Municipals, 26 d’octubre de 1898, 93, f. 318). L’esmena es va desestimar.
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En una exposició de 1892 en defensa dels drets dels venedors dels Encants, es deia
que si originalment els patis triangulars del mercat de Sant Antoni havien estat projectats per ser destinats a la venda al major de «verduras, frutas, granos y hortalizas, gallinas, conejos, huevos y demás mercancías o productos agrícolas», i afegia
que aquests productes, procedents en la seva majoria dels pobles del Llobregat,
havien de ser transportats «(sin que pueda nadie explicarse por qué) primero al
mercado de Santa Catalina, para volver después al detall, al tantas veces nombrado mercado de San Antonio».69 L’any 1895 s’insistia en traslladar al mercat de Sant
Antoni els articles al major que en aquell moment es venien a Sant Josep, sempre
amb greus problemes d’espai.70 En tot cas, l’episodi més important és el que ja s’apuntava el 1891, d’aprofitar la Galeria de Màquines de l’Exposició Universal com
a instal·lació per a la venda al major. L’any 1897 es proposa dedicar-lo a Mercat de
Volateria, Fruites i Peix al Major, i l’any següent es comencen les obres. El 1900 el
Mercat de la Volateria era, però, l’únic dels tres que estava ja en funcionament.71
El 1899, s’adverteix un cert canvi de programa quan s’acorda instal·lar el Mercat
de Fruites i Llegums en el Born «donde había el de pescado también al por mayor»,
alhora que es proposa «que los consignatarios de pescado establecidos en el mercado del Borne, tengan derecho a ocupar mediante sorteo las barracas o garitas del
nuevo mercado de pescado al por mayor, con sujeción a la correspondiente tarifa
del presupuesto y que las garitas i barracas que resten después de dicho sorteo, así
como también como los departamentos de todas clases, se adjudiquen por subasta
con sujeción también la expresada tarifa...». Cal pensar que aquests canvis, a part
de les majors facilitats d’inspecció i la possibilitat d’instal·lar frigorífics, significava
un augment sensible de l’espai i de les parades.72 El 3 de maig 1899 es va procedir
69. «Un nuevo acuerdo de la Alcaldía (sense data) autorizó la venta de toda clase de artículos nuevos, dentro de los
cuatro espaciosos triángulos que completan la plaza-mercado de San Antonio, cuyos triángulos no podían ni pueden servir para tales ventas, ya que fueron proyectados y construídos, para que en los mismos pudieran efectuarse las transacciones al por mayor, de verduras, frutas, granos y hortalizas, gallinas, conejos, huevos y demás mercancías o productos agrícolas que, procedentes de los pueblos del Llobregat, deben ser transportados (sin que
pueda nadie explicarse por qué) primero al mercado de Santa Catalina, para volver después al detall, al tantas
veces nombrado mercado de San Antonio. De suerte, que el Ayuntamiento de Barcelona con tal acuerdo destruyó el proyecto del referido mercado, anuló las transacciones al por mayor de las mercancías propias de tan bien
estudiada plaza» (AHCB, Entid. 1-25, caixa 2.5, «Exposición. Defensa de los derechos de los vendedores en los
Encantes... del mercado de San Antonio, 1892»).
70. «Pasa a la Comisión correspondiente una proposición de varios Concejales (Comorera, Nebot, Blanch) interesando que se traslade al mercado de San Antonio la venta de artículos al por mayor hoy existente en el de San José,
y que se proceda a la pronta realización del mercado proyectado en el cruce de las calles de la Universidad y
Aragón» (AMAB, Actes Municipals, 1895, 86, 27 juny, f. 433v).
71. «Otro, para que se proceda a la instalación de los mercados de volatería, frutas y pescado al por mayor por la cantidad total de 49.912 ptas, de conformidad al proyecto y presupuesto presentados por el Sr. Arquitecto Municipal»
(AMAB, Actes Municipals, 1897, 91, 1 desembre, f. 605v-606). El 9 de febrer de l’any següent: «Se acuerda la
subasta para las obras de instalación de los mercados de volatería y pescado al por mayor» (AMAB, Actes
Municipals, 1898, 92, 9 febrer, f. 138v). Adjudicada el 9 de març. El 26 octubre 1898: «Dictamen de la Comisión
de Fomento [...] para que teniendo en cuenta la urgente necesidad de continuar las obras de construcción de un
Mercado de Volatería, Fruta y habilitación del de Pescado se practiquen las citadas obras por los operarios de las
brigadas que corre a las órdenes del Arquitecto Municipal dentro del importe del presupuesto de 43.000 ptas»
(AMAB, Actes Municipals, 1898, 93, 26 d’octubre, f. 312). El 12 juliol 1899: «Se encargan al Sr. Arquitecto
Municipal los trabajos necesarios para la pronta terminación de los mercados de frutas y volatería» (AMAB, Actes
Municipals, 1899, 95, 12 juliol, f. 18). El 12 juliol de 1901 hi ha una nova al·lusió al «Mercado de Volaterías y
Fruta» (AMAB, Actes Municipals, 1901, 106, 12 juliol, f. 42v).
72. «Se acuerda la instalación de un Mercado de Frutas y Legumbres al por mayor que se instalará en el del Borne y
lugar donde había el de pescado también al por mayor» (AMAB, Actes Municipals, 1899, 94, 29 març, f. 240). I el
juliol de 1906: «Accedir a lo solicitado por la Asociación de Faquines del Mercado de Frutas y Verduras para no
permitir prestar trabajos a ningún faquin que no forme parte de la Asociación» (AMAB, Actes Municipals, 1906,
Índex, caixa, 138, 11 juliol, vol.1, 390v).
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al sorteig de les parades que havien d’ocupar els venedors del Born, i a la subhasta de les restants, i el 19 de maig va ser inaugurat.73
Coneixem la situació i superfícies d’aquests mercats de venda al major l’any
1900. El mercat de Volateria ocupava 5.444 m2 de l’edifici de la Galeria de
Màquines de l’Exposició. El de Fruites era nominalment al mateix solar i ocupava
gairebé 3.300 m2, però no estava en explotació. El mercat de peix al major era al
carrer Marquesa, tocant a l’Estació de França, i tenia un terreny annex entre els
carrers Ocata, Aduana i Marquesa, d’uns 390 m2.74 La seva localització pràcticament a l’Estació de França, no devia ser gens casual i anys després es proposava fer
una derivació que entrés directament a la instal·lació.75 El 1904 hi va haver les primeres propostes de tornar a traslladar al mercat del Born la venda de peix al major.
La proposta va prosperar. El 1908 es va sortejar la distribució de les parades, i
encara el 1909 s’hi van fer diverses obres.76 Per documents posteriors sabem que el
mercat del peix al major ocupava 1.719 m2 dels més 8000 m2 del Born.77
Aquest ràpid recorregut per un període històric que tan decisivament va modelar el sistema de mercats de Barcelona podria acabar destacant dues observacions
que semblen significatives.
La primera és que el cas de Barcelona il·lustra bé fins a quin punt la formació
del sistema de mercats no és el fill de la planificació centralitzada, sinó d’un procés fortament determinat per les condicions i avatars locals. L’homogeneïtat geomètrica dels mercats al projecte de Cerdà era l’expressió d’una expectativa compartida, encara que molt llunyana de les possibilitats efectives. La real construcció dels diversos mercats va haver de vèncer nombrosos obstacles i va estar fortament marcada, especialment en els seus primers estadis, per les singularitats
locals i les diverses circumstàncies que hi incidien. El procés d’integració i articulació s’anà produint amb posteritat d’una manera gradual i progressiva i, al tombant de segle, encara no es disposava d’un autèntic mercat central de fruites i verdures.
73. Es procedeix al sorteig de les parades de venda de peix fresc al major en el nou mercat, i s’adjudiquen a subhasta els restants. Es decideix que la inauguració es verifiqui el 19 de maig (AMAB, Actes Municipals, 1899, 94, 3 maig
1899, f. 337).
74. AMAB, Patrimoni Artístic y Ambiental, Q 147, expedient 7.103, caixa 46.174, «Relació i valoració dels Mercats de
la Ciutat».
75. En aquells mateixos anys s’estaven elaborant tres reglaments de mercats diferenciats: el reglament de mercats en
general i els especials del Mercat Central de Peix i Fruites, i el Mercat Central de Verdures al major. AMAB, Actes
Municipals, 1901, Índex, caixa 106, vol. 1, 25 de gener 1901, f. 70v, S/M dictamen per modificar el vigent reglament de mercats. AMAB, Actes Municipals, 1906, Índex, caixa 138,vol. 1, 31 de gener 1906, 250v: «aprobar los tres
reglamentos que se acompañan para régimen de Mercados en general y de los especiales del Central de Pescado
y Frutas y Verduras al por mayor y su publicación en la Gaceta Municipal, 31 enero 1906». És probable que la
Gaceta Municipal estigués programada per sortir en aquestes dates, però el cert es que la primera no es publicà
fins el 1914.
76. «Pasa a la comisión correspondiente una proposición de varios señores concejales para que se traslade al mercado del Borne la venta del pescado al por mayor» (AMAB, Actes Municipals, 1904, Índex, 123, vol. 4, 11 agost, f.
33v). «Se aprueba una proposición interesando que se acuerde el traslado de la venta de pescado al por mayor del
sitio donde actualmente se efectúa al Mercado del Borne» (AMAB, Actes Municipals, 1905, Índex, 130, vol. 6, 21
desembre, f. 82). «Se acuerda modificar el plano de traslado al mercado del Borne del relativo al por mayor de
pescado” (AMAB, Actes Municipals, 1907, Índex, 145, vol. 5, 17 octubre, f. 186). I el 12 de desembre del mateix
any: «Se aprueba la minuta de escritura de adjudicación a José Vivas de la subasta relativa al traslado del mercado de pescado al por mayor, al Borne» (vol. 6, f. 199). «Se aprueba acta de sorteo para la distribución de puestos
entre los vendedores de pescado al por mayor» (AMAB, Actes Municipals, 1908, Índex, 153, vol. 6, 29 octubre, f.
110v). Durant el 1909 encara s’acabaran moltes obres del nou mercat al major de peix del Born.
77. AMAB, Patrimoni Artístic i Ambiental, expedient 7.108, caixa 046177 (13/88/803), octubre 1920, «Proyecto de
habilitación de parte del mercado del Borne para la venta al por mayor de frutas y verduras».
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La segona és més aviat una paradoxa. Tant el mercat del Born, com el de Sant
Antoni van ser els dos primers i els més monumentals. La història posterior ens
mostra que són més fills de la retòrica de la modernització que d’un plantejament
econòmic o funcional. Sobretot eren l’expressió de la nova urbanitat. En certa
mesura la font-fanal del Born era el símbol d’aquesta nova urbanitat dels mercats,
com ho eren les noves parades. Escenificaven les condicions dels mercats moderns
respecte a les formes tradicionals que es resistien a desaparèixer. Els Encants eren
l’exemple màxim d’aquesta resistència. Els dos primers mercats, però, ben aviat es
demostraren sobredimensionats i incapaços de robar el protagonisme a la
Boqueria. I es van repetir, per exemple, les propostes d’activar el mercat del Born
a base de celebrar uns Encants en el seu entorn. Encara el 1910 n’hi havia una altra
en el mateix sentit.78 Quan el 1921 es va instal·lar el mercat central de fruites i verdures al mercat del Born va perdre bona part dels atributs d’urbanitat que el definien, per convertir-se en un espai exclusivament funcional i de tràfic econòmic.
L’altre gran mercat monumental, el de Sant Antoni, ja s’havia convertit molts anys
abans en el centre dels Encants, desplaçats per l’Exposició Universal de 1888.
Justament el tipus de mercat que intentava superar la generació de regidors que va
fer construir els primers mercats metàl·lics.

78. Passa a la comissió corresponent una proposició «para que se establezca alrededor del mercado del Borne un mercado de forma igual al de los Encantes» (AMAB, Actes Municipals, 1910, Índex, 169, vol. 3, 28 abril, f. 22).
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Barcelona després de Cerdà:
la privatització de les obres públiques
a l’inici de la Restauració, 1875-1877
Marina López Guallar*

La present comunicació és un estudi de la política d’obres públiques de
l’Ajuntament de Barcelona a l’àrea de l’Eixample entre els anys 1875 i 1877; és a
dir, en el moment d’arrencada del règim de la Restauració, que marcà –encara més
que el Sexenni Democràtic– l’apogeu del laissez-faire, el moment de màxima confiança del sistema en la capacitat de la iniciativa privada i de retrocés correlatiu dels
poders públics en l’esfera econòmica. Aquesta tendència doctrinal, que mirava
d’expressar-se, entre altres aspectes, en la canviant legislació sobre obres públiques
i eixamples urbans, fou posada a prova pels reptes que plantejava el rellançament
urbanístic derivat del retardat enderroc de les muralles entre 1854 i 1856 i de la
posterior aprovació de l’ambiciós pla d’Ildefons Cerdà entre 1859 i 1860.
Un dels reptes més destacats i universalment reconeguts per la societat barcelonina d’aquell temps era la urbanització de la plaça de Catalunya, destinada a
esdevenir el punt de connexió entre la ciutat vella i la ciutat emergent i, a la llarga, el lloc central de la Barcelona eixamplada. La qüestió, que s’arrossegava des
del decenni de 1860, fou objecte d’un intens debat a l’inici de la Restauració. Les
principals qüestions a dilucidar eren: qui volia fer la plaça, qui podia fer-la, mitjançant quins procediments i amb quines dimensió i forma. Haver estudiat les etapes anteriors i posteriors de la urbanització de la cèlebre plaça ens ha ajudat a
situar la singularitat de la conjuntura històrica del bienni 1875-1877.1 Avancem tot
seguit que els resultats pràctics de les iniciatives i debats a l’entorn d’aquestes
qüestions foren nuls a curt termini, i que sols uns quants anys després, avançat el
decenni de 1880, començaren a produir-se fórmules d’entesa entre els interessos
privats i els interessos públics que podien ajudar a desbloquejar l’afer de la plaça
de Catalunya, que encara trigaria decennis fins assolir una forma mínimament
congruent amb la seva importància reconeguda.

*
1.

Historiadora.
Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, «El temps de la revolució urbanística», «Cara i creu de l’urbanisme cerdanià», «Les
batalles per l’Eixampla» i «Rius i Taulet, l’imperatiu de fer ciutat», dins Ramon GRAU (dir.), Exposició Universal
de Barcelona. Llibre del Centenari, 1888-1988, Barcelona, L’Avenç, 1988, pàg. 121-225 i 275-309.
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Els antecedents: dos fracassos d’Ildefons Cerdà, 1872
L’any 1872, amb pocs mesos de diferència, es produiren dos fets d’ordre molt diferent que afectaren la continuïtat de la presència d’Ildefons Cerdà en la primera
línia de les iniciatives per la cristal·lització funcional i formal de l’Eixample de
Barcelona.
LA GESTIÓ DE LES GRANS INFRAESTRUCTURES DE L’EIXAMPLE
La construcció de l’Eixample és la gran empresa econòmica i política de la
Barcelona del Vuit-cents. Ara es coneix amb un cert detall que l’enginyer Cerdà
–sempre afavorit pel Ministeri de Foment– hi va estar implicat a fons, en l’àmbit de
la gestió, des de 1860 fins quasi al final de la seva vida. Dins d’aquesta etapa final
de la seva biografia, la promulgació de la legislació d’eixample marca una divisòria.
La primera llei d’eixample, de 1864, amb el seu reglament de 1867 elaborat pel
Ministeri de Governació, no sols va deixar de banda els plantejaments relatius a l’obra pública continguts al Pensamiento económico de l’enginyer. En fer-se efectiva,
també els va convertir en obsolets –almenys a curt i mitjà termini– per a les oficines municipals d’urbanisme.
No era aquesta l’opinió de l’interessat. Amb data de 20 d’abril de 1872, Cerdà
es referia al «plan económico todavía en tramitación» i s’oferia al govern per fer,
entre altres coses, el «ramblar colector», en un intent de tancar adequadament el
seu compromís amb la realització pràctica de l’Eixample. Pensava fer-ho pel seu
compte i risc i en substitució de l’administració estatal. Ell assumiria els costos d’aquest «ramblar» o sistema de desviació general dels cursos d’aigua fora de l’àmbit
de nova urbanització, garantiria l’execució de les obres des del punt de vista tècnic,
es responsabilitzaria de la gestió i en recolliria els eventuals beneficis.2
Aquest tipus de plantejament no era ni nou ni marginal en Cerdà. La idea d’una
empresa concessionària d’obres públiques ja havia estat formulada en el seu pla
econòmic de 1860, específicament com a instrument per realitzar la reforma interior de Barcelona.3 L’extensió de la figura de l’empresa concessionària a l’àmbit de
l’Eixample, que Cerdà feia el 1872, era la conseqüència de l’experiència de dotze
anys de fracassos de les administracions, que no havien engegat el procés de materialització de les infraestructures considerades de construcció prèvia o paral·lela al
2.

3.

Ildefonso CERDÀ, «Instancia y proposición al ministro de Fomento (1872)», publicada dins Ildefonso CERDÀ,
Teoria de la construcción de las ciudades. Cerdà y Barcelona, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas
i Ajuntament de Barcelona, 1991, pàg. 626. Eva GIMENO i Francesc MAGRINYÀ, «La intervenció de Cerdà en la
construcció de l’Eixample», dins VVAA, Cerdà. Urbs i territori. Una visió de futur, Madrid, Fundació Catalana per
a la Recerca i Electa España, 1994, pàg. 184-187.
Ildefonso CERDÀ, «Pensamiento económico», dins CERDÀ, Teoría de la construcción de las ciudades. Cerdà y
Barcelona..., pàg. 459-471; Ildefonso CERDÀ, Reforma y ensanche de Barcelona. Plan económico. Resumen y fiel
estracto del que ha propuesto para la realización de su proyecto, Barcelona, Narciso Ramírez, 1860. A partir d’aquests dos documents, la qüestió ha estat estudiada per Ramon GRAU, «Naufragi de la teoria cerdaniana: els
espais públics de Barcelona», dins VVAA, La formació de l’Eixample de Barcelona, Barcelona, L’Avenç, 1990, pàg.
97-113. Marta LORA-TAMAYO VALLVÉ, Urbanismo de obra pública y derecho a urbanizar, Madrid, Marcial Pons,
2002, pàg. 295-297, ho ha tornat a considerar incorporant altres dos textos cerdanians, la memòria del projecte de
reforma i eixample de Barcelona (1859) i la corresponent a la reforma de Madrid (1861), ambdues publicades per
primer cop el 1991: Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de
Barcelona, dins CERDÀ, Teoría de la construcción de las ciudades. Cerdà y Barcelona..., pàg. 107-450; i Teoría de la
viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, dins Ildefonso CERDÀ, Teoría de la viabilidad urbana. Cerdà y Madrid,
Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas i Ayuntamiento de Madrid, 1991, pàg. 45-280.
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desenvolupament de l’edificació privada i prescrites com a necessàries per al funcionament global de la nova ciutat.
Tampoc era un plantejament estrany arran de la Revolució Gloriosa. Mentre
que la legislació d’obres públiques de 1845 era molt tradicionalista i restrictiva de
l’activitat dels particulars en aquell terreny, la voluntat d’aplanar els obstacles a la
intervenció de la iniciativa privada fou el leitmotiv del preàmbul del decret-llei de
14 de novembre de 1868, Bases generales para la nueva legislación de obras públicas,4
que sintetitzava la posició liberalitzadora del nou govern en la matèria i firmava el
director d’Obres Públiques, José Echegaray.5 En tot cas, les simpaties polítiques i
l’ambient propici a la innovació i al desbloqueig del creixement econòmic suscitaren expectatives que Cerdà va tractar de concretar en el seu escrit de 1872.
Passada la seva proposició a informe de l’Ajuntament pel governador civil, l’alcalde Francesc de Paula Rius i Taulet la trameté a la Junta d’Eixample presidida
per ell mateix, que produí un dictamen negatiu, i el 29 de juliol de 1872 va ser reexpedit a l’autoritat provincial, sense comentaris. S’havia demanat opinió als tècnics,
entre els quals, els dos arquitectes municipals del moment, Josep Artigas i Antoni
Rovira i Trias, però la resposta va ser política. En síntesi, es consideraven incompatibles els mitjans proposats per Cerdà i la legislació vigent, tant la nova llei municipal –s’esmentava l’orientació descentralitzadora de la revolució de 1868– com l’anterior llei d’eixample de 1864, interpretada com el reconeixement de la plena competència dels ajuntaments en la matèria. En conseqüència, la Junta, considerant-se
l’única interlocutora de l’administració reconeguda per la llei, retreia a Cerdà que
s’hagués autoatribuït la categoria d’assessor del govern per la seva qualitat d’autor
del plànol, i retreia al governador que no hagués corregit l’enginyer.6
L’ABANDONAMENT DEL PRIMER PROJECTE DE PLAÇA DE CATALUNYA
Entre els fracassos de l’administració que Cerdà podia tenir presents, el relatiu a la
urbanització de la plaça de Catalunya havia de comptar especialment, perquè el
1865 l’enginyer, en la seva qualitat aleshores de regidor de l’Ajuntament, n’havia
estat personalment el promotor i havia legitimitat la modificació del pla urbanístic
aprovat el 1859 en aquell indret concret. La frustració final d’aquell primer intent
de fer la plaça fou el resultat d’un acord del plenari municipal el 15 de maig de
1872, que va aprovar l’alineació actual del carrer de Fontanella entre el Portal de
l’Àngel i la Rambla, alineació que –amb la possibilitat de construir-hi cases a les
dues bandes i no sols a migdia– invalidava el projecte teòricament vigent encara,
degut a l’arquitecte municipal Leandre Serrallach, persona molt pròxima a Cerdà.7

4.

5.

6.
7.

Els textos de la Instrucción para promover y ejecutar las obras públicas, de 10 d’octubre de 1845, i de les Bases generales para la nueva legislación de obras públicas, de 14 de novembre de 1868, dins Modesto FOSSAS Y PI, Tratado de
policía y obras públicas urbanas, Barcelona, Ramírez y Compañía, 1872, pàg. 381-400. Pablo DE ALZOLA Y
MINONDO, Las obras públicas en España. Estudio histórico, Madrid, Turner, 1979 (original de 1899), pàg. 363 i 405.
Sobre l’enginyer Echegaray, que més tard fou, successivament, ministre de Foment i d’Hisenda del Sexenni, vegeu
Antonio BONET CORREA, Soledad LORENZO FORNIES i Fátima MIRANDA REGOJO, La polémica ingenieros-arquitectos en España. Siglo XIX, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos i Turner, 1985, pàg. 46-47.
AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Q, 134, Junta d’Eixample, expedient 104, sense foliar.
Hem estudiat aquesta fase anterior a Marina LÓPEZ GUALLAR, «Marc legal i política urbanística: el primer disseny de la plaça de Catalunya, 1865-1872», comunicació presentada al IX Congrés d’Història de Barcelona, El tombant de 1868-1874, en curs de publicació dins Barcelona Quaderns d’Història, 14.
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El 21 de juny següent, sense relacionar-lo expressament amb l’acord anterior,
que ell mateix havia promogut, el regidor Domingo Call i Franquesa feia acceptar,
no un projecte arquitectònic alternatiu, sinó un canvi en la forma de gestionar la
urbanització de la plaça. A partir de l’estiu de 1872, l’obtenció del sòl per a fer la
plaça es va convertir en la prioritat municipal. Serrallach i Cerdà, amb
l’Ajuntament al darrere, havien presentat la propietat pública de la plaça com a
inqüestionable, malgrat els plets i les sentències desfavorables, i s’havien concentrat a aconseguir el trasllat del dret de propietat des de l’Estat al municipi. Call, en
canvi, reconeixia els drets d’un seguit de titulars moderns, successors d’Antoni
Augirot, successor, al seu torn, dels propietaris expropiats dos segles abans, en el
moment de ser ampliades les fortificacions de Barcelona. Un cop enderrocades les
muralles, el domini útil sobre els terrenys hauria revertit a aquestes persones, i la
possibilitat de fer una plaça pública damunt d’aquells solars passava per una nova
expropiació, aquest cop compensada econòmicament. El cost de l’expropiació es
convertia així en la variable independent, mentre que les dimensions de la plaça
eren la variable dependent en una conjuntura de preus creixents que desafiava les
possibilitats municipals, com denunciava el mateix regidor Call.
Respecte a la dimensió que s’havia de donar a aquesta plaça, anhelada per una
opinió pública sempre present en els debats entre tècnics, polítics i propietaris, hi
havia dues referències extremes. La dimensió màxima era la “plaça ideal” de
Leandre Serrallach, que coincideix, si fa no fa, amb la superfície de la plaça actual
i que, segons la memòria del projecte d’aquell arquitecte, amidava 48.300 m2, incloent-hi la meitat corresponent de les superfícies dels quatre carrers circumdants.
L’extensió mínima equivalia a les dimensions atribuïdes a la Plaça Reial –un terme
de comparació que tothom utilitzava–, és a dir uns 5.000 m2. Entre les dues,
Serrallach havia situat la que estimava plaça possible en els 26.000 m2.
La diferència entre la plaça ideal i la possible era, en primer lloc, una conseqüència dels interessos creats arran del pla Cerdà de 1859, que havia dibuixat en el
lloc de la plaça, entre les línies marcades pel passeig de Gràcia i la prolongació de
la Rambla (futura Rambla de Catalunya), dues mansanes separades per una prolongació de l’actual carrer de Bergara: la 39 a la part superior, fins a la Ronda, i la
40 a la part inferior, fins al carrer de Fontanella. Els propietaris dels terrenys d’una
i altra eren tractats de forma diferent en funció del moment cronològic en què
havien activat les seves pretensions.
A la mansana 39, Manuel Gibert, terratinent i home molt significat a favor de
l’Eixample, havia edificat el 1860 la primera casa de la nova ciutat, amb façana a la
Ronda (davant mateix de l’actual edifici de Banesto), de conservació obligada per
a tots els projectes de plaça de l’etapa que ens ocupa. Salvats els seus interessos
particulars, aquest propietari no va fer una oposició frontal a la urbanització de la
plaça, encara que havia presentat alternatives al projecte Serrallach el 1866.
No passava el mateix amb els altres propietaris que havien adquirit la propietat
d’Augirot entre el 1856 i el 1865 com una inversió de futur. Aquests havien hagut
de defensar el seu dret a edificar d’acord amb el dibuix de 1859 en un moment en
què el consistori ja havia aconseguit situar en l’agenda política la modificació del
plànol oficial per encabir-hi la plaça. No és casual que els germans Girona adquirissin la propietat eminent del conjunt dels terrenys Augirot tan sols una setmana

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

Barcelona després de Cerdà: la privatització de les obres públiques a l’inici de la Restauració, 1875-1877

3435

després de la proposició per fer la plaça presentada per Ildefons Cerdà el 2 de juny
de 1865 (els anys setanta, aquest domini eminent passà a mans exclusives de
Manuel Girona i Agrafel). Des del primer moment, els successors d’Augirot havien
lluitat contra el projecte Serrallach i mantingueren la seva oposició tot el temps.
Un cop de mà afortunat d’un dels titulars del domini útil com a successor
d’Augirot, Josep Rosich, havia permès la construcció d’una casa a l’angle format
pel passeig de Gràcia i Fontanella dins la mansana 40, gràcies a una autorització
del govern central. La construcció de la casa Rosich encengué la premsa, que animà
l’Ajuntament a enderrocar-la, decisió que el 1868 havia estat a punt de portar-se a
la pràctica.
Les primeres plasmacions gràfiques de la idea de Call i Franquesa foren obra
d’Antoni Rovira i Trias el gener de 1873, en dos croquis sumaris, un de plaça “gran”
i un altre de plaça “petita”, si les considerem en funció de la proximitat respectiva
als referents extrems ja assenyalats. La diferència entre els 32.000 i els 23.000 m2 de
les dues versions dibuixades per Rovira era el resultat del tractament divers de la
mansana 40: al primer croquis, se suprimia pràcticament del tot, tal com ja havia
fet Serrallach, mentre que al segon se’n conservava la part més pròxima al carrer
de Fontanella, inclosa la casa Rosich. El plenari es va pronunciar en primera instància a favor de la primera versió l’any 1873 però sense cap efecte conegut per l’agitació política del moment.8

Els models de gestió de les obres públiques, 1875-1876
Mentre a nivell polític es produïa el canvi de règim, la continuïtat fou la característica de l’activitat administrativa que, en el cas de la plaça de Catalunya, recollí i
reprengué els plantejaments de Call i Franquesa i posà l’accent en els procediments
legals i econòmics per urbanitzar la plaça. En aquesta qüestió, s’enfrontaren tres
possibilitats: deixar fer als propietaris dels terrenys, acceptar que una empresa privada es fes càrrec de l’obra o recórrer a la gestió directa per l’administració municipal.
TRANSICIÓ POLÍTICA I NOVA LLEI D’EIXAMPLE
Els beneficiaris del cop d’estat de desembre de 1874 hagueren de dedicar el bienni
1875-1876 a construir el marc legal del nou règim, amb l’elaboració de la
Constitució, la reforma de les lleis d’administració local i la creació dels mecanismes que havien d’animar la pràctica política de la Restauració. El nou govern de
Cánovas va prendre possessió el 5 de gener de 1875 i, convocades eleccions parlamentàries el mateix mes, el partit conservador n’obtingué la victòria global, encara
que a Barcelona triomfaren els seus adversaris liberals; Rius i Taulet, que havia
estat alcalde de Barcelona abans i després del moment republicà de l’any 1873, va
ser un dels diputats elegits. El mateix dia que es formava el govern, es constituïa a
Barcelona un consistori municipal provisional presidit per Ramon de Sentmenat i
8.

GRAU i LÓPEZ, «Rius i Taulet…», pàg. 292-293 (hi publiquem els dos croquis de Rovira i Trias).
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Despujol, marquès de Ciutadilla.9 Hi hagué un canvi d’alcalde passada la meitat de
la conjuntura que estudiem, quan, havent dimitit el marquès de Ciutadilla, va ser
substituït per Manuel Girona i Agrafel el 23 de maig de 1876. Aquesta mateixa jornada, el ministre de Governació presentava a les Corts el projecte de reforma de la
llei municipal de 1870.10
Aquest projecte, que el 1877 donaria com a fruit la refosa de la llei municipal
del Sexenni, obligava ja a reformar la legislació d’eixample, perquè anunciava la
supressió de les Juntes d’Eixample creades segons la llei de 1864. Potser per aquest
origen extern, la interpretació jurídica de la nova disposició urbanística ha destacat
«la escasa trascendencia innovadora» dels canvis, que serien simples «retoques» de
la llei d’eixample anterior. Això no ha impedit assenyalar la significació d’alguns
dels retocs; per exemple, el pas d’una junta mixta de propietaris i regidors a una
comissió exclusivament municipal.11 Des del mateix punt de vista jurídic, altres
autors han discrepat de la valoració esmentada, sense entrar, però, en una anàlisi
de detall.12 Creiem que caldria tenir presents dos factors fins ara poc considerats en
l’anàlisi de les dues legislacions d’eixample successives: en primer lloc, que la situació política de 1876 era molt diferent de la de 1864; i encara més específicament,
que en l’elaboració de la llei més moderna hi intervingué el Ministeri de Foment, a
qui el 1870 havien retornat les competències sobre els eixamples, anteriorment
encomanades al Ministeri de Governació. La diferència entre els dos departaments
governamentals és important, en particular en el període que ens ocupa. Mentre
que Governació exercia el seu poder damunt del territori a través de la cadena
jeràrquica de governs provincials i municipals i havia de comptar amb la col·laboració d’aquests altres cossos polítics i respectar el seu àmbit d’actuació particular,
el Foment de l’època que obrí la revolució industrial era compromès amb la transformació estructural de tot el territori, mitjançant grans obres públiques que afectaven diversos municipis i, fins i tot, províncies; de manera que, per la lògica de l’acció, tenia un tarannà molt més centralista.
El fet és que avançant-se a la refosa de la llei municipal, que apareixeria mitjançant reial decret el 2 d’octubre de 1877, la segona llei d’eixample va ser promulgada el 22 de desembre de 1876, i, amb una agilitat mai vista, el 19 de febrer de 1877
aparegué el reglament corresponent. Arribava just a temps per fer la llei aplicable
en els darrers minuts de la transició municipal, que acabà amb la celebració de les
eleccions els primers dies de febrer i la presa de possessió d’un nou consistori l’1 de
març de 1877, amb Albert Faura i Aranyó d’alcalde.
La unitat política d’aquest primer bienni de la Restauració borbònica, la pausa
relativa que el caracteritza, no té paral·lel en altres aspectes i conviu amb un canvi
de signe de l’activitat econòmica en general i particularment de les perspectives de
la indústria de la construcció. Fins el 1875 va continuar l’expansió que, iniciada el
9.

Borja DE RIQUER, «El conservadorisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restauració»,
Recerques, 11 (1981), pàg. 58 i nota 11.
10. Adolfo POSADA, Evolución legislativa del régimen local en España, 1812-1909, Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1982 (facsímil), pàg. 301.
11. Martín BASSOLS COMA, Génesis y evolución del Derecho Urbanísitico Español, 1812-1956, Madrid, Montecorvo,
1973, pàg. 306. Del mateix autor: «Los inicios del derecho urbanístico en el período del liberalismo moderado y
en el sexenio revolucionario (1846-1876): el Ensanche de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico»,
Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, XVIII, 107-108 (1996), pàg. 48.
12. LORA-TAMAYO, Urbanismo de obra pública..., pàg. 312.
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1869, havia liquidat les seqüeles dels grans estralls de la crisi financera de 1866.
Però a començament de 1876, una crisi de la producció industrial, combinada amb
una sobtada caiguda de la borsa, es deixà sentir a la construcció de manera immediata. Durant la fase expansiva, els preus dels solars a l’Eixample s’havien incrementat de manera continuada i a un ritme cada cop més ràpid, com assenyalen els
testimonis de l’època.13
RELLANÇAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA
La represa dels assumptes pendents, entre els quals figurava la urbanització de la
plaça de Catalunya, es va imposar els primers mesos de l’any 1875. En aquesta nova
etapa, va reaparèixer Rovira i Trias, que continuava en el seu càrrec d’arquitecte
municipal. Com a regidor impulsor de la plaça actuà un altre arquitecte il·lustre,
Modest Fossas i Pi, que havia publicat el 1872, amb el reconeixement exprès dels
seus col·legues, un manual d’arquitectura legal, la disciplina encarregada de subministrar els coneixements imprescindibles als professionals de la construcció. Del
primer és, sense cap mena de dubte, un Proyecto de Plaça de Catalunya, datat el 1
de març de 1875, que comprèn una memòria econòmica i un disseny de la plaça
sense destinatari ni firma (Figura 1). Del segon és la moció presentada al plenari
per demanar la declaració d’utilitat pública de les obres. Des del punt de vista procedimental és aquest darrer document el que implica l’obertura d’un nou expedient
municipal, mentre que la inserció del projecte Rovira a l’inici del mateix aplec
documental sembla arbitrària.14
La concepció de la plaça dibuixada ara per Rovira i Trias és similar a la dels dos
plànols anteriors del mateix autor: una plaça de dimensions només un 10% superior a la petita de les dibuixades el 1872. Però la nova versió és més acurada, perquè inclou un disseny formal de la plaça i una memòria explicativa amb un càlcul
del cost de les expropiacions. La relació entre la proposició de Fossas al ple municipal i el precedent de Call és també notòria, i la declaració d’utilitat pública hi apareixia com el requisit previ per procedir a l’expropiació d’acord amb la llei de 1836.
Aprovada la moció de Fossas l’11 de maig de 1875, la comissió permanent d’urbanisme i la comissió especial per a la plaça de Catalunya creada el 1868 van ser
encarregades de presentar conjuntament un projecte adequat al tràmit previst.15
Mentrestant, l’alcalde va començar negociacions amb els propietaris afectats, una
pràctica habitual del consistori en qualsevol empresa urbanística. Però els propietaris eren en aquest cas els successors d’Augirot, radicalment contraris a la urbanització de la plaça, perquè només edificant-hi podien recuperar i obtenir beneficis de
les inversions realitzades. Al final de 1875, la junta formada per les dues comissions
hagué de reconèixer el fracàs de les negociacions i considerar-ne responsable «el
exagerado interés particular de aquellos sugetos [que] se revelaba de una manera
extraordinaria en el proyecto que ofrecieron».16 D’aquesta oferta dels particulars,
no se’n conserven altra cosa que al·lusions breus, però sembla que els propietaris
haurien volgut una plaça tancada i quadrangular de 5.000 m2.
13. Xavier TAFUNELL SAMBOLA, La construcció de la Barcelona moderna. La indústria de l’habitatge entre 1854 i 1897,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994, pàg. 59-63.
14. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 1-3 i 4.
15. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 9.
16. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 36v (document de 9-III-1876).
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Figura 1. Projecte de plaça de Catalunya, 1-III-1875. Antoni Rovira i Trias, arquitecte municipal
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L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA: LA PROPOSTA DE VILA I PONS
El 9 d’agost de 1875 un particular presentà al consistori una alternativa que trencava aquella deriva. La persona que la firmava, Josep Vila i Pons, es va presentar
com a detentor dels drets dels successors de Manuel Gibert, i la seva plaça s’acostava en línies generals al segon dels esquemes presentats per Gibert onze anys
abans. La singularitzaven la construcció d’un Gran Bazar para el Fomento de la
Producción Nacional al centre, i les dimensions, un 20% superiors a la plaça més
generosa de les proposades per Rovira.17
La gestió, tanmateix, era el punt fort de la proposta. Vila volia aplicar a la urbanització de la plaça la fórmula d’una empresa concessionària, anàloga a la que
havia proposat Cerdà el 1872 al Ministeri de Foment. El promotor s’oferia a assumir el cost de l’obra: «todo de su cuenta, sin subvención alguna positiva y directa».
Si acudia a l’Ajuntament, era per demanar la declaració d’utilitat pública de l’obra
i poder ell mateix expropiar si arribés el cas. Sol·licitava a més la cessió al municipi dels drets de l’Estat sobre els terrenys en litigi, seguida de la posterior cessió del
municipi a favor de l’interessat. Vila, que obviava indicar les característiques tècniques de l’obra, en canvi coneixia bé les implicacions legals del seu plantejament, a
jutjar pels continguts concrets de la seva exposició.
Per començar, la renúncia explícita a la subvenció era el contrapunt obligat dels
avantatges que els teòrics liberals estaven disposats a concedir als emprenedors privats. La resta de peticions tenien molt a veure amb les tres qüestions fonamentals
que, segons havia exposat Echegaray el 1868, plantejava la liberalització: «el dominio público, la espropiación, el valor político y civil de la unidad provincia y de la
unidad municipio ante esta otra unidad, la nación».18
Com Echegaray ressenyava, les especulacions més radicals sobre la necessitat
d’actualitzar el concepte de domini públic podien arribar fins a proposar-ne l’abolició, però altres –amb les quals el director d’Obres Públiques s’arrenglerava–
defensaven més discretament la desafectació de solars concrets a favor dels particulars, i aquesta era la petició de Vila.
El tercer plantejament d’Echegaray implicava diferenciar les obres públiques
d’interès general, a càrrec de l’administració central de l’Estat a través dels seus
funcionaris i tècnics i amb finançament assegurat en els pressupostos generals, i les
obres públiques d’interès merament local. En aquestes darreres, la iniciativa de les
corporacions municipals era equiparada a la de qualsevol agent privat; amb la particularitat que, en cas de tractar-se d’una obra assumida per particulars, la facultat
de declarar el principi d’utilitat pública era transferida, en la part dispositiva de la
llei, de l’Estat al govern municipal; mentre que, si aquest era al capdavant del projecte, aquella potestat primordial romania en mans del poder central. Aquest
aspecte fou molt debatut en el si de l’Ajuntament de Barcelona l’any 1869, i Rius i
Taulet contribuí a establir-ne la interpretació correcta.19 Per això Vila, que pretenia
sols una modificació puntual del plànol de Cerdà dins el terme municipal de
Barcelona, podia adreçar-se a l’Ajuntament de la ciutat per a la declaració d’utili-

17. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 16-19.
18. Bases generales..., dins FOSSAS, Tratado de policía..., pàg. 390.
19. LÓPEZ GUALLAR, «Marc legal i política urbanística…», en curs de publicació.
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tat pública del projecte, mentre que el mateix Cerdà –a banda d’altres consideracions que es podrien fer sobre la conjuntura i sobre els seus vincles personals anteriors amb el Ministeri de Foment– havia hagut de presentar el seu projecte de canalització de les aigues a tot el territori de Barcelona, inclosos els termes municipals
de la rodalia, a una instància superior.
Pel que fa a l’expropiació, el nou promotor de la plaça de Catalunya aprofitava
la implicació econòmica del principi anterior: l’empresari disposat a executar una
obra pública obté, juntament amb el reconeixement del principi d’utilitat, la facultat d’expropiar si no hi ha altra sortida.
Les lleis continuaven sent les mateixes que havien dictat la resposta municipal
negativa a la consulta que se li féu des del govern central el 1872 a propòsit de la
iniciativa de Cerdà, però aquesta vegada, l’11 de novembre de 1875 l’Ajuntament
va prendre en consideració la sol·licitud de Vila. La junta formada per les dues
comissions municipals va imposar-li tanmateix certes condicions. La primera sobre
el disseny de la plaça i de l’edifici. Altres dues relatives a l’obtenció del sòl: per un
costat, Vila hauria de negociar-ne la cessió directament amb l’Estat i, per l’altre,
hauria d’obtenir l’aquiescència dels successors d’Augirot. Una quarta condició
demanava determinades garanties, sobretot financeres, a la persona que era tractada ja com el futur concessionari de l’obra.
Però quan la negociació entre les parts havia de començar, el 29 de novembre
de 1875 el Tribunal Suprem dictà sentència en el plet sobre la propietat dels solars
de la plaça de Catalunya: confirmava la reversió dels terrenys als successors
d’Augirot i rebutjava les pretensions tant de l’Estat, que en continuava mantenint
la possessió efectiva després de la desaparició de l’ús militar, com del consistori
municipal, que en pretenia la cessió. La resolució judicial va interferir en les previsions del promotor privat. Aquest havia comunicat a l’Ajuntament les alternatives
que considerava: negociar amb els successors d’Augirot, ocupar el lloc dels agents
públics i continuar el litigi contra ells o expropiar-los com a darrer recurs. La sentència va posar difícil qualsevol sortida que no fos la darrera.
El 29 de desembre, Vila tornava a adreçar-se a l’Ajuntament per adequar-se a
la nova situació: l’expropiació hauria d’anar a càrrec del consistori i, obtingut el sòl,
l’empresari i el municipi es farien responsables conjuntament de la urbanització.
Era el retorn a la contracta d’obres, l’instrument tradicional de l’administració, i la
proposta perdia tot caràcter innovador. Fou una gestió in extremis per aturar l’acord municipal que, tanmateix, es va produir el dia següent.
En efecte, el 30 de desembre, les comissions municipals, després de desestimar l’oferiment dels succesors d’Augirot, ja mencionat, van fer el mateix amb el
de Vila amb un to diferent, en dir «que las varias proposiciones del Señor Vila
tampoco eran acceptables, por partir de bases dificilísimas de alcanzar algunas, y
otras altamente inadmisibles económicamente consideradas».20 En canvi, no
esmentaven un disseny datat el 26 de desembre de 1875, signat per August Font
i Carreras –l’arquitecte de la façana de la catedral pagada per Manuel Girona– i
acompanyat d’unes breus consideracions, que trencava amb l’emplaçament habitual i les formes quadrangulars de la plaça i en presentava una en forma de sec-

20. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 36-37.
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tor circular amb centre a l’extrem de la Rambla i d’uns 10.000 m2 de superfície
(Figura 2).21
L’ADMINISTRACIÓ DIRECTA: EL PROJECTE DE JOSÉ MARÍA JORDÁN
A la mateixa sessió del 30 de desembre de 1875, les comissions demanaren un
informe a José María Jordán, cap de la secció municipal de Vialitat i Conduccions
creada el 1870, sobre deu projectes o idees de plaça existents als arxius municipals.22
L’informe de l’enginyer Jordán, en intentar establir uns principis per determinar la
dimensió de la plaça, abogava per no fer-la petita o “mezquina” i adequar-la a l’extensió i previsible desenvolupament de l’Eixample. La seva avaluació conforme
amb aquell criteri era favorable tant a Vila com a Rovira i deixava la decisió als seus
superiors. Considerava que l’Ajuntament tenia prou elements de judici per decantar-se per un dels projectes existents o per dictar «ciertas bases para el desarrollo
de un nuevo proyecto fundadas no sólo en las condiciones que debe reunir la plaza
sino también en el plan económico y medios de que pueda disponer».23
La junta formada per les dues comissions no establí directrius sinó que avalà un
esbós del mateix enginyer de Vialitat i Conduccions, que, «dejando a la plaza libre
de todo género de construcciones y con todo el espacio de que es susceptible y que
determinan los edificios de las calles a que ella dan vista, se limita a regularizarlo
por el lado de casa Gibert, el que menos paralelismo ofrece, y señala en el centro
el sitio o lugar para un monumento público».24 El plenari aprovà la proposta el 23
de març de 1876, Jordán formalitzà la memòria i el plànol amb data de 5 d’abril, i
es va obrir la fase d’exposició pública, que es tancaria el 13 de maig següent.
La memòria de Jordán s’autodenominava “descriptiva” i no incloïa el pressupost de l’obra, igual que la primera memòria de Serrallach, perquè, com recordava
l’enginyer municipal, «la esencia del proyecto son las líneas que delimitan dicha
plaza».25 Era una manera de dir que el que importava era cobrir els requisits per
poder alhora demanar la cessió de l’Estat al municipi i modificar el pla urbanístic
vigent per a l’Eixample. Però el nou projecte municipal implicava una plaça “gran”,
i aquesta opció significava retornar al plantejament fracassat de 1865; és a dir, insistir en la propietat pública del solar i ignorar el plet amb els propietaris particulars,
avalats ara pel Tribunal Suprem. En resum, el desbloqueig de la urbanització de la
plaça era més aparent que real (Figura 3).
L’ALCALDIA DE MANUEL GIRONA:
CONFUSIÓ ENTRE LA FUNCIÓ PÚBLICA I L’INTERÈS PRIVAT

Havent dimitit el marquès de Ciutadilla, qui havia realitzat gestions prop dels diputats a Madrid per accelerar la cessió dels terrenys, el 23 de maig de 1876 accedí a
21. Plano de la Plaça de Catalunya en proyecto, 26 de desembre de 1875, firmat: Augusto Font, arquitecto (AHCB
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Inventari Gràfics 3963, sense signatura, manca cantonada dreta i porta
un "9" amb llapis. La memòria corresponent, a AMAB, Obres públiques, Antecedents Plaça de Catalunya, CD, 7,
carpeta D.
22. Sobre José María Jordán, vegeu Josep SURIOL CASTELLVÍ, «Los ingenieros de caminos en la transformación urbana de las ciudades españolas a finales del siglo XIX. El caso de Barcelona», Scripta Nova. Revista electrónica de
Geografia i Ciencias Sociales, VI-120, 15 de agosto de 2002, sense pàgina, nota 32.
23. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, apud febrer 1876, f. 34.
24. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, 9 de març 1876, f. 37.
25. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 46v.
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Figura 2. Projecte de plaça de Catalunya, 26-XII-1875. August Font i Carreras,
arquitecte.

Figura 3. Projecte de plaça de Catalunya, 5-IV-1876. José María Jordán, enginyer
municipal, cap de Vialitat i Conduccions.
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l’alcaldia Manuel Girona, qui, tot i no fer-se’n portantveu, tornà el protagonisme
als successors d’Augirot.
L’alcalde Girona, emulant el gest pragmàtic del regidor Call i Franquesa, en realitat posava el seu càrrec i la seva influència al servei dels adversaris de la plaça de
Catalunya. Abandonà i deixà sense efecte l’aprovació primera del projecte de
Jordán i forçà a aquest enginyer municipal a treballar-ne un de nou, a començar
per una memòria signada el dia 20 de juny, que descriu la delimitació entre espais
construïts i espais lliures a incorporar a la plaça, i el plànol corresponent, signat el
dia 22 i que, com veurem, presenta una discordança significativa respecte a la lletra de la memòria.26
Es tracta d’una plaça “petita”, destinada a acontentar tothom. A la conservació
ampliada de la mansana 39, guany que agradaria a Gibert, s’hi afegeix ara una segona mansana, de traçat més modest que la 40 dibuixada per Cerdà el 1859 però que,
de pas, garanteix la conservació de la casa Rosich. Entre les dues, s’hi disposava una
«Galería de la Paz», que recuperava el pas consolidat des del cap de la Rambla fins
al començament del passeig de Gràcia, i tant aquesta galeria com els dos fronts
interiors de les mansanes 39 i 40 remodelades presentaven porticats. Amb tot això,
la plaça s’enxiquia i passava a situar-se a l’angle de la plaça projectada per
Serrallach que correspon a la sortida de la Rambla, amb ocupació de l’espai previst
per la prolongació d’aquesta via més el segment occidental de l’antiga mansana 40.
La ubicació i el disseny recorden el dibuix d’August Font que hem esmentat més
amunt. L’espai edificable a les mansanes encabides en el recinte de la plaça (la projectada per Serrallach: la que nosaltres veiem) s’incrementava per la reducció de la
part dedicada a jardins al 20%.
Un detall que es va demostrar immediatament conflictiu a la memòria era la
supressió dels dos xamfrans de l’embocadura del carrer de Bergara i la reducció del
corresponent a la façana de l’estació del tren a Sarrià, a la cantonada amb el carrer
de Pelai. La justificació d’aquestes retallades de l’espai públic era la usual –l’obtenció de més cabals per finançar la plaça–, però, de fet, afectava tres espais exteriors
a la plaça mateixa i, per tant, una modificació un pèl més àmplia del pla urbanístic
vigent a la ciutat. És probable que això tingui a veure amb la renuència del tècnic
municipal Jordán a secundar l’alteració en el plànol que havia de complementar la
memòria. Sí que la va deixar plasmada amb posterioritat el mateix Manuel Girona
(Figura 4).27
En aquestes circumstàncies, les actes municipals, que solen ser discretes, no
amaguen les irregularitats i excessos de l’alcalde al llarg de la sessió 20 de juliol de
1876, que aprovà en primera instància aquest segon projecte de Jordán. Girona va
deixar la presidència de la sessió, que naturalment li corresponia, per tal de promoure la nova forma de la plaça a títol personal i obtenir-ne l’aprovació. Abans de
donar per acabada la reunió, no obstant, el secretari va prendre la paraula per preguntar què s’havia aprovat, perquè observava contradiccions entre la memòria i el
plànol que havia aparegut en el decurs de la sessió.

26. AMAB, Q, 134, AI, expedient 104, segona peça, f. 95-103v. Jordán reiterà el plànol de 22 de juny, amb una mica
més de detall, en la seva tercera memòria de 10 de novembre (vegeu Figura 5).
27. Manuel GIRONA Y AGRAFEL, Memorandum. Nueve meses de Alcalde primero de Barcelona, Barcelona, N. Ramirez
y Cia, 1877, full annex.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

352

Marina López Guallar

Figura 4. Croquis de la plaça de Catalunya aprovat per l’Ajuntament de Barcelona,
20-VII-1876, segons la versió de Manuel Girona i Agrafel, propietari i alcalde de la
ciutat.

Figura 5. Projecte de plaça de Catalunya, 10-IX-1876. José María Jordán, enginyer
municipal, cap de Vialitat i Conduccions.
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La campanya de premsa posterior, amb participació de Vila i Pons i els germans
Gibert, que denunciaren l’actitud de Girona, va ser molt dura; no es va poder obrir
l’exposició pública, i el consistori rectificà, cosa que implicà una tercera memoria
de Jordán ja el dia 10 de novembre, amb un disseny concordant, que respecta els
xamfrans del plànol oficial de 1859 (Figura 5).
Però la burocracia municipal deixà de tramitar el projecte i, segurament, hi
ajudà la coincidència amb l’arribada d’una Reial Ordre del mateix dia 10 de novembre que creava una comissió per a la redacció d’un projecte de nova llei d’eixample, prèvia audiència dels ajuntaments i juntes d’eixample de les poblacions afectades. Uns dies després, el 23, Girona nomenava Rius i Taulet, diputat a Madrid, com
a representant de l’Ajuntament de Barcelona. Hi devien comptar les gestions fetes
per Rius a favor de canviar la norma de 1864 en les seves etapes com a alcalde de
Barcelona.28
En carta enviada a l’Ajuntament, Rius transmetia les impressions extretes de la
lectura del projecte de llei en una reunió a la que assistiren el ministre de Foment
i representants de cinc ajuntaments, dos bascos (Bilbao i Sant Sebastià) i dos de
catalans (Gràcia i Sant Martí de Provensals), a més del de Barcelona. L’ex-alcalde
en criticava la reducció dels recursos assignats als ajuntaments, per minva de les
imposicions sobre béns immobles, i el nou procediment d’expropiació forçosa, que
no acostava el preu d’expropiació al valor dels terrenys abans de la urbanització, tal
com havia anat demanant el consistori de Barcelona des de 1854. Les opinions del
diputat barceloní foren recollides en una exposició enviada a les Corts el 15 de desembre, amb poc temps per influir en la nova llei d’eixample.
No havien passat set dies des de la promulgació del reglament i en ple procés
de substitució de consistori i d’alcalde com a conseqüència de les eleccions de la
primeria de febrer de 1877, quan ja es discutia l’aplicació de la llei al cas de la plaça
de Catalunya. En efecte, el comiat de Manuel Girona com a alcalde va arribar juntament amb una nova proposta per al solar destinat a la plaça de Catalunya.
Datada el 26 de febrer, aquesta proposta prenia com a coartada la llei que acabava d’entrar en vigor i s’incloïa en el Memorandum publicat per justificar la seva gestió passada al capdavant de l’Ajuntament. L’avaluació més o menys implícita del
nou marc legal que conté la proposta és negativa, si per negativa entenem la reducció de les possibilitats de generar nous espais públics a la ciutat; però aquest no era,
és clar, el designi de l’ex-alcalde com a persona que retornava a la privacitat i, per
això mateix, s’afanyava a aprofitar les noves oportunitats de la manera més favorable als interessos immobiliaris. Senzillament, Girona creia ara que tocava renunciar
a fer la plaça i proposava edificar tot el solar, a banda i banda d’un carrer cobert
que enllaçaria els extrems de la Rambla i del passeig de Gràcia en diagonal, per respectar una servitud de pas molt consolidada des de començament de segle i que era
un argument fort de les reivindicacions públiques en pro de la gran plaça de connexió entre la ciutat vella i l’Eixample. Enmig d’aquesta «Gran Galería de la Paz
con cristales», una rotonda marcava l’encreuament d’un modest passatge més o
menys perpendicular. Segons deia Girona, aquesta solució no costaria res a l’erari
municipal perquè l’extensió dels terrenys ocupats per la via de trenta metres d’am-

28. AMAB, A, 183, (Gobernación), exp. 4737, f. 3, 5 i 29.
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plada, equivalien «más o menos» a la cinquena part dels solars a edificar que la
nova llei obligava a cedir gratuïtament als propietaris (Figura 6).29

Les lectures barcelonines de la nova
legislació d’eixample, 1877-1883
Com hem recordat més amunt, la segona llei d’eixample va ser promulgada el 22
de desembre de 1876, i el reglament corresponent el 19 de febrer de 1877.
Ambdues peces tingueren una llarga vigència, i la seva història desborda àmpliament els límits del present treball. No obstant això, en la immediata posteritat de
la promulgació d’aquells instruments legals hi hagué a Barcelona dues lectures de
gran interès, associades a alguns dels personatges més actius en l’etapa que hem
estudiat i de la immediatament posterior.
LA INTERPRETACIÓ DE DOMINGO CALL I FRANQUESA
Integrat en els rengles mateix partit conservador on figurava Manuel Girona,
Domingo Call i Franquesa va fer una lectura diferent del nou marc legal i, adreçant-se a l’opinió pública a través de la premsa, explicà als barcelonins que la nova
normativa feia possible aconseguir la plaça. Aquesta voluntat positiva se servia
d’una selecció de preceptes legals que amalgamava articles de la llei general i del
seu reglament reproduïts literalment. Sens dubte interessada –s’hi detecta un silenci total sobre la retallada de recursos constatada per Rius i altres comentaristes–,
Figura 6. Croquis de la proposta substitutòria de la plaça de Catalunya, 26-II-1876.
Manuel Girona i Agrafel, propietari i alcalde sortint de la ciutat.

29. GIRONA, Memorandum..., pàg. 143-144, remissió a la làmina «Propuesta nº 25. Pensamiento para el caso de que
no se pudiera formar la plaza de Cataluña, construir de modo como dar grandiosidad por medio de una gran
Galeria diagonal de la paz de 30 metros y una rotonda de 60 de diámetro. Este se ejecuta sin gasto alguno por el
municipio».
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aquesta antologia és molt coherent. Call agrupa els articles 11, 12, 13 i 15 de la llei
i els articles 31 a 38 del reglament en un sol bloc que conté una teoria i pràctica de
l’obtenció de sòl i l’expropiació de terrenys a l’Eixample, una mena de manual
d’instruccions per a ús dels ajuntaments.30 I seguint els seus interessos més concrets,
el regidor en feia una simulació aplicada al cas de la plaça de Catalunya i calculava el cost de les expropiacions necessàries per a una plaça “petita”.
Si partim de la selecció de Call i comparem els textos de la llei de 1876 amb els
corresponents de la llei de 1864, arribarem a les mateixes conclusions que els juristes moderns. Els articles 11-13 de 1876 reprodueixen els antics 10-12 amb les modificacions obligades per la desaparició de la Junta d’Eixample i l’assumpció pels
governadors de les facultats d’aquesta darrera en matèria d’expropiacions. També
s’hi poden advertir les innovacions respecte a la llei d’expropiació de 1836, com ara
la supressió de la intervenció arbitral del tercer perit, i respecte a la llei de 1864,
amb l’ampliació de la documentació que els propietaris o els Ajuntaments han d’aportar per establir el preu final. I destaca la novetat absoluta de l’article 15, que diu
així:
Siempre que el Ayuntamiento acuerde la apertura de una plaza, calle o paseo,
tiene derecho para expropiar la totalidad de la finca o fincas que hayan de tener
fachada sobre estas nuevas vias, cuyos dueños se nieguen a ceder la quinta parte
para el servicio público, o a pagar su precio en la forma expresada en el artículo anterior. El Ayuntamiento podrá traspasar este derecho a cualquier empresa
o particular que se comprometa a ceder dicha quinta parte, o a pagar en su caso
la cantidad necesaria para que resulte efectiva esta cesión.
Des del punt de vista de la doctrina jurídica, és clar el que aquest conjunt d’articles configura. D’una banda, una forma de recuperació de plusvàlues diferent
de l’expropiació per zones; d’una altra, un esbós de la figura del concessionari de
les obres d’urbanització i la introducció de la institució del beneficiari de l’expropiació per canvi de titularitat entre particulars. Són previsions que no tenen res a
veure amb el tradicionalisme de la llei de 1864. En canvi s’adeqüen bé al liberalisme de l’ambient i no serien contràries a l’autorització administrativa d’una
empresa com la proposada per Vila. Ara bé, precisament, els aspectes de la llei
que apuntaven més cap al futur que no al passat tingueren ressonància escassa a
Barcelona.
Per a la nostra finalitat particular, interessa més que, des del punt de vista
operatiu, la conclusió dels juristes moderns sigui molt pròxima a la de Call, quan
afirmen, per exemple, referint-se als articles esmentats que «estos mecanismos de
legitimación conferían un procedimiento muy expeditivo a las corporaciones
municipales para la realización de las obras de urbanización de las nuevas vías y
plazas».31 I caldria afegir que la voluntat resolutiva es manifestava alhora en
altres parts de la normativa, com ara els límits imposats als recursos contencio30. Domingo CALL Y FRANQUESA, Colección de los articulos que con el epigrafe “Mejoras en Barcelona” publicó en el
Diario de Barcelona [...] y cuya recopilación e impresión acordó hacer por su cuenta el Excelentísimo Ayuntamiento
de dicha ciudad en sesión ordinaria de 2 de julio de 1878, Barcelona, Sucesores de Ramírez i Cia, 1878, pàg. 69-80.
31. BASSOLS, Génesis y evolución..., pàg. 313.
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sos, només procedents per «vicio substancial de forma» i per lesió en l’avaluació
dels terrenys expropiats «si dicha lesión representase cuando menos la sexta
parte del verdadero justo precio».
La comparació entre el reglament de 1877 i el de deu anys abans fa que no es
pugui dir que el més modern és una reproducció de l’antic, almenys en la part que
va interessar Call i que inclou pràcticament tots els articles del capítol V, titulat De
las expropiaciones, de la cesión voluntaria de terrenos y del establecimiento de los servicios de la via pública por los propietarios. Aquest capítol existia ja al reglament
anterior, però comprenia tan sols tres articles inconnexos. El 1877, han passat a ser
vuit, des de l’article 31 al 38.
L’article 31, inusualment extens, és un desenvolupament de l’antic article 45
de 1864 i no tracta d’expropiacions. L’article antic confiava a l’Ajuntament i a la
Junta d’Eixample, sense més concrecions, la conciliació dels interessos contraposats dels propietaris i l’administració en el procés d’expropiació per evitar les
dilacions. Això és reproduït literalment en el primer paràgraf del nou article 31,
que encomana la funció exclusivament a l’Ajuntament en cas d’haver-hi un acord
municipal previ d’obertura d’un carrer. A continuació, el 1877 es regula un procediment que fixa amb detall els drets i les obligacions dels propietaris,
l’Ajuntament i el governador, respectivament, i els terminis màxims per a cada
tràmit abans de fer efectiva la cessió de la cinquena part del terreny per a vials.
Només en cas de fracassar aquesta gestió, l’Ajuntament, si manté el seu acord,
passa la gestió al governador, responsable del procés d’expropiació d’acord amb
els articles 32-37. L’article 38 venia a reblar la minimització dels efectes dels contenciosos en establir que, un cop rebut el preu determinat pel governador i dipositada en el lloc assignat la diferència entre el preu fixat pel governador i el reclamat pel propietari, el governador ha d’atorgar la possessió de la finca o dels
terrenys als ajuntaments.
Hi ha, a més, un article transitori que estén aquesta normativa a les expropiacions per raó de reforma interior de les poblacions mentrestant no es reformi la llei
de 1836. Per a unes oficines municipals d’urbanisme interessades a gestionar l’antiga i la nova ciutat amb criteris similars, aquesta extensió afegia especial transcendència a la legislació de 1876-1877.
LA INTERPRETACIÓ DE FOSSAS I LA PRÀCTICA DE RIUS I TAULET
Modest Fossas i Pi compartia a mitges la posició de Call. El 1879, en actualitzar el
seu manual d’arquitectura legal, Fossas se sumà a Call en considerar «equitativo y
de buenos resultados» el principi establert per l’article 15. Criticava, en canvi, que
els tràmits de l’expropiació en la seva totalitat fossin confiats a les autoritats administratives sense cap intervenció judicial.32 Rius i Taulet, en les seves dues alcaldies
del decenni de 1880, actuaria d’acord amb aquesta avaluació matisada dels instruments legals de 1876-1877.
De moment, la nova Comissió municipal d’Eixample assumí la política tradicional del municipi i s’acollí a aquelles parts de la llei que possibilitaven la urbanitza32. Modesto FOSSAS Y PI, Suplemento al tratado de Policia y Obras Públicas Urbanas en el concepto de su legislación
antigua y moderna, Barcelona, Juan y Antonio Bastinos, 1879, pàg. 243-261.
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ció directa pel consistori i tancaven el pas al protagonisme de les empreses i als
excessos dels propietaris dels terrenys. Dues decisions sobre la plaça de Catalunya
volgueren ser una resposta tallant a les darreres iniciatives reductores de Girona i
Call: una, el 3 d’abril de 1877, a favor d’un concurs públic per escollir el projecte
de plaça; i una altra, el 27 de desembre de 1878, d’emissió d’un emprèstit per finançar les expropiacions, operació que requeria l’autorització del govern.33 Com que el
govern per Reial Ordre de 6 de novembre de 1879 no autoritzà l’emprèstit quan li
fou proposat, aquelles mesures no foren efectives a curt termini.
Una aplicació discrecional de la llei de 1876 a l’obertura de carrers durant la tercera alcaldia de Rius i Taulet, de març de 1881 a febrer de 1884, desbloquejaria l’execució de l’obra pública de primera necessitat en el territori de l’Eixample. Per a
la seva pràctica urbanitzadora, Rius i Taulet partí de premisses incontrovertibles
–la manca de recursos econòmics, les competències que la llei reconeixia als ajuntaments i el protagonisme dels propietaris (no dels promotors) en la urbanització
de l’Eixample–34 i va preferir la via de la negociació directa amb els propietaris interessats a portar a la pràctica els acords municipals d’obertura de carrers que abonava l’article 31 del reglament més que no pas la via de les expropiacions, més polèmica i problemàtica.
La substància del pacte entre Ajuntament i propietaris tenia poc a veure amb
els continguts previstos a l’esmentat article i molt amb el pla econòmic efectivament aplicat a l’Eixample des de 1860.35 El pacte nou i l’antic pla econòmic compartien dos punts: la cessió de tot el terreny necessari per obrir el carrer –no de la
cinquena part o les dues cinquenes parts del solar– i la gratuïtat total d’aquesta cessió, circumscrita tanmateix als carrers ordinaris de vint metres d’amplada, perquè
l’excedent necesari per a les vies principals havia de ser indemnitzat. Hi havia, no
obstant això, un canvi important. Cerdà havia previst que els propietaris assumissin els costos de la urbanització dels carrers. Ara també ho faran, però rebent una
subvenció de l’Ajuntament, que no podien utilitzar per a altres finalitats. El resultat del procés obert pel pacte és idèntic a l’indicat el 1860 i coincident amb la legislació d’eixample: un cop oberts i urbanitzats els carrers, la seva propietat i la càrrega del manteniment passen al consistori.
Una acta notarial firmada per la societat de propietaris del carrer a obrir i l’alcalde de la ciutat formalitzava el compromís recíproc. Examinats i aprovats els diferents capítols per la Comissió d’Eixample, l’Ajuntament procedia a l’aprovació
definitiva de l’obertura del carrer, i els beneficis fiscals eren abonats en dos o tres
terminis vinculats als progressos de l’obra. Fou aquesta la fórmula emprada per
obrir la Rambla de Catalunya entre la Ronda de Sant Pere i el carrer de Provença
l’any de 1883.
Aquest procediment de desbloqueig de l’obertura dels carrers principals de
l’Eixample aportava, indirectament, noves perspectives a la urbanització de la plaça
de Catalunya, encara que aquest afer continuaria sent, per molts anys encara, una
empresa massa ambiciosa per a l’Ajuntament de Barcelona. Però això forma ja un
33. AMAB, Actes municipals, 1877 i 1878.
34. TAFUNELL, La construcció de la Barcelona moderna..., pàg. 133-159. Jaume LLOBET I LLOBET, «Urbanització i
finançament públic a l’Eixample, 1897-1936» dins VVAA, La formació de l’Eixample de Barcelona.
Aproximacions..., pàg. 66-68.
35. Marina LÓPEZ GUALLAR, «El pla econòmic de l’Eixampla de Barcelona, 1854-1864», dins Miscel·lània Ernest
Lluch i Martín, Vilassar de Dalt, Fundació Ernest Lluch, vol. II, en curs de publicació.
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altre capítol de la laboriosa història. Aquí sols cal deixar constància que el retard
en l’alliberament dels solars destinats a la plaça de Catalunya i en la seva formalització arquitectònica fins al segle XX marca els límits de la legislació urbanística
generada pel règim de la Restauració.
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L’encarnació del futur dibuixat a lees teerres de Can
Grassot i Can Calvet. Història d’un període de la
microhistòria dels eixamples de Gràcia i Barcelona
Antoni González Moreno-Navarro*

Aquesta comunicació fa referència a una petita porció del Pla de Barcelona i a un
breu període de temps. Els límits cronològics corresponen a l’àmbit temporal del
Congrés, el quart de segle i escaig dels dilemes de la fi de segle XIX. Els confins
territorials s’ajusten a l’entorn d’una realitat urbana actual, llavors en projecte, el
passeig de Sant Joan de Dalt (o el tram de dalt del passeig de Sant Joan). En la
major part del temps de què tractarem, el petit territori es trobava a cavall de dos
termes municipals i de dos eixamples, el de Barcelona i el de Gràcia, i formava part
d’un àmbit oficiós de límits indefinits, el paratge dels Caputxins Vells.
Tant en el cas de l’espai com en el del temps es tracta, per tant, de fragments.
El coneixement detallat i causal de l’evolució d’un fragment dins de l’altre, però,
ens pot ajudar a comprendre millor alguns aspectes de la relació entre les dues realitats superiors a les quals pertanyen. En particular, quant a l’encarnació del futur
dibuixat del procés de metamorfosi de rural a urbà d’aquell territori i quant a com
aquesta materialització formal vindrà condicionada, no només per les normes promulgades o els factors de caire macrosocioeconòmic, sinó també per factors vivencials, individuals o familiars, que deixaran durant molt temps, fins al nostre segle,
la seva petjada en el paisatge urbà.

1874, un territori heterogeni
Els límits oriental i occidental d’aquest fragment de territori eren dos dels torrents
que travessaven el Pla. A llevant, el torrent d’en Mariner, que des de 1850 i fins a
1897 faria de límit entre els termes de Gràcia i Barcelona amb Sant Martí de
Provençals. A ponent, el torrent del Pecat, el traçat del qual, en el tram superior,
es movia dins dels confins del carrer de Bailèn. El límit superior era l’antic camí
reial de la Travessera, a la riba septentrional del qual no hi havia encara cap edificació immediata. El límit inferior l’hem fet coincidir amb l’eix d’un carrer encara ni
tan sols insinuat en aquell tram, el de Mallorca. Dos torrents més travessaven el
territori. Ben bé al mig, i de nord a sud, coincidint en gran part amb el traçat del
passeig de Sant Joan, el torrent Pregon. I entre els torrents Pregon i d’en Mariner,
el torrent Curt.
*

Funcionari de l’Administració local. Arquitecte restaurador de monuments.
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Aquest fragment territorial, malgrat la seva dimensió i el fet que des de feia una
quinzena d’anys el seu futur urbanístic estava regit per una única norma, el Pla
Cerdà, presentava el 1874 una notable heterogeneïtat quant a l’ocupació humana,
tant des del punt de vista de l’ús com de la morfologia i la implantació de les construccions. Gran part dels terrenys pertanyien encara a sis masos, que conservaven
dempeus les corresponents masies i bona part dels edificis o instal·lacions annexes,
sínies, sèquies i oficines. A l’angle nord-occidental, a tocar del torrent del Pecat, el
mas de la Plana d’en Sagués, presidit per la vella masia. A l’angle nord-oriental,
Can Bartra, el terreny del qual s’estenia als dos costats del camí de la Travessera. I
entre les dues, Ca l’Arquer (abans, Can Valentí Sagristà), amb les contigües cases
arrenglerades, iniciades abans de 1770, conegudes com a casetes del Malecon. A la
l’alçada d’on s’obriria el carrer de Còrsega, ben a prop del torrent d’en Mariner,
l’antiga torre de Bell-lloc; una mica més avall i cap a ponent, entre els torrents del
Pecat i Pregon, l’antic mas Can Delriu, i, sota d’aquest, entre els mateixos torrents,
el mas de Can Calvet.
Feia anys, però, que els terrenys d’aquests masos no tenien només un ús agrícola. En les tres darreres dècades bona part de la superfície havia estat arrendada per
a la ubicació de rajoleries. També s’alçaven altres construccions industrials, com ara
la fàbrica de blanqueig, la tintoreria Rabot i Julià, coneguda popularment com el
Tint vermell, aixecada per un Bonaplata entre els torrents Pregon i Curt, o la del
mateix destí, llavors inactiva, aixecada als terrenys de Ca l’Arquer. I al bell mig
d’una peça de terra que havia estat propietat dels Puiggener i els Sentmenat, entre
Can Bartra i Can Grassot, la mola asèptica d‘art de la Casa Misión dels claretians,
aixecada una vintena d’anys abans, quan li deien el Convent nou.
Per acabar de dibuixar l’heterogeneïtat apuntada, una part del territori estava
ocupada per conjunts de construccions residencials. A tocar del carrer de la
Travessera hi havia la urbanització promoguda a partir de 1832, amb gairebé totes
les parcel·les construïdes i, cap al sud, sense solució de continuïtat, dues
parcel·lacions més antigues, també plenes. Més cap al sud-est, a tocar del torrent
Curt, hi havia una altra parcel·lació residencial, la coneguda com les Cases verdes,
conjunt d’habitatges de planta baixa.
El fet més destacat, però, de l’ocupació humana d’aquell petit territori, si més
no als efectes de l’anàlisi que aquí se’n fa, era la irrupció de les construccions aixecades a l’empara del Pla Cerdà, aprovat una quinzena d’anys abans. Especialment,
la seva distribució sobre l’àrea. En la part inferior, la que corresponia al terme de
Barcelona, no hi havia ni rastre dels carrers previstos. Hi havia, això sí, mitja dotzena de casetes, amb les façanes alineades formant un angle recte aixamfranat, a
les quals s’arribava des de corriols oberts al torrent Pregon. A la part superior,
entre els torrent Pregon i d’en Mariner, al voltant de la masia de Bell-lloch, llavors
coneguda com a Can Grassot, barrejades amb algunes rajoleries, actives o no, unes
desenes de construccions de planta baixa, amb les seves façanes, de vegades arrenglerades, de vegades a cartabó, insinuaven carrers, passatges i cruïlles inexistents.
Per sota del camí que unia la masia amb el torrent Pregon (coincident més o menys,
per casualitat, amb el carrer de Còrsega), tot i tractar-se també de terrenys de l’antiga heretat dels Bell-lloch, més recentment dels Brichfeus, no hi havia cap més
habitatge que els del carrer Cases verdes.
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Un segle de profundes transformacions
L’heterogeneïtat del fragment de territori era conseqüència, és clar, de la seva història; de la superposició d’uns fets que havien condicionat l’evolució de les realitats
de més ampli abast a les quals pertanyia, i de determinats esdeveniments relacionats amb les famílies vinculades més directament amb la possessió i ús d’aquelles
terres. En aquesta història hi ha dos períodes diferenciats: un abans i un després de
l’aprovació, el 1859, del Pla Cerdà. Un abans sense un futur planificat, en què els
factors de tipus local o personal aparentment poden tenir en l’evolució un pes més
decisiu, per aleatori (i que, per tant, podria ser més intel·ligible), i un futur planificat per decret, on sembla que aquests factors haurien de perdre significació i que,
tanmateix, en el cas que estudiem, resultaran fonamentals.
Un segle abans de 1874, quan a Catalunya comença a arrelar la industrialització i es viu un procés accelerat de creixement demogràfic, la represa de la capital,
Barcelona, era ben palesa. Però la recuperació de l’economia no havia tingut
només a veure amb la indústria o el comerç; també, i de manera important, amb
l’agricultura del seu Pla. Com diu Alexandre Sánchez, «sense la transformació de
l’agricultura suburbana difícilment s’hauria produït l’espectacular creixement de la
Barcelona del segle XVIII».1 El nostre territori, com a terreny de cultiu de secà
situat al terç central del Pla, formava part d’aquella decisiva reserva agrícola de la
ciutat. S’hi podien diferenciar llavors tretze finques; sis masos, els mateixos que
romanien el 1874, amb una superfície conjunta del 70% de l’àrea, i set peces de
terra agrícoles, de superfície variable, entre les set mujades de la peça propietat de
l’eclesiàstic Josep Fontllonga, a l’angle sud-est, i la peça de poc més d’una mujada
propietat del pagès i rajoler Francesc Delriu, entre els torrents Curt i Pregon.
A finals del segle XVIII i les primeres dècades del XIX, Barcelona inicia la seva
gran transformació: s’edifica a tots els racons de la ciutat emmurallada, en els solars
buits i al damunt de les cases existents i les expectatives de creixement apunten ja
cap al Pla. Mentrestant, el barri de Gràcia comença a estructurar-se als volts de la
cruïlla del camí de Gràcia i el de la Travessera. A les nostres terres, per causes relacionades amb la proximitat de la ciutat més que amb el llunyà creixement del barri
de Gràcia, també es constaten canvis. L’ús del sòl, gairebé del tot agrícola fins llavors, es diversifica. Alguns predis són parcel·lats i s’hi s’obren camins o carrers (és
el cas de les promocions de Valentí Sagristà a partir de 1781 en terrenys de Gaspar
Calvet i la iniciada per aquest segon pagès en la resta de la seva porció de terra,
pocs anys després, a partir de 1785). En alguns masos s’aixecarien edificis d’habitatges a peces de terra adjacents als vells camins, com ara a Can Sagués, on a partir de 1790, a tocar del camí de la Travessera, s’hi aixequen diverses cases entre mitgeres (la més occidental, la identificada en la bibliografia moderna com a “masia
de Cal Xero”, tot i que es tracta d’un edifici de lloguer per plantes).
Després d’encetar Gràcia, el 1820, una autonomia que duraria tan poc com l’eufòria liberal, el caseriu creix a un ritme impensable. Noves parcel·lacions transformen en urbans els terrenys agrícoles fins a ocupar una gran part del que serà la vila

1.

Alexandre SÁNCHEZ, «Les activitats econòmiques a Barcelona (1717-1833)», dins Història de Barcelona. 5, El desplegament de la ciutat manufacturera (1717-1833), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993.
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de Gràcia. Al nostre territori, el 1832, Magí Ferrer, oïdor de la Reial Audiència,
urbanitza la peça de terra entre Can Sagristà i Can Sagués, de gairebé dues mujades, amb la formació dels carrers Nuestra Señora de los Ángeles (més endavant,
carrer de la Cruz) i San Magín (finalment, Rosario, i després San Llorenç de
Munt). Es tracta d’una de les primeres ordenacions urbanístiques de Gràcia i la
més allunyada de l’encreuament dels carrers Gran i de la Travessera. Entre 1832 i
1835, Ferrer estableix tots els terrenys i s’hi construeix un barri de cases de planta
baixa o dues plantes i hort que perduraria fins a la tercera dècada del segle XX.
En aquells anys, les terres de la zona no ocupades per assentaments residencials comencen a deixar de ser exclusivament agrícoles, com des de feia pocs anys
estava succeint a altres indrets de Gràcia. La bona qualitat dels terrenys argilosos
regats per les torrenteres afavorirà un increment dels forns de coure rajoles, dels
quals, com hem vist, ja n’hi havia des del segle XVIII. Poc després, s’ubicarien en el
territori les instal·lacions de blanqueig que romanien dempeus el 1874. El 1850,
per un reial decret del 28 de juny, Gràcia assumia la independència administrativa
i política de Barcelona tantes vegades somniada i demanada. El sis de juliol prenia
possessió el nou Ajuntament. La frontera amb Barcelona fregaria l’antiga finca de
Bell-lloch del nostre territori.

1859: un futur unitari dibuixat
L’any 1840 l’Ajuntament convoca el concurs per demanar arguments que avalessin
l’enderroc de les muralles i el 1843, al mig d’un clima d’enfrontament amb el
govern i de tensions ciutadanes, s’aterren parcialment. La ciutat i el Pla estan més
a prop. Amb l’inici a l’Estat del Bienni progressista (1854-1856), la ciutat aconsegueix desfer-se de les muralles. El 1855, Ildefons Cerdà presenta el Plano de
Barcelona y sus alrededores, encarregat pel governador civil l’any anterior, i s’aprova la llei de desamortització de les propietats eclesiàstiques, cosa que permetrà a
molts propietaris redimir censos.
Dos anys després, s’entrecreuen encàrrecs, decrets i projectes per a la reforma
i l’eixample de la ciutat. El 1857, Miquel Garriga i Roca lliura l’avantprojecte que
li ha encarregat el municipi. El 9 de desembre de 1858, una reial ordre permet l’eixample “ilimitat” de la ciutat i, per tant, la desaparició definitiva de la zona polèmica, l’espai al voltant de les muralles on fins llavors no era possible edificar. El mes
de febrer de 1859, Cerdà és autoritzat pel govern de Madrid a fer el seu projecte.
El 15 d’abril, l’Ajuntament convoca un concurs municipal de projectes. Abans de
decidir, una reial ordre del 7 de juny aprova el de Cerdà (llevat de les ordenances
i el pla econòmic) i, poc després, l’Ajuntament premia el projecte presentat a concurs per l’arquitecte gracienc Antoni Rovira i Trias, el qual partia amb avantatge,
ja que tenia gairebé enllestit un projecte d’eixample en començar el 1857, encarregat pel mateix Ajuntament. La decisió de Madrid, per fortuna per a Barcelona, és
definitiva, i el 16 de juliol de 1860 el governador civil publica una circular on regula com construir a l’Eixample.
Pocs mesos abans, el 30 de maig de 1860, un reial decret estableix que «todas

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

L’encarnació del futur dibuixat de les terres de Can Grassot i Can Calvet

3635

las construcciones que se intenten en lo sucesivo en Barcelona y sus pueblos inmediatos [Gràcia, entre d’altres], dentro del proyecto de reforma y ensanche de aquella capital, aprobado por real decreto de 7 de junio último, se verificarán con sujeción a dicho proyecto». L’estiu de 1860, Cerdà comença a replantejar les vies principals que han de travessar el Pla, i el 4 d’octubre, la reina Isabel II presideix l’acte que simbolitza l’inici de la construcció de l’Eixample. Al desembre, comencen els
treballs urbans. Una quinzena d’anys després de l’aprovació del Pla, el nostre territori estarà configurat amb l’heterogeneïtat que hem descrit abans.

Les raons d’una heterogeneïtat
Hi ha unes raons de tipus estructural, no definitives, com veurem, encara que, és
clar, no desdenyables. En primer lloc, cal considerar que el territori pertany a dos
municipis i que, de fet, serà escenari de dos eixamples ben diferenciats, el de
Barcelona, al sud, i el de Gràcia, al nord. Acceptada aquesta circumstància (sovint
oblidada en l’estudi de l’evolució de la materialització del Pla Cerdà en general,
que s’entén normalment com l’eixample de Barcelona que envaeix els territoris
dels municipis veïns), semblaria explicable que la diferent i irregular ocupació residencial del territori anés lligada als particulars creixements de les dues ciutats. I
fins i tot aquesta premissa és vàlida només fins a cert punt.
És cert que el paratge conegut com a Caputxins Vells (en sentit ampli, no en la
versió reduïda amb què sovint s’ha identificat el topònim) va ser un dels focus inicials de construcció de l’eixample de Barcelona. En aquest sentit, el fet que la mansana de ponent del carrer 35, o passeig de Sant Joan, estigués en gran part edificada el 1874, semblaria una conseqüència d’aquest procés inicial, només interromput
per la crisi de 1866, quan la Societat Catalana General de Crèdit fa suspensió de
pagaments. (El fet que la mansana de llevant fos encara verge, estaria justificat per
l’afectació per construir l’hipòdrom previst per Cerdà). Quant a l’eixample de
Gràcia, també semblaria comprensible que l’ocupació d’algunes mansanes per
habitatges respongués al procés de creixement de la ciutat mitjançant urbanitzacions al llarg del camí de la Travessera, amb l’única diferència, en aquest cas, d’haver-se fet d’acord amb els traçats dels carrers imposat per un pla urbanístic de rang
superior.
La realitat era diferent. O, si més no, més complexa, més polièdrica. L’ona
expansiva de l’eixample barceloní focalitzada en alguns indrets del paratge de
Caputxins Vells més pròxims a la ciutat preexistent no havia arribat encara als voltants del nostre territori. Les edificacions aixecades en la nostra zona barcelonina
havien sorgit sense cap relació amb aquells focus inicials i, com veurem, eren contemporànies –fins i tot anteriors– a la major part de les construccions que es consideren com les primeres de l’Eixample. Quant a les construccions gracienques,
tampoc responien a un gradual procés expansiu. Entre la nova urbanització i la vila,
i al nord del camí de la Travessera, hi havia grans extensions sense urbanitzar (Can
Sagués, l’antiga Can Delriu, els terrenys dels Joanich, la finca de Cal Comte); d’altra banda, aquella nova urbanització tenia poc a veure amb el camí d’origen romà

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

364

Antoni González Moreno-Navarro

(l’inici de la construcció d’habitatges s’havia produït gairebé quatre-cents metres
més avall).
La realitat d’aquella situació heterogènia, en certa manera sorprenent, estava
condicionada també, i de manera profunda i duradora, per aspectes arrelats en factors de tipus personal i familiar. La clau cal buscar-la en dues realitats ben diferenciades, les de les respectives famílies que posseïen aquells terrenys, els Calvet i els
de Grassot.

Les terres del mas Can Calvet
El mas Can Calvet, amb una superfície de 5,23 mujades, s’estenia entre els torrents
Pregon i Pecat, amb el límit superior una mica més amunt del traçat del carrer de
Provença. La masia estava situada tot just a l’encreuament entre l’alineació de la
Diagonal i la del xamfrà de ponent que aquesta formava amb el passeig de Sant
Joan, afectada de ple, per tant, per l’obertura de l’avinguda. El predi pertanyia a la
família Calvet, si més no des de mitjan segle XVII.
Des de 1851 la finca era propietat de Jaume Calvet i Teyà, fill i hereu de Josep
Calvet i Piera, «pagès hisendat», propietari d’altres peces de terra a Barcelona i
Sant Martí de Provençals. Jaume Calvet va morir el 2 d’agost de 1856, abans de l’aprovació del Pla Cerdà. En el seu testament, d’aquell mateix any, Jaume Calvet va
confirmar el seu fill primogènit, Joan Clavet i Matas, com a hereu de tots els béns,
i la vídua, Rosa Matas i Piera, com a hereva vitalícia d’una tercera part; així mateix,
va fixar la legítima de cada un dels tres germans de l’hereu: 350 lliures. En aquell
moment, les muralles havien estat enderrocades (amb la qual cosa, de la masia al
centre de la ciutat no hi havia més que una passejada franca), i Cerdà ja havia
dibuixat el plànol topogràfic; Jaume Calvet, previsor i desconfiat alhora, afegeix
una nota al document d’última voluntat: «En el caso de verificarse el ensanche de
la presente ciudad, se justipreciarán los bienes que están dentro los límites de la
misma o de Sant Martín de Provensals y, resultando el valor de ellos mayor que el
actual, se repartirá el exceso por iguales partes entre los susodichos sus hijos legatarios en aumento de sus respectivos derechos legitimarios».
Poc després, mort el pare i aprovat el Pla, i possiblement motivat pels seus germans, alertats pel testament del pare comú (i també, potser, pels deutes que aquest
havia deixat), l’hereu, poc amant de la tradició pagesa familiar, seria un dels primers propietaris del Pla a negociar amb aquells terrenys que havien passat de rústics a urbans. El 10 d’abril de 1861, Joan Calvet Matas i la seva mare fan els primers
establiments de terrenys a favor de Constructora Catalana, la qual revendrà les parcel·les després d’aconseguir el permís d’edificació.
Immediatament, el 1862, la família es reuneix per tal de revisar les previsions
fetes pel pare en el testament, i firmen un conveni. Constaten, en primer lloc, que
«por haberse realizado dicho ensanche, el valor de las fincas comprendidas dentro
de él ha crecido de un modo considerable»; tant, diuen, «que si todo [l’increment]
quedase para los legatarios, quedarían éstos mucho mas favorecidoos que la usufructuaria y que el heredero instituido, contra la mente del testador». Per això,
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«deseosos de respetar su voluntad no menos que los derechos adquiridos por su
madre y hermano [...], para evitar toda clase de dudas que pudieran perjudicar el
buen nombre de la familia y la paz y buena armonía que ha reinado siempre entre
todas las personas que la componen, a cuyo privilegiado objeto quieren sacrificar
sus intereses», acorden satisfer a cada un dels tres germans 3.000 lliures.
Reconeixen així que, pel cap baix, el preu dels terrenys s’ha multiplicat per nou. El
mateix 1862, Joan Calvet i Matas demana permís per fer una nova casa en els
terrenys edificables de la seva propietat. El projecte és del mestre d’obres Narciso
Nuet i les obres es farien entre 1862 i 1863. El mas de Can Calvet havia començat,
així, la seva agonia.

Can Grassot: un matrimoni amb repercussions urbanístiques
El mas de Can Grassot (28,25 mujades) va ser, per extensió, la tercera de les propietats que el 1850 van incorporar-se al nou municipi de Gràcia, després del Mas
Montaner i la finca del marquès de Castellvell. Estava presidit per una vella masia,
coneguda des del segle XV com a torre de Bell-lloc i més tard com a Can Brichfeus,
a la qual s’accedia des del camí de Can Mariné o torrent Curt, que enllaçava amb
els torrents d’en Mariner i Pregon (aquest segon la via més habitual de connexió
del mas amb la ciutat emmurallada, a través del Portal Nou).
El 1770 la finca va ser adquirida per Isabel de Gispert i Feran, i set anys després
l’heretaria en usdefruit el seu vidu, Geroni de Grassot i Ballester, doctor en lleis,
nascut a Barcelona, descendent d’una família oriünda de Palafrugell, el qual va
rebre de la seva esposa la potestat de deixar-la en herència al fill de tots dos que ell
decidís.2 Geroni de Grassot seria l’amo de la finca durant més de quaranta anys, ja
que, quan l’any 1793, en signar els capítols matrimonials del seu primogènit, Josep
Antoni, se li va presentar la primera oportunitat de prendre una determinació
sobre a qui deixar-la finca, ajornaria la decisió.
En la distribució de les propietats familiars feta finalment per Geroni de
Grassot, la finca de Caputxins Vells va correspondre a Francesc d’Assís de Grassot
i de Gispert, el fill petit de Geroni i Isabel, el qual havia fet anar de corcoll el pare
tota la seva vida. Un dels episodis protagonitzats per Francesc que més va enutjar
el pare va ser el seu casament, sense previ consentiment ni comunicació, amb
Carolina Álvarez y Calderón de la Barca. Per això, Geroni de Grassot, en deixar-li
en herència la finca gracienca, ho va fer amb la condició que «en lo cas de morir
sens fills llegitims y naturals y de llegitim y carnal Matrimoni nats y procreats»,
només pogués disposar la seva vídua d’una tercera part i les altres dues passessin
als seus néts, Josep Ramon i Antoni de Grassot y de Mujal, fills del primogènit.
Aquell matrimoni i aquesta disposició testamentària havien de tenir unes conseqüències urbanístiques inimaginables. Francesc no va tenir fills i dues terceres
parts de la finca passarien a Antoni de Grassot i de Mujal (després de renunciar el

2.

La història de la família Grassot (des del segle XVI al XXI) està àmpliament documentada en el treball de l’autor
d’aquesta comunicació, Camp d’en Grassot. Familia i territori (en premsa).
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seu germà Josep Ramon a la seva part, previ el corresponent pacte amistós). El
destí de l’altra part seria fruit d’una història rocambolesca. Carolina Álvarez es va
casar en segones núpcies amb un metge barceloní, vidu, amb el qual no va tenir descendència. Morta ella, la porció de finca va passar al metge dues vegades vidu i,
mort aquest, a un fill seu del primer matrimoni, també metge, sense cap relació, per
tant, amb la família de Grassot.
Per diverses raons, la formalització de la divisió de la propietat es va ajornar
durant anys, mentre s’incrementaven les expectatives d’una imminent transformació de rústega en urbana. El 1843 moriria Antoni de Grassot, impulsor de la recuperació agrícola de la finca al marge d’aquelles expectatives, i el 1844, la seva tia
Carolina. El 1847, els respectius hereus van acordar-ne el repartiment. La part septentrional (la zona compresa ara, aproximadament, entre els carrers de la
Travessera, Nàpols, Còrsega i el passeig de Sant Joan) va correspondre als germans
Roman i Dolors de Grassot i Elías, fills d’Antoni de Grassot. L’altra part, al sud del
carrer de Còrsega, a Josep Albert Cezat i Caparà. Aquesta distribució condicionaria durant quasi un segle el desenvolupament urbanístic i, de manera molt especial,
la formalització urbana d’aquell sector del territori.
Durant una dècada, les dues parts de la finca tindran una evolució (o una continuïtat) similar. L’evolució posterior, quan el futur urbà de les terres estigui ja
sobre la taula dels polítics i a l’abast de l’opinió pública, divergirà totalment. Les
causes tindran molt a veure, si més no a l’origen, amb les problemàtiques personals
(la diversa situació econòmica, professional o familiar; la relació emocional, personal i col·lectiva, amb el passat i el present del territori, és a dir, la vinculació històrica amb la terra, considerada com alguna cosa més que un recurs econòmic).
Cezat, nouvingut a aquell territori, perseguit pels creditors, només consideraria
l’immediat benefici econòmic d’acord amb les expectatives que augurava l’informe
que li va fer el 1857 l’arquitecte Elías Rogent, basat en una suspecta informació privilegiada («habiendo tenido a la vista el plano geométrico formado por el arquitecto D. Antonio Rovira y Trias en que hay el proyecto de las calles y plazas que se
podrán establecer»).3 Sense esperar, però, l’aprovació del pla d’eixample, va malvendre gran part de la finca (a un preu inferior a la meitat del pronosticat per
Rogent) a uns intermediaris, els quals els revendrien a un grup de naviliers i financers, molts d’ells indians, obrint una cursa especulativa que no es concretaria en
edificacions fins ben entrat el segle XX. La família de Grassot, malgrat l’aprovació
del pla d’eixample el 1859, continuaria explotant els recursos agrícoles i industrials
de la finca, fins que el 1866 Roman de Grassot, ja major d’edat i advocat, defensor
i propagador entusiasta de «la colosal obra económica y moral que los censos han
realizado [...] y lo que pueden aun realizar en beneficio de la riqueza y bienestar de
todos los ciudadanos»,4 promouria la urbanització o parcel·lació coneguda com a
Camp d’en Grassot i començaria a establir els terrenys en els quals s’aixecarien
immediatament les primeres cases del barri.

2.
3.

AHCAB (Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), Fons Elíes Rogent i Amat.
Roman de GRASSOT, «El censo enfitéutico y sus detractores», La Notaría. Boletín del Colegio de Notarios, 14 i 21
de juliol de 1879.
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1876, es referma l’heterogeneïtat
L’any 1876, dos fets produïts en els terrenys de les antigues finques de Can Calvet i
Can Grassot simbolitzen el definitiu rumb heterogeni de la metamorfosi de rural a
urbà del bocí de territori que estudiem. A baix, a tocar de la línia virtual de la futura avinguda Diagonal, la inauguració de la torre del dipòsit receptor d’aigües que
havia de presidir el nou paisatge urbà d’aquell sector del paratge de Caputxins
Vells, promoguda, en societat, pel mateix amo dels terrenys, el qual ocupava encara la veïna casa pairal voltada de camps de conreu. A dalt, a tocar del torrent d’en
Mariner, l’aterrament de la vella torre de Bell-lloc, enderroc decidit per l’amo
davant de l’èxit de la parcel·lació que havia promogut. Dos fets de signe contrari,
de construcció i destrucció, i un mateix significat: l’aposta definitiva pels dos eixamples, el de Barcelona i el de Gràcia, els quals, en aquell sector, encara trigarien mig
segle a ser-ne un de sol.
Quant a la transformació urbana de la finca de Can Calvet, superada la crisi que
el 1866 havia interromput el precoç procés, l’any 1871 les expectatives del propietari, Joan Calvet i Matas, es diversifiquen per tal d’assegurar-ne la rendibilitat.
D’una banda, s’abandona la pràctica de l’establiment emfitèutic en benefici de la
venda de terrenys a perpetuïtat; de l’altra, s’inverteix en el negoci propiciat per la
situació de la finca entre dos torrents. El febrer d’aquell any, Calvet, juntament
amb Francisco Luis Grappin, demana permís per col·locar en els terrenys edificables de la finca una caldera de vapor per tal d’elevar les aigües freàtiques dels
torrents del Pecat i Pregon. Es posa així en marxa el negoci de l’empresa Aguas
Potables del Ensanche y Barceloneta (inicialment, Calvet, Grappin y Arce). El
gener de 1875, l’empresa demana permís per completar el projecte i edificar una
«torre para depósito receptor de aguas elevadas», d’acord amb els plànols de C.
Rouviere. Es tracta d’una torre d’uns 26 metres d’alçada, amb planta octogonal de
dos costats més llargs, coronada per un gran dipòsit metàl·lic. (En realitat es faria
amb planta octogonal regular i subsistiria gairebé un segle, fins que en iniciar-se la
dècada dels anys seixanta del segle XX, l’empresa, anomenada llavors El Fénix de
Aguas Potables, edificaria en el solar la casa número 376-378 de la Diagonal).
Les successives negociacions dels Calvet per desfer-se dels terrenys viables de la
finca palesen la sorprenent lentitud de la iniciativa pública quant a la urbanització d’aquest indret del nou eixample. Els terrenys afectats del tram barceloní del passeig de
Sant Joan van restar de propietat dels Calvet fins al 1881 i els del terme de Gràcia fins
al 1884. Quant als terrenys on s’havia d’obrir una via tan important com la Diagonal,
Joan Calvet i Matas els va oferir a l’Ajuntament de Barcelona quan acabava el 1887.
Diu Calvet en la seva instància que el terreny encara es cultiva i que només s’hi han
obert «los pasos indispensables para entrada de las casas ya construidas [...] por lo cual
esta parte de vía está sin urbanizar. El dicente –diu Calvet– se halla continuamente
instigado por los propietarios de los predios antes indicados para que se destine a vía
pública». L’informe tècnic municipal respon que no és prioritari encara obrir aquell
sector de la Diagonal. El 1892, després de morir Calvet, es produiria l’expropiació dels
terrenys i, a continuació, l’obertura (no la urbanització encara) de la Diagonal, entre
els carrers de Girona i Nàpols. El 1894 seria enderrocada Can Calvet, cosa que suposaria la desaparició definitiva d’una finca agrícola amb força segles d’història.
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Es consolida el Camp d’en Grassot
Com hem vist, l’evolució dels terrenys de l’antiga finca de la torre de Bell-lloc serà
molt diversa en la part que mantindria la família de Grassot i en la que va passar al
nouvingut Cezat i Caparà. De fet, els terrenys que aquest va heretar i es va vendre
no serien més que moneda d’intercanvi especulatiu durant quasi tres quarts de
segle. En els altres, els terrenys que van constituir, en paraules de Carreras Candi,
«lo genuí Camp d’en Grassot»,5 setze anys després d’aprovar-se el Pla Cerdà hi naixeria un nou barri gracienc.
Durant aquests primers setze anys de vigència del Pla Cerdà a Gràcia, el canvi
d’estatus urbanístic no havia tingut cap conseqüència en el nostre territori quant a
l’aparició de construccions, l’obertura de carrers o la realització de cap mena d’obra pública. L’Ajuntament de Gràcia encara trigarà ben bé un quart de segle per
prendre seriosament en consideració la possibilitat de fer realitat l’eixample en
aquest sector del seu terme (de fet, l’acció no l’emprendria l’Ajuntament de
Barcelona fins després de l’annexió de 1897).
El 1866, Roman de Grassot, en nom propi i de la seva germana Dolors, encarreguen al director de camins veïnals Tomàs Presas un «Plano dividiendo en solares para edificar y fijando calles en las que aquellos tengan su frente las varias piezas de tierra que forman la heredad con su casa que poseen en el término de la villa
de Gracia en el paraje dicho Capuchins Vells, Distrito municipal de aquella y partido judicial de esta [Barcelona])». Es tracta, més que d’un projecte d’urbanització,
d’un plànol de parcel·lació d’acord amb el Pla Cerdà, amb set mansanes, no totes
set senceres, delimitades per carrers de 100 pams, encara que amb la introducció
de tres passatges o carrers secundaris de 40 pams. El plànol inicial contempla la
permanència de la masia, l’antiga torre de Bell-lloc.
La parcel·la bàsica la constitueix un rectangle de 30 pams de façana i 135 pams de
profunditat (5,83 x 26,23 m), amb una superfície de 4.050 pams quadrats (153 m2).
L’amplada es va fixar en dividir en dinou parts l’amplada total de la mansana i, tot i
resultar una mesura racional en atenció a la llargada de les bigues de fusta habituals
llavors a la construcció, és una mica superior al de la tradicional casa de cós, no superior als 25 pams. (La major part dels emfiteutes considerarien que era massa gran per
fer una sola casa i massa petita per fer-ne dues, i per això va ser habitual que adquirissin, bé un solar i mig per fer una casa, bé tres solars per fer-ne dues, en tots dos
casos amb una amplada de 8,75 m i dues crugies.) Quant a la profunditat, és la quarta part de l’amplada de la mansana, un cop descomptats els 40 pams destinats a carrer
interior. Segons la normativa vigent, la meitat d’aquesta profunditat s’havia de dedicar a pati o jardí, amb la qual cosa la superfície construïda per planta de la casa tipus
resultava ser de 76,5 m2. Les parcel·les en xamfrà a l’encreuament entre carrers de
100 pams, es van resoldre en forma de pentàgon, amb un costat equivalent a tres
amplades del solar tipus (90 pams); un altre igual a la profunditat (135 pams); el tercer, el xamfrà, de 100 pams, i els altres dos, de 65 i 20 pams. Resultava així una superfície teòrica de 9.600 pams (362 m2), equivalent a 2,37 vegades un solar tipus.

5.

Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. La ciutat de Barcelona, Barcelona, Albert Martín,
1916, pàg. 988.
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El sistema de gestió de la urbanització, d’acord amb la pràctica habitual
defensada amb entusiasme per Roman de Grassot, seria, si més no durant les primeres dècades, el cens emfitèutic. El 28 d’octubre de 1866, els germans de
Grassot inicien la signatura conjunta de documents d’establiment de terrenys. El
contracte d’establiment tipus no té cap característica especial respecte dels que
eren habituals en la pràctica de l’emfiteusi al Pla de Barcelona. Així, fixa les obligacions de l’emfiteuta de millorar, no perjudicar el solar establert; de construir
habitatges amb una inversió mínima prefixada i en un termini no superior als dos
anys, i de pagar, els dies o en les ocasions que s’escaigui, l’entrada, la pensió censual i els lluïsmes quan correspongui, així com els impostos i càrregues de tot
tipus. Des del punt de vista constructiu, es defineix que les cases han de ser entre
mitgeres, amb les altures i superfícies que marquin les ordenances; que les aigües
pluvials s’han de recollir dins del solar propi i que «las aceras cuando se hagan
deberan pagarlas los adquisidores la parte correspondiente al frente de la casa o
casas que construyan».
L’ordre en què es van anar produint els establiments va estar condicionat per
la permanència de la vella masia i, sobretot, de les rajoleries (algunes, acabades
d’establir), les quals ocupen en conjunt gairebé cinc mujades. La primera mansana que es va establir va ser la delimitada pels carrers 36/E/37/F (Roger de Flor,
Pare Claret, Nàpols i Indústria), tots quatre de 100 pams, dividida en dos per un
passatge de 40 pams (el que més tard es diria carrer d’en Grassot). S’hi van preveure seixanta-vuit solars. La parcel·la número u va ser una de cantonada, la de
la cruïlla dels carrers 36 i E (ara, Roger de Flor 312-314 i Pare Claret 38). Però
el primer establiment va ser el de les parcel·les 25 i mitja 26, on es van construir
dues cases, les corresponents als actuals números 63-65 del passatge Grassot. És
difícil saber si van ser aquestes les primeres cases construïdes a la nova urbanització. En tot cas, sembla segur que les primeres cases del Camp d’en Grassot es
van alçar en aquesta mansana i no, com diuen alguns historiadors,6 en la cruïlla
dels carrers de Còrsega i Grassot ni en el passeig de Sant Joan, un espai sense
cap aparença de ser urbanitzat aviat, on senyorejava encara el torrent Pregon
enmig d’un paisatge híbrid, entre rural, industrial i residencial, presidit per Can
Sagués.
Els vint-i-quatre establiments fets el 1866 van esgotar pràcticament tot el sòl
disponible de la primera mansana (el 91,4 % de la superfície total). El procés va
continuar de manera regular fins al 1878, en què sofreix una crisi de creixement.
Gairebé tots els terrenys lliures han estat establerts o ajustats (fins i tot els que ocupava la vella torre de Bell-lloc, que va haver de ser enderrocada, única objecció
greu que es pot posar a l’acció de Roman de Grassot, encara que es tracta d’un
però exposat des d’una perspectiva d’avui, ja que, de fet, això era el que proposava
el Pla Cerdà per a totes les construccions històriques escampades pel Pla). Només
quedava l’expectativa de fer efectivament edificables els terrenys ocupats per les
bòbiles que hi romanien actives, la qual cosa no havia de resultar fàcil.
6.

Segons Pere DUART, «La urbanización del Camp d’en Grassot», Mai Enrera. Butlletí del Club Excursionista de
Gràcia, any IX, núm. 101, agost de 1933, pàg. 85-87, la casa del número 453 va ser la primera casa de la urbanització Grassot. La documentació contradiu aquesta informació. Aquest article ha estat reproduït parcialment per
Josep Maria ESTEVE PUNTÍ a Camp d’en Grassot. Història i formació d’un barri.
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La tendra història que Pere Duart va explicar-nos ara fa setanta-cinc anys té poc
a veure amb la realitat històrica.7 Duart ens presenta un Geroni Grassot (en tot cas
havia de ser el seu besnét Roman, ja que Geroni de Grassot havia mort feia més de
cinquanta anys) i uns rajolers plens de bonhomia i bona voluntat, que arriben fàcilment a un acord entre cops a l’esquena, paraules de cavallers i regals mutus. La realitat va ser diferent. Roman de Grassot havia començat a urbanitzar els seus
terrenys sense parlar amb els rajolers i quan els va dir que marxessin, alguns es van
negar. En aquests casos de Grassot va haver de recórrer a la justícia i, finalment,
tots van haver de pactar les solucions a cal notari. A mitjan 1879 van deixar de
fumejar els forns de les rajoleries del Camp d’en Grassot. Poc després, el 1880,
l’Ajuntament de Gràcia acordaria explanar la part del passeig de Sant Joan del seu
territori i treure les rajoleries que hi havia entre els torrents Pregon i del Pecat.
El 1901, data final del període històric analitzat, constitueix una altra fita significativa del procés de transformació del territori que ens ocupa. A la primera mansana oriental del passeig de Sant Joan de Dalt, l’arquitecte Puig i Cadafalch aixeca
la Casa Macaya. Es confirma així la pèrdua de virginitat dels terrenys previstos per
Cerdà per ubicar-hi l’hipòdrom, iniciada uns anys abans, el 1882, gràcies a una suspecta maniobra d’un ciutadà il·luminat que va adquirir una mansana afectada per
tal d’aixecar una nova catedral.8

Constatacions i reflexió finals
El plànol de Barcelona de 1903 evidencia l’heterogeni resultat del procés que fins
aquí s’ha explicat. En el sector septentrional, el barri del Camp d’en Grassot és ja
una realitat. En el sector diagonalment oposat, romanen, aïllades, les cases i construccions promogudes quaranta anys abans pels Calvet. La resta del territori continua sent un gran buit urbà, només esquitxat per algunes antigues construccions,
testimoni del passat agrícola i protoindustrial. La lectura d’un plànol actual, amb
tot el territori urbanitzat i edificat (i en gran part reedificat), palesa les petjades de
“l’encarnació del futur dibuixat” previst per Cerdà. La regularitat de les parcel·les
del sector genuí del Camp d’en Grassot, fruit d’una acció meditada i organitzada
d’acord amb uns principis, contrasta amb la moltes vegades absurda parcel·lació
(mitgeres obliqües, profunditats inversemblants, etc.) de la resta de mansanes,
heretada sense cap mena de revisió del parcel·lari agrícola o de les urbanitzacions
precerdianes, que va repercutir en la materialització dels projectes arquitectònics.
Per acabar, és imprescindible fer una reflexió sobre l’adaptació i interpretació
que, per transformar la seva finca, va fer Roman de Grassot de la partitura original
d’Ildefons Cerdà referent a tot el Pla. Al meu parer, cal afirmar en primer lloc que
el “Pla de Grassot” (diguem-li així, ja que tot i basar-se en un simple plànol

7.
8.

Pere DUART, «La urbanización...».
Vegeu Antoni GONZÁLEZ, Raquel LACUESTA, «Resumen histórico de la evolución del entorno urbano de la
Sagrada Familia», CAU, 40, novembre-desembre de 1976.
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parcel·lari constitueix, com a programa de desenvolupament, un autèntic pla), no
és una desvirtuació del Pla Cerdà, sinó la manera de fer-lo possible en un context
espacial i temporal determinat.
Els passatges introduïts a les mansanes van fer possible un tipus de parcel·la
adaptada a les possibilitats reals de la societat gracienca d’aquell moment, sense
que la densitat d’ocupació del territori prevista es modifiqués sensiblement.
L’obertura passiva dels carrers, a ulls d’avui pot semblar incomprensible. En aquells
moments, qualsevol altra alternativa (l’acció d’un promotor amb repercussió sobre
el preu dels solars hauria fet inviable l’operació i l’acció de l’administració pública
era absolutament impensable).
Llavors i allà, l’alternativa del “genuí Pla Cerdà” no existia. La prova és el buit
urbà dels espais no inclosos en el projecte de Roman de Grassot abans que arribés
a aquell indret, més de mig segle després, l’expansió en taca d’oli del nou caseriu
de Barcelona. I el fet que aquesta taca arribés, fracassades les propostes de Cerdà
quant a la reparcel·lació, superposant el viari de 1859 a la trama agrícola, i mitjançant l’edificació descoordinada de cada parcel·la, amb les incongruències de tot
tipus que això comportaria.
Deia Roman de Grassot en l’article abans referenciat:
La clase obrera catalana y la clase media, las dos encarnadas con las dos ideas
salvadoras de toda sociedad, cuales son el trabajo y el ahorro, y que son la única
y verdadera base de la riqueza de Cataluña [...] han obrado el prodigioso resultado de poblar el llano de Barcelona y las faldas de nuestros más cercanos montes, levantando millares de edificios destinados a su industria, a su habitación y
a su recreo. ¿Y cuál ha sido el incentivo, cuál ha sido el medio que estas dos clases, no poseyendo grandes capitales, hayan podido ser propietarias y contribuir
al fenomenal desarrollo de la riqueza urbana del llano de Barcelona?
Preguntádselo a los interesados, preguntadlo a todo el mundo y unánimes os
contestarán que todo se debe al censo enfitéutico.
El Pla de Grassot va fer possible que en aquell racó del Pla que avui coneixem
per Camp d’en Grassot les classes treballadores i populars de Gràcia poguessin
gaudir, de manera immediata, dels avantatges d’higiene, salubritat, mobilitat, etc.
que amb el seu projecte Cerdà proposava per al futur en tota la conurbació urbana de Barcelona, i sense la intermediació especulativa (d’inversionistes, promotors,
constructors i propietaris) que, en general, patirien els ciutadans barcelonins per
accedir als habitatges de la nova ciutat.
Camp d’en Grassot, 24 de setembre de 2007
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La cloenda de l’edat d’or del monument urbà:
el cas del monument a Rius i Taulet (1896-1901)
Maria Ojuel Solsona*

El monument barcelonès més cèlebre del segle XIX és, sens dubte, per les dimensions, la perícia tècnica i la significació, el dedicat a Cristòfol Colom. Però n’hi va
haver d’altres que exemplifiquen igualment el que va ser l’estàtua commemorativa
vuitcentista, la tipologia escultòrica monumental més important fins a inicis del
segle XX i que en el cas de Barcelona va tenir un gran desenvolupament.1
Entre aquests altres monuments, hi ha el dedicat justament a un dels artífexs de
l’estàtua de Colom, Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1889), que va ser alcalde
de Barcelona en quatre ocasions. Tot i que el resultat final del monument pot semblar, per comparació, relativament modest, és igualment representatiu dels paràmetres en què es movia l’escultura monumental del Vuit-cents, deutora de models tipològics anteriors, que cobren un significat nou en el monument commemoratiu de
caràcter públic i en les polítiques de memòria. El primer objectiu d’aquesta comunicació és, precisament, valorar-lo com a exemple de síntesi d’una veritable edat
d’or del monument urbà vuitcentista. L’estudi de l’obra en els seus elements formals
i iconogràfics ens permetrà dilucidar les seves arrels històriques, les permanències i
els nous usos.
En segon lloc, la comparació entre el projecte guanyador del concurs públic
obert pel consistori barceloní per erigir aquesta escultura monumental –obra de
Falqués i Fuxà–, i els altres, fins ara inèdits, d’escultors tan importants com
Alentorn, Borrell, A. Vallmitjana, Arnau o Benlliure, permet obrir una nova línia de
recerca relacionada amb l’anàlisi de les diferents solucions plàstiques per representar l’homenatjat i les seves virtuts cíviques. També constatem l’existència de diversos
models iconogràfics per representar la ciutat de Barcelona, personificada en una
figura femenina.
Per realitzar aquest treball, ens hem servit, com a font primària, de l’expedient
original relatiu a l’erecció del monument, que es conserva en l’Arxiu Municipal
*
1.

Historiadora de l’art. Col·laboradora al GRACMON (Universitat de Barcelona).
L’estudi que ens ha proporcionat un punt de partida i una estructura per al nostre treball és el de C. REYERO, La
escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-1914, Madrid, Cátedra, 1999.
Ens han estat molt útils també els treballs de S. MICHONNEAU, Barcelona: memòria i identitat. Monuments, commemoracions i mites, Vic, Eumo, 2001; I. PEIRÓ, «La historia, la política y la imagen crítica de la Restauración»,
dins M. C. LACARRA I C. GIMÉNEZ, Historia y política a través de la escultura pública (1820-1920), Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, 2003; i J. SUBIRACHS, L’escultura del segle XIX a Catalunya, Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1994. Agraïm igualment les aportacions de Rosa M. Subirana, Mireia Freixa i M. Isabel
Marín, així com la disponibilitat de la direcció i personal de l’Arxiu Municipal Administratiu.
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Administratiu de Barcelona, integrat per diversos documents: el registre de la subscripció pública per erigir el monument; la documentació administrativa de la comissió monumental; la documentació sobre el concurs públic; diversos plànols i fotografies i un exhaustiu recull de premsa.2 Tot i tractar-se d’un monument “menor”, sorprèn la quantitat de documentació generada i la relativa dilació de les obres, així
com les dificultats per aconseguir-ne el finançament.

Context històric
CIUTAT I MONUMENT PÚBLIC AL SEGLE XIX A CATALUNYA I ESPANYA
Al llarg del segle XIX assistim a un augment sense precedents a Espanya de l’estatuària pública, una veritable edat d’or del monument públic, paral·lel al creixement
de les ciutats i de les seves necessitats artístiques, juntament al trànsit de l’Antic
Règim a l’època liberal. La funció d’aquests monuments és diferent de la que
tenien en els segles precedents; de fet, durant l’absolutisme monàrquic els grans
monuments públics tenien un caire ornamental lligat a l’ordenació urbanística i la
gran estatuària en general estava concebuda per a entorns reials i privats.
L’estatuària monumental del Vuit-cents, per contra, compleix una funció social,
ideològica i estètica, en el sentit que vol representar els sentiments col·lectius de la
societat que l’ha concebut, per mitjà de gestes i herois que representin els nous
valors cívics liberals. Ara bé, malgrat que la finalitat és distinta, el liberalisme va
buscar i trobar models formals i iconogràfics clàssics, reproduïts des de l’antiguitat
grecoromana fins al segle XVIII i difosos per l’Acadèmia.
La ciutat de Barcelona, sobretot en la segona meitat del segle XIX, va experimentar un important desenvolupament monumental, que va intensificar-se a final
de la centúria i que està associat a diversos factors particulars del procés històric
català. D’una banda, cal esmentar el progrés industrial, paral·lel a l’increment de
població urbana i l’expansió urbanística després de la demolició de les muralles. En
aquest context, sobretot a finals de segle, Catalunya va ser capdavantera en la fosa
de bronze per a usos artístics, i els escultors catalans van treballar dins i fora de
l’Estat espanyol en diverses empreses monumentals. D’altra banda, tenim una
potent gestió municipal, que havia estat capaç de tirar endavant la primera
Exposició Universal de l’Estat i que ara assumia una política monumentalitzadora,
a cavall entre la fidelitat a la ideologia de la Restauració i nous valors lligats al naixent catalanisme polític, capitalitzant un discurs cultural a través d’una estètica acadèmica. El monument commemoratiu trobava la seva raó de ser en aquest context,
a mig camí entre el romanticisme i el realisme, en paral·lel a l’auge de la pintura
històrica. Però així com la pintura, per la seva pròpia natura, permetia un desenvolupament narratiu, les possibilitats de l’escultura eren molt més restringides. És per
aquest motiu que els escultors van actualitzar fórmules antigues, tant a nivell formal com iconogràfic, que van acabar conformant un nou llenguatge que precisa ser
interpretat des dels valors coetanis.
2.

La referència documental d’aquest expedient és: AMAB (Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona), Foment
OP, Exp. 2.416, 1896-98.
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CARACTERÍSTIQUES DEL MONUMENT PÚBLIC DEL VUIT-CENTS
Com hem apuntat abans, l’eclecticisme és el tret estilístic distintiu d’aquests monuments urbans, ja que s’utilitzen tipologies i recursos plàstics antics per a expressar
nous valors, derivats del gust per allò històric i el desig de dignificació de la ciutat
burgesa, que fa seves les heroïcitats dels seus avantpassats per a legitimar-se.
Aquesta monumentalització moderna recull recursos barrocs pel que fa a l’acumulació decorativa, els gestos solemnes i teatralitzats i una certa idealització de les
figures. També, com en època barroca, molts d’aquests monuments són subsidiaris
d’un disseny arquitectònic i, com el que ens ocupa, han de ser valorats dins un
emplaçament que reforça el missatge commemoratiu.
Avançat el segle XIX, es van incrementar els monuments commemoratius de fets
i persones coetanis. Aquesta proximitat temporal va contribuir a que els artistes, en
tractar plàsticament els personatges contemporanis, apliquessin cada cop més versemblança i precisió, desembocant en una concepció realista de la representació
que s’allunyava de la tradicional idealització espaciotemporal, tot i que de vegades,
com veurem en el monument a Rius i Taulet, es feien conviure dos nivells de representació, un de real i l’altre d’al·legòric, combinant la fidelitat descriptiva del natural amb l’ús de figures al·legòriques d’arrel clàssica. De la mateixa manera, l’escultura, més que la reconstrucció fidel d’un fet, cercava representar els valors o idees
de fets i persones per mitjà de tipus i elements simbòlics, recorrent sovint a personificacions, atributs i gestos estereotipats fàcilment interpretables pels espectadors
de l’època. Però el monument del Vuit-cents és deutor dels segles precedents no
només a nivell iconogràfic, sinó també formal. El bronze i el marbre, pel seu caràcter noble i per la seva duresa, van seguir sent els materials preferits pels escultors i
els trobem combinats en els grans conjunts. Així mateix, les tipologies monumentals s’emparenten, com veurem, amb la tradició dels monuments efímers.
EL PROCÉS D’ERECCIÓ DEL MONUMENT PÚBLIC
El procés d’erecció d’un monument públic al segle XIX sol representar un considerable esforç econòmic i sovint està marcat per una llarga duració des de la seva concepció fins a la seva inauguració. En el cas del monument a Rius i Taulet, se’n va
començar a parlar el 1896, va ser interromput a causa del “desastre” del 1898 i no
va ser inaugurat fins el 1901. Va constituir, com moltes d’altres, una iniciativa privada que l’Ajuntament va acabar assumint en part, encapçalant una subscripció
pública. A Barcelona s’havien erigit ja dues estàtues de personatges contemporanis, els empresaris i mecenes de la urbs, Antoni López –marquès de Comillas– i
Joan Güell i Ferrer, però en aquest cas es tracta del primer monument dedicat a un
edil. El segon, inaugurat el 1910, serà el de Bartomeu Robert, obra de Josep
Llimona, característica ja del nou segle.
En general, els promotors vuitcentistes de monuments van establir el concurs
com a mètode preferent per a l’elecció de l’estàtua o conjunt escultorico-arquitectònic, obert als artistes, que s’havien d’adequar a unes bases o condicions prèvies.
En assumir les ciutats, al llarg del segle XIX, gran part de les polítiques monumentalitzadores, el concurs s’adaptava bé a la intenció cívica de bona part dels monuments
urbans. Per a tal efecte, es constituïa un jurat acadèmic i/o polític que decidia
“democràticament”, si bé el veredicte podia veure’s interferit per factors diversos:
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des del fet d’haver de jutjar una obra a partir d’un esbós bidimensional o tridimensional, fins a doblegar-se a altres interessos o favoritismes. L’interès generat pels
concursos queda ben palès en el ressò que trobem a la premsa de l’època, per bé que
en general l’opinió del “carrer” no interferia en la dels experts. Alguns concursos del
segle XIX van ser complexos i polèmics, com el relatiu al monument a Colom de
Barcelona. En més d’una ocasió, el jurat va declarar desert el concurs o bé va recomanar al guanyador algunes modificacions en el projecte, com en el cas que ens
ocupa. Sovint, a part del guanyador, hi ha mencions o premis honorífics per a altres
concursants. Participar en aquests concursos es va convertir en una part del cursus
honorum dels escultors novells i en ocasions també en una obligació per als ja consagrats. Algunes vegades, idees no premiades podien ser “reutilitzades” en ocasió
d’altres certàmens o encàrrecs, ja que l’ofici es movia dins uns paràmetres relativament estrets que no permetien grans variacions. La premsa il·lustrada, en fer-se
ressò dels concursos, va jugar un paper important en la difusió dels models, juntament amb les exposicions d’art estatals i locals, on s’exhibien i premiaven projectes.

El projecte de monument a Rius i Taulet
EL PERSONATGE PÚBLIC I LA SEVA ÈPOCA
Francesc de Paula Rius i Taulet va néixer a Barcelona l’any 1833. Fill de menestrals,
estudià dret i exercí fins iniciar la seva carrera política, durant la revolució del 1868,
després de la qual va ser regidor i tinent d’alcalde de la ciutat. Amb l’efímera
monarquia d’Amadeu I va passar a ocupar l’alcaldia (1872-1873), càrrec que ostentà de nou durant el govern provisional del general Serrano (1874). Després seria
diputat a corts per Barcelona, representant el partit liberal de Sagasta (1875-1877).
Amb la restauració monàrquica, va ocupar dos cops més l’alcaldia, entre el 1881 i
el 1884, i entre el 1886 i poc abans de la seva mort, el 1889.
És durant aquest darrer període que va emprendre la major part d’obres i iniciatives públiques, entre les quals cal esmentar la primera Exposició Universal celebrada a l’Estat espanyol. Si bé la idea de l’exposició la va aportar el seu promotor
inicial, Eugenio Serrano de Casanova, sent alcalde Joan Coll i Pujol, el cert és que
l’impulsor principal i el que decidiria, degut al fracàs de la iniciativa privada, que
l’Ajuntament assumís la gestió de l’esdeveniment va ser Rius i Taulet. Amb aquest
objectiu va crear la “comissió dels vuit”: a part d’ell mateix, comptava amb Manuel
Girona, Lluís Rouvière, Carles Pirozzini, Manuel Duran i Bas, Elies Rogent, Josep
Ferrer i Vidal i, finalment, Claudi López Bru. En ells va recaure la responsabilitat
de materialitzar l’exposició, malgrat les crítiques d’una part de l’opinió pública i
d’alguns intel·lectuals. Si bé a nivell tecnològic i científic no hi va haver primícies,
hom ha assenyalat l’Exposició del 1888 com una síntesi de l’estat de l’arquitectura
i les arts plàstiques a Catalunya i el punt de partida del modernisme. Va ser en el
decurs d’aquesta exposició que s’inaugurà el monument a Colom, ideat l’any 1881
i impulsat pel propi Rius durant la seva penúltima alcaldia.
També va emprendre les urbanitzacions de la Gran Via de les Corts Catalanes,
les places de Tetuan i Letamendi, la Rambla de Catalunya, el carrer d’Aragó i el
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passeig de Colom. Va fer construir el Palau de Justícia, el cementiri de Montjuïc i
va promoure iniciatives culturals –com el Conservatori i la banda municipals, les
festes de la Mercè i la galeria de Catalans Il·lustres– i infraestructures sanitàries
–com el Laboratori microbiològic i l’Institut Municipal d’Higiene–, a part de
reprendre la modernització del clavegueram. El mite de Rius i Taulet va transcendir l’etapa de la Restauració i va quedar associat a les idees de progrés i modernitat. Si bé no se’l pot relacionar amb una renovació de la gestió municipal –com sí
que s’esdevé en la curta alcaldia de Bartomeu Robert–, va ser vist pels seus conciutadans com un model d’abnegació per la urbs, degut a la seva mort sobtada, pocs
mesos després de la maratoniana exposició.3 Aquesta càrrega emocional va permetre als promotors del monument teixir factors d’identificació no només amb les elits
locals sinó també amb un públic més extens.
EL MONUMENT EN PROJECTE
La primera data que apareix en l’expedient relatiu al monument és el 20 de febrer
del 1896, quan uns regidors municipals van proposar la seva erecció. Per a tal fi, es
va crear una comissió formada per diverses personalitats,4 encapçalada pel llavors
alcalde de Barcelona, Josep M. de Nadal, per promoure la construcció d’un monument públic dedicat a la memòria de Rius i Taulet. Poc després, el 7 de març, es va
decidir que el procediment per l’elecció de l’estàtua commemorativa seria el concurs, tot i que les bases del mateix no es van presentar fins gairebé un any més tard.
Mentrestant, va obrir-se una subscripció, on l’Ajuntament farà la contribució econòmica principal. El concurs, del qual parlarem més endavant, va ser decidit el juny
del 1897 i la primera pedra del monument es va posar el setembre del mateix any.
Amb tot, les obres van ser suspeses el juny del 1898, coincidint amb la guerra de
Cuba, i no es reprendrien fins un any més tard, justament durant l’alcaldia del cèlebre doctor Robert, continuador, en certa manera, de la política iniciada per Rius
de fomentar l’acció de les corporacions i incorporar al consistori sectors intel·lectuals propers a un incipient catalanisme conservador.
El monument es va inaugurar oficialment per les festes de la Mercè del 1901, en
presència de l’alcalde, Joan Amat, i d’autoritats que havien intervingut en
l’Exposició del 1888 i en la comissió del monument, com era el cas de Carles
Pirozzini, l’opinió del qual, com veurem, serà molt influent en la decisió del jurat
del concurs. Reproduïm un interessant fragment del seu discurs durant l’acte, que
també forma part de l’expedient:
Don Francisco Peris Mencheta sacó de sus arsenales ocho toneladas de bronce,
en piezas de guerra de antiguos sistemas, para que esos símbolos fatídicos de
destrucción y muerte, purificados por el fuego, embellecidos por el Arte y sacrificados por la idea, proclamaran en la noble efigie de ese modelo de insignes
ciudadanos y en la representación estética de esas correctas estatuas, el trium3.

4.

Tampoc disposava de diners públics de representació i sovint contribuïa del seu propi pecuni. El 1891, poc després
de la seva mort, una comissió ciutadana va demanar a la corporació municipal una aportació econòmica per a la
vídua: vegeu AMAB, Expedient 494, Governació, Sèrie D, 1891. Aquesta actuació pot considerar-se el germen del
posterior homenatge monumental a l’alcalde.
Entre les persones que en formaven part, hi havia: Manuel Duran i Bas, Carles Pirozzini, Manuel Girona,
Santiago Rusiñol i Francesc Miquel i Badia.
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fo del Saber, de la Paz y la Cultura, que son las pacíficas victorias alcanzadas,
sin lágrimas ni honores, en las luchas de la civilización y el progreso, entre las
modernas nacionalidades.5
A diferència del personatge històric, sovint relacionat amb episodis bèl·lics,
l’heroi contemporani es presenta com el patrici cultivat, amant de la pau i protector de la ciència i la cultura.
EL CONCURS I EL JURAT
El 5 de febrer de 1897 es van presentar les bases del concurs, on s’especificava l’emplaçament del monument i es fixava el termini de presentació dels projectes pel primer de juny. S’afegia com a condició que els projectes havien d’anar acompanyats
d’un pressupost general que no podia excedir de les cent mil pessetes i es permetia
fer un esbós gràfic o un model escultòric a escala. S’establien dos paràmetres selectius: el mèrit artístic i les condicions econòmiques, especificant que «en igualdad de
mérito artístico y condiciones económicas será preferido el proyecto de
Monumento que mejor simbolice los grandes servicios prestados a Barcelona por
el Marqués de Olérdola, a quien le debe la primera Exposición Universal Española,
así como la protección que dispensó a la Industria, las Ciencias y las Artes, por
medio de la realización de las importantes obras llevadas a cabo durante su gestión
municipal». S’indicava que a part del premi s’atorgarien dos accèssits, però també
que el concurs podia declarar-se desert si no hi havia cap obra meritòria. Es van
presentar tretze projectes, un dels quals fora de termini, que van restar exposats al
Museu de Belles Arts per al públic en general durant dues setmanes, una pràctica
que no era estranya al procediment del concurs i que permetia publicitar l’empresa i crear un estat d’opinió entre part de la ciutadania i la premsa, que si bé després
el jurat no solia tenir en compte, sí creava certa il·lusió de participació col·lectiva.
El jurat es va constituir el 5 de juny de 1897, sota la presidència de l’alcalde,
Josep M. de Nadal. Tres dels vocals van ser nomenats per la Comissió del monument i els altres tres van ser escollits pels autors dels projectes, en un intent d’atorgar més neutralitat al veredicte. Els vocals que representaven la comissió eren els
crítics artístics Frederic Schwartz, Artur Gallard i Carles Pirozzini, que havia estat
secretari en la comissió del monument a Colom. Els vocals representants dels artistes eren Joan Roig, en qualitat d’escultor; Josep Lluís Pellicer, com a pintor; i Joan
Torras, com a arquitecte.
En la segona sessió del jurat, el 15 de juny, es va procedir a fer una preselecció
dels candidats «para separar aquellos que, a juicio de los jurados, no reunían méritos suficientes para optar al premio». Sis dels projectes van ser eliminats. En una
segona ronda, un cop van ser recordades de nou les bases del concurs i llegides les
memòries i pressupostos dels candidats preseleccionats, es van descartar dos projectes més. Aleshores es va passar a discutir si els tres projectes que havien quedat
seleccionats –de Gustà i Alentorn, de Falqués i Fuxà, i de Font i Vallmitjana– eren
mereixedors del premi i accèssits. Roig considerava que cap d’ells era prou merito-

5.

El ministre de defensa –llavors anomenat “de la guerra”– va cedir, com era el costum, el bronze per fondre les
estàtues, a partir de restes d’armament obsoletes o inservibles.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

La cloenda de l’edat d’or del monument urbà: el cas del monument a Rius i Taulet (1896-1901)

379
7

ri, per bé que, en tot cas, el de Gustà i Alentorn podia salvar-se, «pues el del Sr.
Fuxá presentaba el aspecto completamente funerario y el de los Sres. Font y
Vallmitjana no reunía en absoluto las condiciones artísticas que eran de exigir en
un monumento público, de una Ciudad que cuenta ya con una obra tan notable
como el monumento erigido a Güell Ferrer». Torras va plantejar la possibilitat d’obrir un segon concurs entre els tres seleccionats perquè milloressin les seves propostes abans de decidir-ne el guanyador.
Pirozzini es va mostrar contrari a declarar desert el concurs –malgrat que aquest
supòsit era contemplat a les bases–, ja que considerava que els concursants eren
artistes de qualitat, que havien tingut temps suficient per fer uns projectes ajustats
a les bases i que era improbable que en obrir un nou concurs «se presentaran otros
artistas y mejores proyectos». Tampoc es va mostrar favorable a obrir un segon concurs entre els seleccionats, perquè creia que hi havia el risc que no fossin millorats.
Finalment, va afegir que, segons el seu parer, només un dels projectes era digne
d’optar al premi «y para combatir la creencia de que el obelisco tiene únicamente
carácter funerario, leyó un extracto de las definiciones del mismo dadas por los
Diccionarios». Aquestes definicions, després adjuntades a l’expedient, revelen que
Pirozzini, que havia pres partit pel projecte de Fuxà, s’havia preparat per combatre
les crítiques sobre l’ús monumental de l’obelisc, que havien sorgit també en la
premsa durant l’exposició pública dels projectes.
L’endemà van continuar les deliberacions i, finalment, amb un vot en contra, es
decideix no declarar desert el concurs i donar el premi al projecte de Falqués i
Fuxà, el primer accèssit al projecte de Gustà i Alentorn i el segon accèssit al de
Font i Vallmitjana. A proposta de Pirozzini, es va fer constar una menció especial
a un dels projectes que va ser eliminat en la segona ronda, presentat per Josep Puig
i Cadafalch i Eusebi Arnau, «que por sus condiciones de novedad en la composición general del Monumento y su ejecución escultórica se hacía digno de especialísima mención: no habiéndole podido adjudicar, en justicia, el Jurado ninguna de
las recompensas consignadas en el programa del concurso por no responder dicho
proyecto a la idea concreta de la conmemoración del personaje, a quien se dedica
el monumento».
En una quarta sessió, el 18 de juny, el jurat va acordar algunes modificacions en
el monument premiat:
Dar mayor robustez y elevación al obelisco, resolver algunos detalles de la ornamentación del pedestal, dar mayor naturalidad a la estatua del Trabajo, enlazándola con la masa monolítica del obelisco y procurar más razonamiento y simplicidad en el decorado y proyección de la cartela que sostiene el retrato del personaje a quien se dedica el monumento, cuyo busto ha de revestir la grandeza y
holgura de las testas de la buena época romana o del espléndido período del
Renacimiento.
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Anàlisi plàstica i iconogràfica del monument a Rius i Taulet
CONCEPCIÓ FORMAL I TIPOLÒGICA DEL MONUMENT
Era habitual que en el disseny dels monuments col·laboressin arquitectes i escultors. En el cas que ens ocupa, va ser l’arquitecte Pere Falqués (1850-1916) qui va
projectar el pedestal sobre el qual s’alça un obelisc, la reduïda alçada del qual va
ser motiu de crítica i va haver de ser rectificada. Falqués exercia com a arquitecte
municipal des del 1889 i va dissenyar altres monuments barcelonins, com el dedicat a Pitarra, així com diversos elements del mobiliari urbà.
L’obelisc sovint constitueix el motiu únic en altres monuments i l’observem en
ocasió de monuments commemoratius i laudatoris, on fa la funció de fita visual i
de recordatori. Però també és usat en obres de caràcter funerari, potser per l’associació que es fa entre el piramidion que el corona i la piràmide. El cert és que, com
hem apuntat, l’ús de l’obelisc en aquest monument va ser objecte de polèmica.
L’obelisc del monument a Rius i Taulet és de secció quadrangular i està format
per dues peces. En la memòria presentada per l’autor del projecte, l’elecció de l’obelisc es raona de la següent manera:
Levantaremos la más genuina glorificación por medio del obelisco, de líneas tan
severas y elevadas como fueron los actos a cuya égida se movió la vida de hombre por tantos conceptos estimado.
No era la primera vegada que s’utilitzava l’obelisc en un monument barceloní:
un dels monuments més antics de Barcelona, el dedicat a Santa Eulàlia, a la plaça
del Pedró, també està format per un pseudo-obelisc, sense el coronament piramidal o piramidion. Tots dos exemples s’allunyen formalment de l’obelisc egipci i s’acosten més a la tipologia columnària, freqüentment adoptada en els monuments
commemoratius, com a basament de l’estatuària.
També tenim referències de la utilització de l’obelisc en monuments efímers,
de caràcter commemoratiu o funerari, erigits a Barcelona al llarg del segle XVIII
i coneguts per gravats, com el túmul del cardenal Boxadors, dissenyat per
Salvador Gurri (1776), el túmul ideat per Pere Pau Muntanya amb motiu de les
exèquies del rei Carles III (1789) o el cadafal del comte de Lacy (1793), del
mateix autor. Es tracta d’autèntics precedents del monument permanent del
Vuit-cents, amb gran quantitat d’elements al·legòrics per mitjà d’una rica iconografia que incorpora elements cristians –com la representació plàstica de les virtuts, com a atributs dels homenatjats– o que cristianitza elements de l’antiguitat,
com l’obelisc.
Però, com hem dit, l’obelisc pot tenir també connotacions funeràries. A part
dels casos esmentats d’arquitectura efímera, un dels primers monuments de
l’Espanya contemporània va ser el dedicat a Madrid als Herois del Dos de Maig,
aprovat durant el trienni liberal (1820-23), format per un obelisc amb una sèrie
d’escultures al pedestal. Els seus promotors eren conscients que l’obelisc era alhora un símbol funerari i triomfal, perquè el lloc on s’erigia era el Passeig del Prado,
on s’havien produït els fets del Dos de Maig de 1808. Aquest obelisc va ser un referent per a obres posteriors de caràcter laudatori i funerari.
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Figura 1. Túmul del cardenal Boxadors (1776)

Font: J.-R. TRIADÓ, L’època del Barroc (segles
(Història de l’Art Català, vol. V), 1983.

XVII-XVIII),

Barcelona, Edicions 62,

Figura 2. Cadafal del comte de Lacy (1793)

Font: TRIADÓ, L’època del Barroc...
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Carles Pirozzini, el vocal partidari del projecte que va ser premiat i redactor del
veredicte del jurat, va haver de defensar-se de les crítiques relatives a les connotacions funeràries del projecte de Falqués i Fuxà posant en evidència que l’ús funerari de l’obelisc era posterior en el temps a la funció commemorativa que tenia
entre els antics egipcis.6 Pirozzini també es va referir a la diàspora d’obeliscs des de
l’època romana fins el segle XIX. La funció que fa l’obelisc en el seu nou emplaçament està més lligada a l’urbanisme, si bé aporta un element de prestigi, en tant que
recorda un passat gloriós, del qual s’apropien els seus nous promotors.7
En el cas que ens ocupa, adossades a l’obelisc hi ha diverses escultures figuratives en bronze, a més del bust de l’homenatjat. De fet, aquestes figures al·legòriques
de les virtuts de l’alcalde competeixen en dimensions i representativitat plàstica
amb el bust, quelcom que és propi del monument commemoratiu del Vuit-cents.8
En el monument laudatori solia preferir-se per l’homenatjat una tipologia més succinta, com el bust, per referir-se genèricament als valors del personatge. També era
habitual que el retrat de l’homenatjat estigués tractat de forma realista –i més quan
es tractava d’una figura contemporània–, mentre que les al·legories de les seves virtuts són personificacions estereotipades, préstecs d’èpoques anteriors. Aquestes
figures s’organitzen en una composició piramidal, d’acord amb la forma ascendent
de l’obelisc.
El pedestal té una funció important en el monument commemoratiu, assimilable a la que té l’ara en un espai religiós. Alhora, per suplir les limitacions de l’escultura, és comú que incorpori relleus de bronze concebuts a mode de “quadre”.
En aquest cas, es tracta d’un pedestal de dimensions importants, de forma bàsicament cúbica amb les cantonades lleugerament convexes, on s’ubiquen quatre
medallons de bronze que representen en baix-relleu els escenaris més cèlebres de
les realitzacions de l’alcalde: el monument a Colom, la Gran Via, el Parc de la
Ciutadella i l’Arc de Triomf.
FONTS I MODELS ICONOGRÀFICS
El monument ofereix un punt de vista òptim quan ens situem davant de l’entrada
principal del Parc de la Ciutadella i l’Arc de Triomf ens queda al fons. En aquest
costat del monument, observem el bust de Rius i Taulet, amb una personificació de
la ciutat al costat dret, una personificació del treball a l’esquerre i el geni de les arts
a sota. En la part posterior del monument apareix una personificació de la Fama,
acompanyada dels genis de les ciències i del comerç.
Com hem dit, usualment el monument no és la reconstrucció fidel d’un fet concret, sinó l’expressió d’uns valors o idees per mitjà de tipus i elements simbòlics que
procedeixen de models iconogràfics antics. Un d’aquests tipus és el que personifica la fama o celebritat, derivat d’una divinitat de la mitologia clàssica, Fama, engendrada per la Terra segons Virgili, i que feia de vegades de missatgera dels déus, amb
la missió de difondre pel món notícies d’algun fet extraordinari. Els poetes antics
6.
7.
8.

Pirozzini remarca que els faraons erigien una parella d’obeliscs davant el piló exterior del temple amb motiu del
seu jubileu.
Recordi’s els casos de la Roma imperial i la dels segles XVI al XVIII, o el París de Napoleó.
El cas del monument dedicat al doctor Robert, obra de Josep Llimona, realitzat entre el 1904 i el 1910, és paradigmàtic: les figures protagonistes són justament les que acompanyen el bust de l’alcalde que, a més, té uns trets
encara més succintes que en el cas que ens ocupa.
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Figura 3. Monument a Rius i Taulet: l’obelisc

Font: Fotografia de l’autora.

Figura 4. Monument a Rius i Taulet: l’estatuària

Font: Fotografia de l’autora.
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la descriuen com una deïtat monstruosa, amb centenars de boques i oïdes, i amb
unes grans ales, però els artistes de l’Edat Moderna usualment l’han representat
per mitjà d’una figura femenina alada, que a vegades du una trompeta –anunciant
les gestes–, o també una palma o una branca de llorer, i que s’assimila sovint a la
Victòria. En aquest monument, l’al·legoria de la Fama apareix adossada a la part
posterior de l’obelisc, amb les ales gairebé desplegades, portant una palma i aixecant una torxa, element que apareix igualment associat a valors de progrés o
foment. Fuxà també era autor d’algunes de les Fames incorporades com a decoració escultòrica a l’Arc de Triomf, amb una disposició similar. Als peus de la Fama,
trobem les al·legories de les ciències i del comerç, representades per les figures més
“econòmiques” dels genis, uns putti que porten els atributs de les ciències (el de
l’esquerra està escrivint assegut sobre una bola del món) i del comerç (el de la dreta
du el casc del déu Mercuri).
Les al·legories morals solen estar derivades de virtuts d’ascendència religiosa,
però també hi ha alguns valors, com el progrés, el treball o la indústria, que són
propis del segle XIX. En el monument que ens ocupa, en el cantó principal, a banda
i banda del bust, apareix una personificació de la ciutat de Barcelona, sota la forma
d’una figura femenina coronada,9 de factura acadèmica que, al seu torn, apropa
una corona de llorer al bust de l’homenatjat. A l’altre costat, apareix la figura masculina d’un forjador com a al·legoria del treball, seguint un model similar a la sèrie
d’escultures de forjadors que l’escultor belga Constantin Émile Meunier (18311905) va iniciar l’any 1886 i que en el segle XX esdevindria, amb les variants dels
escultors Josep Llimona i Enric Clarasó, un tribut a la classe treballadora. Als peus
del bust hi ha un altre putto, com a geni de les arts, que lliura a la matrona una altra
branca de llorer, completant l’homenatge a l’abnegació de l’alcalde pel benestar i
modernització de la ciutat.
Novament, ens hem de remuntar al Set-cents per trobar precedents de l’ús d’aquests elements plàstics. Hi ha un exemple que ens interessa especialment per al
nostre treball: és el gravat de Francesc Boix sobre un dibuix de l’erudit, industrial i
artista barceloní Joan Pau Canals, de l’any 1758, que representa una al·legoria de
la ciutat de Barcelona, sota l’epígraf Barcino Bonis Artibus (Barcelona a les Belles
Arts). En aquest gravat, veiem una representació de la ciutat sota l’aparença d’una
figura femenina armada amb elm i cuirassa, assimilada a Minerva o Atenea, sostenint una llança i l’escut de la ciutat. Als seus peus, quatre putti porten instruments
de càlcul i mesura, atributs de la ciència, del comerç i de la indústria. Es tracta,
doncs, d’una representació plàstica de la ciutat com a protectora de les activitats
industrials i comercials, especialment del comerç marítim, així com de les belles
arts, en un moment, des de la segona meitat del segle XVIII, de puixança econòmica després de la paralització i destrucció com a conseqüència dels fets de 1714.
Aquest i altres gravats al·legòrics, difosos per erudits al llarg del segle XVIII,10
passarien a formar part dels repertoris acadèmics i són un precedent dels motius
9.

És, simplificada, la corona reial –és a dir, dels reis d’Aragó i comtes de Barcelona– que a partir del segle XVII apareix sovint com a timbre de l’escut de la ciutat.
10. Cal recordar, també, la iconografia associada a les publicacions d’Antoni de Capmany, a expenses de la Junta de
Comerç. Són emblemes derivats, en darrera instància, dels tractats d’iconografia de l’Edat Moderna, com la cèlebre Iconologia de Cesare Ripa (1593). Vegeu J.-R. TRIADÓ, L’època del Barroc (segles XVII-XVIII), Barcelona,
Edicions 62, (Història de l’Art Català, vol. V), 1983.
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Figura 5. Monument a Rius i Taulet: la
Fama i els genis del comerç i de les
ciències

Font: Fotografia de l’autora.
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Figura 6. Monument a Rius i Taulet: el
bust, l’al·legoria del treball, el geni de les
arts i la personificació de la ciutat de
Barcelona.

Font: Fotografia de l’autora.

Figura 7. Gravat de Barcino bonis artibus

Font: TRIADÓ, L’època del Barroc...
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iconogràfics vinculats a la representació de la ciutat que s’usen al Vuit-cents.11 En
el darrer quart del segle XIX –i, en especial, en el context del 1888– es va reprendre
l’ús dels motius al·legòrics associats a la ciutat en estàtues i relleus aplicats. Tenim
exemples en les figures al·legòriques dels germans Vallmitjana que representen l’agricultura, el comerç, la indústria i la marina a les entrades del Parc de la
Ciutadella,12 o en la riallera matrona que personifica «la ciutat rebent les nacions
participants a l’Exposició Universal», un relleu de Josep Reynés aplicat a l’Arc de
Triomf. L’escultor del monument a Rius i Taulet, Manuel Fuxà (1850-1927), format
a l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, sens dubte estava familiaritzat amb tots
aquests models però, a l’igual que Reynés, per representar Barcelona va optar per
una personificació del territori de caire més general: una matrona vestida amb túnica que du un atribut representatiu de la ciutat, en aquest cas la corona, un model
que en certa manera ja es troba a l’estàtua neoclàssica que simbolitza la província
de Barcelona a la Font del Geni Català (1856), obra de Francesc Daniel Molina i
Fausto Baratta. Fuxà va ser professor d’escultura, així com un escultor prolífic d’execució eficaç i estil convencional, que va participar, juntament amb altres escultors, en el monument a Colom, a banda de ser també autor dels dedicats a Aribau
i a Clavé.
EMPLAÇAMENT, REPRESENTATIVITAT I POLÍTIQUES DE MEMÒRIA
No és una coincidència que l’emplaçament escollit fos, en primera instància, al
davant de l’Arc de Triomf, entrada de l’Exposició Universal del 1888, fita de la biografia de Rius i Taulet: en concret en la confluència del Passeig de Sant Joan, la
carretera de Vilanova i el carrer de Trafalgar. Segons podem analitzar en l’expedient, on es conserva un plànol, en aquesta cruïlla s’obria una rotonda adient per la
ubicació d’un monument que tenia com a base arquitectònica un obelisc. En aquest
sentit, els autors del projecte, en la memòria presentada al concurs, comenten:
Al imaginar el desarrollo del proyecto, no puede en modo alguno prescindirse
de la situación a que debe quedar ultimado, ya que las condiciones de ambiente y visualidad influyen no poco en el razonamiento previo a la concepción de
la masa y detalles de la obra iniciada.
Després del concurs, Pere Falqués, com a arquitecte municipal, va emetre un
dictamen a favor de canviar aquesta ubicació per l’actual, igualment emblemàtica,
al davant de la porta principal del Parc de la Ciutadella, i va al·legar unes millors
condicions de visibilitat i un menor destorb del trànsit. Avui, el monument queda
integrat en un passeig per a vianants, mentre que a l’època restava aïllat i rodejat
per un parterre estret, al final del Saló de Sant Joan, via triomfal de l’antiga
Exposició, on s’havien ubicat estàtues de personatges il·lustres de la història de
Catalunya.
11. De fet, la traducció tridimensional d’aquesta Minerva com a al·legoria de la Barcelona industriosa correspondria
a l’estàtua atribuïda a Salvador Gurri, que coronava l’anomenada popularment “Font del Vell” (1816), situada al
Pla de les Comèdies. Vegeu F. FONTBONA, «La imagen de Barcelona a través de la escultura pública», dins
LACARRA, Historia y política...
12. Escultures al·legòriques similars es troben, entre d’altres, al peu de l’escala de la Llotja, a la façana del Casino
Mercantil o al pedestal del primitiu monument dedicat a Güell i Ferrer.
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Per bé que el monument ja estava acabat l’any 1900, no va inaugurar-se fins el
27 de setembre de l’any següent, data del dotzè aniversari de la mort de l’alcalde,
perquè la comissió encara no havia pogut saldar el deute amb els artistes i es va
veure obligada a fer noves peticions de subscripció pública fins arribar a assolir la
quantitat de 96.500 pessetes, segons es desprèn de l’expedient.13
A la vigília de la inauguració i coincidint amb les eleccions municipals del 1901,
les diferents candidatures van apropiar-se de la figura de l’alcalde, convertit en testimoni d’abnegació en l’aspiració de modernitat de la ciutat. Fins i tot, l’alcalde
Rius i Taulet –que havia restat fidel als partits dinàstics– va ser “rellegit” en clau
nacionalista14 en un moment d’irrupció de noves forces polítiques, com la Lliga, que
després van capitalitzar el culte al doctor Robert. L’indret va esdevenir un lloc
comú de polítiques de memòria, amb la creació d’una Comissió Commemoradora
de l’Exposició del 1888, que organitzava anualment un recordatori de l’esdeveniment i alhora un homenatge a l’alcalde, davant del seu monument. Aquesta comissió la va presidir fins a la seva mort Carles Pirozzini, que havia estat el seu braç dret
i secretari de l’exposició, així com un dels impulsors, com hem vist, del monument.
Pirozzini va morir el 1938 sense haver pogut commemorar el cinquantè aniversari
de l’Exposició, ja que la comissió va convenir posposar la celebració degut a les
adverses circumstàncies per les que travessava la ciutat, en plena guerra civil.15 La
commemoració va tenir lloc de manera solemne l’any 1939: el mite de Rius i Taulet
va demostrar la seva versatilitat, sent recuperat en presència de les autoritats franquistes.16 Bartomeu Robert, en canvi, va ser proscrit i el seu monument desmantellat, per ser recuperat en la moderna democràcia. Per contra, els monuments als
prohoms barcelonins López i Güell, destruïts el 1936, es van refer.
ELS “ALTRES” PROJECTES
Hem esmentat abans l’existència d’altres projectes d’artistes prestigiosos presentats
a concurs. Hem cregut interessant tenir-los presents per analitzar de manera succinta les seves tipologies, elements formals i iconogràfics, coincidents o divergents
amb el projecte guanyador. Observem, en termes generals, que el projecte vencedor és més modern, en tant que prescindeix d’elements superflus i té una composició més unitària, mentre que els altres projectes –amb l’excepció de l’ideat per Puig
i Cadafalch– recorden la tipologia dels monuments efímers del segle XVIII pel que
fa al model arquitectònic i la seva profusió decorativa. Si bé tots els projectes s’ajustaven teòricament al pressupost exigit, és possible que el jurat veiés en l’austeritat del de Fuxà més possibilitats reals de dur-se a terme. En l’expedient relatiu al
monument a Rius i Taulet es conserven les fotografies dels projectes presentats al
concurs –majoritàriament maquetes tridimensionals–, imatges que també van ser
divulgades per la premsa de l’època.
13. Vegeu S. MICHONNEAU, «El monument al Dr. Robert, primer lloc de memòria nacionalista», L’Avenç, 239 (setembre de 1999). Aquest autor distingeix entre el tipus de subscripció més elitista de monuments com el de Rius i
Taulet, i recaptacions massives i ràpides, com en els casos dels monuments al doctor Robert i a Verdaguer.
14. L’escriptor Narcís Oller, combatiu –fins a cert punt– amb la política municipal en temps de l’Exposició, va escriure un article on glossava la figura de l’alcalde; reproduït a R. CABRÉ, La Barcelona de Narcís Oller, Valls,
Cossetània, 2004, pàg. 193. Vegeu també MICHONNEAU, Barcelona: memòria..., pàg. 146.
15. Vegeu M. OJUEL, «Carles Pirozzini i la Barcelona de 1888», L’Avenç, 296 (novembre de 2004).
16. Vegeu T. CABALLÉ CLOS, Evocaciones históricas barcelonesas, Barcelona, Fomento de la producción española,
1941. Caballé i Clos passaria a ser el secretari de la comissió a la mort de Pirozzini.
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Figura 8. Visió de conjunt del monument

Font: Fotografia de l’autora.

Figura 9. La maqueta del projecte

Font: AMAB, Foment OP, Exp. 2416, 1896-98.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
27-30 de novembre de 2007

La cloenda de l’edat d’or del monument urbà: el cas del monument a Rius i Taulet (1896-1901)

389
1

El projecte signat per l’arquitecte August Font i Carreras i per l’escultor Agapit
Vallmitjana va obtenir el primer accèssit. És un pedestal amb un cos cúbic que
conté una fornícula amb el bust de Rius a un costat i altres figures, entre les quals
una masculina que personifica la indústria. La construcció es remata amb una
escultura al·legòrica de la ciutat similar a la Minerva del Set-cents. Presenta, com
el següent, una disposició multifacial, atès que havia d’emplaçar-se inicialment en
una cruïlla. La seva tipologia recorda també la del monument original de Güell i
Ferrer.
El projecte signat per l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia i per l’escultor Eduard
B. Alentorn va merèixer el segon accèssit. Es tracta d’un magnífic pedestal amb un
cos cúbic on es fixen diverses figures femenines –al·legories de les ciències, les arts
i la indústria– amb el bust de l’homenatjat al capdamunt, coronat per la Fama –que
du la trompeta, a part de la corona de llorer–. Hem pogut comprovar que el propi
Alentorn “reciclarà” aquesta figura per al monument a Vara de Rey –heroi de la
guerra de Cuba– a la ciutat d’Eivissa, del qual n’és autor.
El projecte de Puig i Cadafalch i d’un dels seus col·laboradors habituals, l’escultor Eusebi Arnau, va rebre una menció especial del jurat. Aquest monument és el
que més s’allunya del prototipus del Vuit-cents a nivell formal però, sobretot, a
nivell conceptual. Tipològicament segueix la forma columnària bàsica, assimilada a
un obelisc o pilastra, que es remata amb la figura de la Fama. Als peus de la columna hi ha la ciutat, personificada per una matrona coronada, asseguda en un tron
neogòtic amb dosser i sostenint un filacteri. Al costat oposat, apareixen dos patges
o heralds que sostenen l’escut de la ciutat. Es tracta d’un prototipus que Puig i
Cadafalch va utilitzar contemporàniament en les tribunes dels seus edificis, així
com en monuments funeraris.
A banda del model tridimensional a escala del monument, Arnau va realitzar
un guix de la testa de la matrona, un bell bust modernista que va rebre paraules d’elogi del jurat, el qual va recomanar a l’Ajuntament la seva adquisició per a la secció d’escultura del Museu de Belles Arts.17 Aquesta obra és la traducció estètica
d’una nova concepció –de regust simbolista– de la personificació de Barcelona, a
les portes del segle XX, que neix de l’afortunada matrona de l’Arc de Triomf, obra
de Reynés, però que apareix aquí despullada de l’anecdotisme dels seus atributs
tradicionals, conservant només la corona reial associada a l’escut de la ciutat.18 El
que en els altres projectes és una figura mitjancera entre l’homenatjat i l’espectador, esdevé aquí la figura principal. De fet, l’homenatge a l’alcalde es transforma
en un homenatge a la ciutat.19 L’any 1900, Bonaventura Bassegoda i Andreu Aleu,
en dissenyar la placa dels edificis premiats en el concurs municipal d’arquitectura,
es van inspirar en la matrona modernista d’Arnau.

17. La Junta de Museus el va comprar, efectivament, el 1898, i després seria destruït un cop feta la peça en bronze,
conservada actualment al MNAC. Agraïm a Mercè Doñate la informació proporcionada.
18. En una caricatura publicada a L’Esquella de la Torratxa, el 24 de març del 1899, al·lusiva a la necessitat urgent de
reformar la ciutat en assumir l’alcaldia Bartomeu Robert, s’observa la mateixa matrona, desmillorada, que rep la
visita del doctor Robert perquè la guareixi.
19. No debades esdevindrà la imatge de la ciutat en les medalles de la V Exposició Internacional d’Art (1907) i de la
VI (1911), que l’Ajuntament va encarregar a Arnau, i en el revers de les quals apareix de perfil el bust de
Barcelona. Vegeu M. I. MARÍN, L’obra medallística de l’escultor Eusebi Arnau, Barcelona, Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics, IEC, 2005, pàg. 42.
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Figura 10. Projecte de Font i A.
Vallmitjana

Font: AMAB, Foment OP, Exp. 2416, 1896-98.

Figura 12. Projecte de Puig i Cadafalch
i Arnau (maqueta del monument)

Font: AMAB, Foment OP, Exp. 2416, 1896-98.

Figura 11. Projecte de Gustà i E. B.
Alentorn

Font: AMAB, Foment OP, Exp. 2416, 1896-98.

Figura 13. Projecte de Puig i Cadafalch
i Arnau (guix de la matrona)

Font: AMAB, Foment OP, Exp. 2416, 1896-98.
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En el monument ideat per Puig i Arnau, el perfil de l’homenatjat apareix en
relleu en un medalló situat sobre el dosser. Aquest tractament tan secundari del
personatge i l’èmfasi en la idea que ell representava més que en els seus trets físics,
avança el que seran els monuments al llarg del segle XX, però segurament el jurat
no estava preparat per acceptar la innovació i el projecte va ser rebutjat:
El jurado hizo constar que desechaba con sentimiento el proyecto número 5 de
los Sres. Puig y Arnau, pues reconocía que existen en él méritos para ser tenido
presente, pero debía adoptar dicha resolución [...] especialmente porque la personalidad del Sr. Rius y Taulet quedaba relegada en segundo término.
Alguns comentaristes de l’època es van fer ressò de la qualitat i originalitat d’aquest projecte, però van considerar que l’opció “ogival” no era representativa de la
Barcelona de Rius i Taulet.20 La tria de Puig i Cadafalch –si bé d’un particular neogòtic– no tenia altra finalitat, creiem, que reivindicar la catalanitat de l’alcalde per
sobre d’altres virtuts.21
Entre els altres projectes presentats a concurs destaca el d’Adolf Ruiz i Josep
Triadó,22 que segueix la tipologia columnària, situant l’estàtua dempeus de l’alcalde, precedida d’una figura femenina sedent amb corona com a personificació de la
ciutat; en el pedestal, la figura de la Fama alça una corona de llorer, al costat d’uns
putti sobre un lleó. Els altres projectes, exemples tots del repertori vuitcentista,
eren de Juli Borrell; de Joan Rodón; de Josep Balet; del valencià Marià Benlliure
–escultor que esdevindria molt prolífic a cavall dels segles XIX i XX–; de Juli Fossas
amb Josep Campeny; de Rafael Atché; un d’anònim i, finalment, un de Torquat
Tasso fora de concurs.

Conclusions
Si bé el monument que ens ocupa apareix ressenyat en els nombrosos estudis sobre
art monumental de l’època contemporània, pensem que amb aquest treball hem
aportat una nova perspectiva d’estudi, incorporant fonts documentals en part
inèdites. Malgrat que no va ser inaugurat fins l’any 1901, és un dels conjunts que
millor sintetitza l’eclecticisme de la fi de segle. En certa manera, el monument a
Rius i Taulet clou una veritable edat d’or del monument públic del Vuit-cents i
representa un model de transició cap a noves tipologies monumentals. Pocs anys
després, veurem erigir-se monuments –com el dedicat a qui també va ser alcalde,
Bartomeu Robert– amb novetats formals i elements iconogràfics de lectura menys
unívoca que les fórmules vuitcentistes. També hem resseguit el procés d’erecció del
20. Vegeu l’article de Francesc Casanovas, a La Publicidad (7-VI-1897), reproduït a M. I. MARÍN, Eusebi Arnau
Mascort (1863-1933), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, vol. I, pàg. 537.
21. No debades el lema del projecte –en català– era: «Mireu-la, ós de mos óssos, s’és feta gran com jo». Els títols dels
altres projectes eren més convencionals, com «gratitud», «abnegació» o «al patrici».
22. Tot i que a l’expedient apareix només «J. Triadó, escultor», ens inclinem a pensar que sigui el dibuixant i després
reconegut exlibrista Josep Triadó. En aquest cas, “escultor” no es referiria tant a l’ofici, com a l’autoria de la
maqueta de guix o fang.
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Figura 14. Barcelona rep les nacions, relleu de J. Reynés aplicat a l’Arc de
Triomf (1888)

Font: Fotografia de l’autora.

Figura 15. Detall de la placa de bronze per als edificis premiats al concurs
municipal d’arquitectura.

Font: Fotografia de l’autora.
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monument i hem vist que respon al model del XIX: la subscripció pública, el suport
de l’Ajuntament i la convocatòria del concurs, amb uns projectes que se sotmeten
a la veu –sense vot– dels ciutadans, tot i la decisió final d’un jurat, compost per
experts de la promoció artística i, alhora, erudits coneixedors de fonts iconogràfiques antigues.
La descripció de les tipologies, elements formals i iconografia d’altres projectes
presentats al concurs ens ha permès copsar que existeixen uns repertoris que tenen
arrels comunes i segueixen estereotips, des del punt de vista tipològic, formal i iconogràfic, conformant un llenguatge acadèmic que incorpora de manera eclèctica
estils anteriors i fins i tot n’adopta els contemporanis per a l’expressió de nous
valors i virtuts cívics. En aquest monument, els projectes s’adeqüen a les bases del
concurs, que destaquen, entre els valors de l’alcalde, la protecció que va dispensar
a les arts, les ciències i la indústria barcelonines, i per aquesta raó les representacions plàstiques d’aquests motius es repeteixen invariablement en tots ells, juntament amb la figura de la Fama i la personificació de la ciutat, un model que té precedents en la imatge al·legòrica de la ciutat «industriosa i protectora de les arts»
que ens mostren ja alguns gravats difosos des d’ambients il·lustrats. Cal destacar,
però, la tímida irrupció de noves tipologies monumentals, més pròpies del segle XX,
així com la presència de models contemporanis: el del forjador, com a al·legoria del
treball –valor nou i propi del segle de la segona industrialització–, que s’integra
amb les antigues al·legories, i el de la personificació de la ciutat, que anuncia alguns
simbolismes de la nova centúria.
En definitiva, per mitjà del monument, Rius i Taulet –un genuí representant de
la Restauració i alhora dels interessos de la burgesia industrial barcelonina– va ser
reciclat també pel naixent catalanisme polític i va ser presentat davant dels seus
conciutadans i de la posteritat com un benefactor de la urbs i un abnegat promotor
de tantes obres públiques en pro de la modernització de Barcelona. Seguint aquest
fil, si Rius i Taulet personificava per ell mateix la “ciutat moderna”, per mitjà de les
campanyes urbanístiques que culminen en l’Exposició Universal, és lògic que l’homenatge monumental a l’alcalde representi una fita important de les polítiques de
memòria en moments històrics on convingui per motius diversos recuperar un discurs d’ordre i progrés.
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Nous museus i primeres restauracions
a la Barcelona de final del segle XIX
Eduard Riu-Barrera*

Els museus de la fi del Vuit-cents

1

El pintor i crític d’art Celestino Araujo Sánchez, carregat de pessimisme, descriu a
Los museos de España de 1875 l’estat d’aquests establiments arreu del regne, i de
terres catalanes només sap veure les col·leccions de pintura de les acadèmies de
Barcelona i València. A la primera ciutat, jutja que les obres custodiades al museu
de Llotja, fonamentalment pintura d’ençà els segles XVI-XVII, eren poques i de
pobra qualitat. El museu d’antiguitats aplegat per l’Acadèmia de Bones Lletres o
els fons de la Comissió de Monuments, format sobretot per peces romanes i medievals procedents dels enderrocs urbans, a més de troballes casuals, ni tan sols hi eren
esmentats, en tant que devia considerar-los sense cap valor artístic. De fet, trobava
que les produccions anteriors a la recuperació del classicisme no mereixien gens
d’atenció, i en el camp de la pintura, que era el centre del seu interès, considerava
que els «pintores de tablas» ni pròpiament el nom d’artistes podien rebre i que les
imatges de devoció creades per ells «no pueden tener hoy otro interés que el
arqueológico».2 Sense apreci per l’obra medieval i davant una producció moderna
discreta, és evident que les col·leccions barcelonines no presentaven un interès
excessiu.
El romanticisme i el medievalisme vuitcentistes en cap cas s’havien interessat per
les obres d’aquells que, aviat i en el context europeu, serien qualificats de “primitius”. De fet, no començaren a ser apreciats fins a l’entrada del Modernisme i,
sobretot, arran de les transformacions de l’art continental a principi del segle XX. Es
pot dir que anteriorment les produccions artístiques gòtiques i romàniques d’escultura i pintura havien desvetllat ben poc interès i, en conseqüència, eren absents dels
museus catalans del Vuit-cents, que no començaren la seva incorporació abans del
darrer decenni del segle. Fins aleshores, les col·leccions medievals, essencialment
d’obres d’escultura arquitectònica, formaven part dels museus d’antiguitats i més

*
1.

2.

Arqueòleg i historiador.
Respecte al context dels museus espanyols del segle XIX, vegeu: M. BOLAÑOS, Historia de los museos de España.
Memoria, cultura y sociedad, Gijón, Trea, 1997; i P. GÉAL, La naissance des musées d’art en Espagne (XVIIIe-XIXe siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2005. Per als museus barcelonins, les obres de consulta són: Pla de Museus,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1985; i A. A. GARCIA, Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i
desenvolupament fins l’any 1915, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
C. ARAUJO, Los museos de España, Madrid, 1875, pàg. 155-162. Hi ha una edició facsímil: València, Llibreria ParísValencia, 1997.

X Congrés d’Història de Barcelona – Dilemes de la fi de segle, 1874-1901
_______________________________________________________________________________________________________________________
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona

de Barcelona,
2007. Comunicacions.
Dilemes de la fi de segle, 1874-1901. X Congrés d’Història 27-30
de novembre
de 2007 ISBN: 978-84-9850-957-1

396

Eduard Riu-Barrera

que cap altre era el seu valor de testimoniatge històric el que havia portat a la seva
conservació, no pas la consideració artística.
Els fons artístics catalans es devien al cànon acadèmic i historiogràfic espanyol,
que se centrava en les seves clàssiques escoles de pintura, escultura i altres produccions assimilables estilísticament, mentre que gairebé desconeixia tot allò que es trobava fora d’aquests àmbits. A Barcelona, hi obeïen nombroses col·leccions particulars, les quals, sense arribar a constituir museus, quedaven obertes a petits cercles
d’interessats; així com hi quedava la de Llotja, que corresponia a l’Acadèmia
Provincial de Belles Arts però que tampoc arribava a assolir un caràcter netament
públic.3 En realitat, la ciutat no va tenir un museu artístic fins el darrer decenni del
segle XIX, i encara de forma embrionària. La primera institució sorgida al Principat
amb aquesta condició es va ubicar fora de la capital i fou la Biblioteca-Museu
Balaguer, producte d’una fundació particular per al foment de la instrucció pública
i que pretenia esdevenir un centre de referència per a l’activitat artística catalana.
La composició dels fons que Víctor Balaguer havia instituït el 1884 a Vilanova i
la Geltrú és il·lustrativa del to del discurs de la història de l’art espanyola, abans que
la irrupció del Modernisme dotés a Catalunya de formulacions autònomes. L’acord
amb el dictat d’aquella es fa palès en la presència de les escoles pictòriques, des del
barroc fins al segle XIX, contraposada a l’absència absoluta d’obres medievals, que
només es trobaven representades entre les col·leccions d’arts sumptuàries, especialment amb les ceràmiques “hispano-moresques”, és a dir amb peces andalusines o
mudèjars que esdevenien una expressió local d’orientalisme romàntic espanyol.4
Aleshores, a banda d’aquesta institució, no hi havia a tot Catalunya ni mitja dotzena de museus. Tres o quatre estaven integrats a la xarxa governamental de museus
d’antiguitats i es trobaven a les capitals provincials de Barcelona, Girona i
Tarragona, a més d’un de gairebé imperceptible a Lleida. Es tractava d’iniciatives de
corporacions locals com ara l’Acadèmia de Bones Lletres barcelonina o la Societat
Arqueològica Tarraconense, que tenien per finalitat la salvaguarda de les peces
artístiques o de les troballes casuals que les destruccions i les profundes transformacions urbanes del segle posaven al descobert.
La seva transformació en museus governamentals no va produir-se fins a la
Restauració, quan el 1879 es va dictar l’ordre de formar museus provincials d’antiguitats amb l’objectiu de reduir el seu caràcter autònom i sometre’ls als dictats unificadors de la política oficial, també mitjançant la imposició d’un personal directiu
adscrit a un cos únic de funcionaris format sota els postulats de la historiografia
nacional. Ho posa ben manifest el fet de no haver participat ni en el desvetllar de la
recerca prehistòrica ni en la valoració de l’art medieval. Així, l’única contribució feta
des del Museu Provincial d’Antiguitats barceloní fou el mediocre catàleg redactat
pel seu responsable Antoni Elias de Molins el 1888, esperonat per l’agitació cultural motivada per l’Exposició Universal, però que ben poca repercussió va tenir en
els estudis artístics i arqueològics.

3.

4.

F. FONTBONA, «El museu de la reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (1775), primer museu d’art
de Catalunya», Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona), VII-VIII (1993-1994), pàg.
167-186.
E. RIU-BARRERA, «La Biblioteca-Museu Balaguer i els museus a la darreria de Vuit-cents», L’Avenç, 262 (2001),
pàg. 69-75.
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Els progressos tingueren altres motors. El Museu Martorell de Barcelona, instituït el 1882, fou el primer de Catalunya que va trencar la supeditació dels museus
públics a la xarxa governamental i que, alhora, es va obrir temàticament fora del
camp de les antiguitats a que se cenyien les institucions provincianes, que fins aleshores eren les úniques que existien. La nova institució es devia al llegat que el
comerciant Francesc Martorell i Peña havia fet a la seva mort el 1878 al municipi de
les seves col·leccions d’arqueologia prehistòrica, ciències naturals (geologia, paleontologia i zoologia), numismàtica i biblioteca especialitzada.5 A més d’independent
de l’ordenament cultural uniformista del reialme, el Museu innovava també en
altres aspectes tan significats com els temàtics. Cal remarcar especialment que en
l’àmbit científic català les ciències naturals es trobaven encara incipients en molts
camps de recerca i sense solidesa institucional. Encara més incipient era l’arqueologia prehistòrica, que al Principat presentava un notable retard, sense desenvolupament pràctic fins aleshores, i que el nou Museu incloïa dins el domini de les ciències
naturals, en plena concordança amb el desenvolupament que experimentava en
l’àmbit europeu.6
En aquest sentit, cal destacar molt especialment la col·lecció que acollia d’instruments de pedra d’època paleolítica, procedent dels jaciments més importants de la
Dordonya i Picardia, on feia alguns anys s’havien produït les recerques fundacionals
de la prehistòria europea.7 Val a dir que quan Martorell i Peña va formar la seva
col·lecció de prehistòria continental, el paleolític català era completament faltat
d’investigació, i ni tan sols accidentalment els localistes i anacrònics museus d’antiguitats provincials havien recollit indústria lítica de cap mena. D’una gran importància per a l’impuls de la recerca en prehistòria i arqueologia fou el premi que per a
estudis d’aquesta índole també varen instituir les seves disposicions testamentàries,
i que va arribar a assolir una notable repercussió internacional en el període del
canvi de segle.
En els tres concursos del premi que es convocaren abans del Nou-cents, els premiats foren personalitats prou reconegudes. En la primera convocatòria de 1886
varen rebre el guardó els germans Henri i Louis Siret per Les premières âges du métal
dans le sud-est de l’Espagne i es va concedir un accèsit a Emil Hübner per La arqueología en España. En el concurs següent de 1892 es donaren tres accèsits a Rudolf
Beer, per Scriptorium hispaniense medii aevi, Louis Siret, per L’Espagne prehistorique, i George Bonsor, per la Carte du Guadalquivir de Cordue à Seville. Explorations
archeologiques. Pel que fa al tercer concurs, va rebre el premi Josep Balari i Jovany
per Cataluña, orígenes históricos, mentre que els accèsits es repartiren entre Antoni
5.

6.

7.

J. CUELLO, «La creació del Museu Martorell», L’Avenç, 53 (1982) pàg. 18-22; Apuntes arqueológicos de D.
Francisco Martorell y Peña (ordenats per S. Sanpere i Miquel i publicats per Joan Martorell i Peña), Barcelona,
1879; A. MASRIERA, El Museu Martorell. 125 anys de ciències naturals (1878-2003), Barcelona, Ajuntament de
Barcelona i CSIC, 2006.
A. CEBRIÀ, I. MURO, E. RIU-BARRERA, «La arqueología y la prehistoria en el siglo XIX: actitudes y conflictos científico-sociales en la Cataluña de la Restauración», dins Historiografia de la arqueología y de la historia antigua en
España (siglos XVIII-XX). Congreso Internacional. Madrid 13-16 diciembre 1988, Madrid, Ministerio de Cultura,
1991, pàg. 79-84.
Segons Inventario n. 1 de don Francisco Martorell y Peña. Colección de arqueología detallada, segun se manifiesta en
el acta notarial de 30 de noviembre de 1883 ante Don Jaime Burgarol (Arxiu del Museu de Zoologia de Barcelona,
s.c.). Recollit a: E. RIU-BARRERA, Recerca de fonts per a la història de l’arqueologia a Catalunya, en col·laboració
amb A. Cebrià i J.I. Muro (Ajut a la recerca de la Fundació Caixa de Barcelona (àmbit de patrimoni històric i
arqueològic) de l’any 1992), inèdit.
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Elias de Molins, per Numismática catalana, i G. Bonsor, per Les colonies agricoles
ante-romaines de la vallée du Bétis.8 Arran de la concessió del primer premi, el fons
de prehistòria va rebre una important donació d’objectes argàrics per part de L.
Siret el 1888,9 que, juntament amb d’altres aportacions, ampliaven el repertori de
cultures prehistòriques representat, tant des del punt de vista temporal com del geogràfic, en una institució que no es limitava localment i procurava una projecció
extensa sobre la península Ibèrica.
El Museu Martorell va ser dotat d’un edifici de nova planta que es va bastir al
parc de la Ciutadella, en tant que aquest jardí es volia alhora espai d’oci urbà i d’instrucció pública envers la natura, per la qual cosa fou equipat progressivament d’instal·lacions botàniques (umbracle i hivernacle), museus de ciències naturals, i finalment d’una col·lecció zoològica.10 El museu, que fou inaugurat el 1882 segons projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, consistia en una llarga nau rectangular
simètricament dividida per un cos central amb pòrtic sobresortint que separa dos
segments d’idèntica disposició. L’espai interior a doble alçada combina l’exhibició de
la col·lecció principal a peu pla amb un pas elevat perimetral que fa de balconada,
alhora que està proveït de mobiliari d’exhibició i reserva de fons. La seva arquitectura i disposició expositiva reprenia amb un llenguatge prou eclèctic la tipologia de
museística assentada per Ch. Rohault de Fleury a la galeria de mineralogia construïda cap a 1836 dins del vast recinte del Museu d’Història Natural parisenc. Aquesta
institució, des de la naixença dels estudis de prehistòria, els va integrar al seu si,
guiada per una concepció netament naturalista i evolucionista de la història primitiva de l’home, com en certa forma succeïa en el nou Museu barceloní. La mateixa
morfologia de museu es va reproduir a la seu vilanovina de la Biblioteca-Museu
Balaguer, pocs anys posterior i projectada per Jeroni Granell. Ambdós edificis són
els primers, i durant molts anys han estat els únics, que s’han alçat al país específicament destinats a hostatjar una institució museística. Usualment, aquestes s’han
recollit i adaptat dins d’arquitectures precedents, cosa que parla de les dificultats de
finançament i de tot ordre que ha tingut la formació dels museus catalans.
Després del Museu Martorell d’arqueologia prehistòrica i ciències naturals, el
següent episodi en el procés de creació d’equipaments independents i amb discurs
propi correspon als museus de caire artístic, i no va arribar fins passada l’Exposició
Universal de 1888. El procés fou molt lent i en bona part arrenca de la iniciativa de
l’Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa creada cap el 1877 sota l’impuls de
Josep Puiggarí amb la participació d’una densa representació d’artistes, arquitectes,
estudiosos de l’art i l’arqueologia, historiadors i també industrials o constructors, per
a promoure el col·leccionisme de les arts de totes èpoques i dirigida cap a la formació d’un museu de caire pedagògic.11 En lloc d’un dipòsit commemoratiu de peces,
es pretenia fer-ne un conservatori artístic que eduqués el gust i afavorís la creació
Premio Martorell. Convocatoria y bases para el XI Concurso. Noticia de los concursos anteriores, Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona, 1941.
9. L. ANDÚGAR, «La colección argárica del Museu d’Arqueologia de Catalunya», Cypsela (Barcelona), 16 (2006) pàg.
227-242.
10. M. ARRANZ, R. GRAU i M. LÓPEZ, El parc de la Ciutadella. Una visió històrica, Barcelona, Ajuntament de
Barcelona i L’Avenç, 1984.
11. Memorias leídas en la sesión inaugural. Año 1880, Barcelona, Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa,
1880. A. GALÍ, Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900 a 1936. Llibre XVI. Acadèmies i
societats científiques, Barcelona, Fundació Alexandre Galí, 1986, pàg. 107-118.
8.
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en l’atmosfera de l’eclecticisme historicista i l’impuls a la indústria, segons models
presos dels països de l’avantguarda europea. En plena sintonia amb aquests principis,12 l’organització de l’Exposició Universal de 1888 va promoure la formació d’una
Secció Arqueològica, en l’organització de la qual, cridada per la comissió central
executiva, va adquirir un paper preponderant l’Associació Artístico-Arqueològica.
Per a complir la comesa es va fer una àmplia convocatòria a col·leccionistes, aficionats i institucions públiques o religioses, per tal que cedissin les seves propietats
artístiques per ser mostrades en l’esmentada Secció. La petició va obtenir una bona
acollida, de manera que es recopilaren uns importants fons d’antiguitats de molt
diversa índole i procedència, entre els quals i per primer cop destacaren les obres
medievals catalanes, especialment pictòriques, poc o gens conegudes fins aleshores.13
Les conseqüències de l’Exposició foren d’un abast notable, atès que la mobilització i presentació de les col·leccions d’antiguitats i també d’art contemporani va
posar encara més de manifest les mancances en aquests rams, just quan la modernització i actualització dels equipaments culturals barcelonins esdevenien objectius
programàtics d’un fort corrent cívic, que en el camp artístic s’expressava en el naixent Modernisme. En aquest context, l’exhibició d’obres medievals va significar l’emergència d’una nova valoració històrica i artística de les produccions d’aquesta
etapa, l’inici del seu estudi sistemàtic i de la seva plena incorporació en els fons
museístics. Un procés que aviat hauria de trasbalsar profundament els museus del
país, en tant que la formació de col·leccions d’art romànic i gòtic a l’entrada del segle
XX esdevindria el factor determinant en l’aparició d’unes institucions de qualitat i
significació dins del panorama europeu, un cop superat el provincianisme que comportava l’adscripció a l’ordre cultural creat pel nacionalisme espanyol vuitcentista i
els seus discursos artístics.
Un primer resultat important de la Secció Arqueològica de l’Exposició Universal
no es va donar a Barcelona sinó a Vic, on, amb l’aplec de materials que el bisbat hi
havia aportat i amb el concurs d’altres fons, es va emprendre la creació d’un museu
episcopal, anomenat originàriament Museu Arqueològic Artístic Diocesà.14
Inaugurat el 1891, en ell hi concorria també el corrent que dins l’Església catòlica
trobava en l’arqueologia sagrada un mitjà per salvaguardar el seu patrimoni i afirmar-se culturalment enmig d’uns temps convulsos i fortament desacralitzadors.
Aquesta institució fou pionera en la valoració i presentació de l’art medieval, convertit en el centre de l’Exposició, alhora que esdevenia un important centre de recerca, com manifesta l’obra del seu conservador Josep Gudiol, que constitueix una contribució fundadora de la historiografia de l’art medieval. El mateix any de 1891 i de
resultes de l’ordenació i sistematització dels fons artístics institucionals, sumats a les
aportacions obtingudes amb motiu de l’Exposició Universal, el municipi barceloní
va crear consecutivament tres museus, tots ells instal·lats en pavellons de la passada
mostra.

12. J. FERRER, La arqueología en la exposición. Discurso leído..., Barcelona, 1889.
13. Album de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona, Barcelona, Asociación ArtísticoArqueológica Barcelonesa, 1888. C. DE BOFARULL, Inventario general razonado de la Sección Arqueológica...,
Barcelona, 1890.
14. R. ORDEIG, «Museus, col·leccions i exposicions en el Vic del segle XIX», Ausa (Vic), XIV, 127 (1991), pàg. 325-356.
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El primer d’aquests museus fou el de Belles Arts, que presentava les col·leccions
públiques d’art contemporani sota la direcció de Josep Lluís Pellicer. Va seguir el de
Reproduccions Artístiques d’arquitectura, escultura i arts sumptuàries, sota la inspiració de Salvador Sanpere i Miquel, amb un caràcter netament pedagògic i de superació de les mancances dels fons locals en la representació històrica dels grans
corrents artístics continentals. Finalment, es va crear el Museu Arqueològic, que
l’any següent va passar a denominar-se d’Història i que acollia les col·leccions prehistòriques extretes del Museu Martorell, així desvirtuat de la concepció naturalista
original, alhora que incorporava les produccions artístiques medievals i posteriors, a
partir de cessions de corporacions i adquisició de col·leccions privades.15 Aquests
tres nous centres varen tenir una vida curta, perquè a l’entrada del nou segle es tendiria a unificar-los a fi de crear un gran museu d’art i arqueologia d’intenció generalista i abast temporal ampli, sempre orientat a promoure la instrucció pública i
fomentar la producció industrial de caire artístic. Finalment, el 1915 va crear-se el
Museu d’Art i Arqueologia a l’Arsenal de la Ciutadella, d’acord amb aquest llarg
projecte que s’havia començat a formular sota l’ègida dels partits dinàstics, però que
no es va executar fins que perderen el control del govern municipal en favor dels
republicans i el catalanisme conservador, entre la primera i segona dècada del Noucents.
De fet, havia estat la pressió exercida pels sectors intel·lectuals, sobretot artístics,
erudits i també industrials per superar la greu mancança museística de Barcelona,
recordades repetidament en infinitat de plataformes, que a les darreries del Vuitcents la ciutat va dotar-se d’uns incipients museus públics d’art i arqueologia, constituïts a mesura que la dinàmica artística creixia i el seu discurs s’emancipava del
context que el constrenyia. El desigual desenvolupament de Catalunya dins de la
monarquia i la seva particular dinàmica social portaren en el darrer terç del Vuitcents a assajar la renovació de les plataformes culturals, científiques i educatives,
així com també el seu augment amb la creació d’altres de noves i autònomes.
En el panorama dels museus, les primeres iniciatives en aquesta línia se situaren
de ple en el mecenatge i el col·leccionisme privat, en un mecanisme que aleshores
fou emprat en la renovació dels equipaments de tota índole, des de l’assistència, en
el cas de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, als científics i de recerca, com amb
la creació de l’Observatori Fabra. La fórmula del patrocini, que va crear les principals institucions del període que foren la Biblioteca Museu Balaguer, el Museu
Martorell o la Biblioteca Arús, es va imposar també en el camp de la restauració
monumental, on no varen existir actuacions públiques significatives, tal com es comprovarà tot seguit. Tanmateix, la iniciativa privada va esdevenir un episodi prou efímer de l’etapa finisecular i aviat va deixar pas a uns nous temps dominats per l’acció política dels governs municipal o mancomunat d’inspiració catalanista.

15. GARCIA, Els museus d’art de Barcelona...
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La recuperació de la columnata del temple romà
Durant el Vuit-cents i en els ambients urbans de l’occident llatí s’efectuaren dues
menes d’operacions en les arquitectures antigues tingudes per monumentals: l’alliberament de grans obres romanes i l’actuació en les catedrals. Pel que fa a les primeres, fou a la Roma napoleònica, és a dir sota directrius culturals franceses, on
s’experimentaren i es desenvoluparen les primeres intervencions que deslliuraren
significats vestigis de l’antiguitat i els convertiren en referents d’una nova ciutadania secularitzada, alhora que esdevenien generadors de substancials reformes dels
vells teixits urbans.16 Des de la segona dècada del segle XIX, gairebé simultàniament
als treballs de Roma, a les ciutats del migdia francès d’Arles i Aurenja a Provença,
Nimes al Llenguadoc i Viena al Delfinat s’emprengueren actuacions de plantejaments semblants en els seus monuments romans i portaren a la creació de nous
escenaris urbans després d’operacions que, per la seva envergadura, foren de llarga durada. Sovint no arribaren a ser formalitzades plenament fins el darrer quart
del segle, sota l’impuls o direcció combinada entre les autoritats locals, departamentals i governamentals, però sempre sota l’empara dels poders públics.17 No cal
dir que la repercussió d’aquestes experiències sobre l’articulació entre monuments
arqueològics i urbanística fou d’ampli abast temporal i geogràfic. L’aire neoclàssic
que inspirava aquest corrent d’intervencions es combinava i rebia en bona part
l’impuls de les poderoses administracions governatives franceses. És així que la
recreació dels monuments antics expressava l’autoritat secular i els seus programes
cívics en referència política a l’ordre romà.
L’únic temple romà reconegut arreu dels Països Catalans durant segles fou el del
carrer del Paradís a Barcelona. Per a la ciutat, va esdevenir l’antiguitat més destacada i era referència gairebé obligada de tots els viatgers ornats d’interessos savis.
La seva columnata mereixia l’atenció d’ençà el segle XV i era remuntada als orígens
mítics de la ciutat, sense encertar massa pel que fa a la destinació de l’edifici del
qual formaven part. Val a dir que tot i les aportacions de la ciència arqueològica
francesa produïdes entre el Set-cents i l’entrada de la centúria següent, als estudiosos dels país fins i tot els va ser difícil adonar-se de la genealogia romana de l’obra,
tan emboirats com estaven per les llegendes de la fundació cartaginesa de la ciutat
que per contagi impregnaren el temple, ben bé fins a les acaballes del segle XIX.18
L’atenció prestada a la columnata superava força l’esfera de l’erudició i l’havia
convertida en un símbol ciutadà, encara que això no fou suficient per engendrar
mesures de salvaguarda i molt menys operacions de posada en valor o restauració.
De les seves columnes, només se’n veien trossos de les bases, capitells i fusts des de
dins dels vells casals dels carrers de la Llibreteria i el Paradís. A l’entrada de la
dècada de 1850, amb motiu dels enderrocs ocasionats per la renovació immobiliària que la ciutat experimentava, una columna sencera fou extreta i lliurada al
museu de l’Acadèmia de Bones Lletres.19 Es tractava de la mateixa peça que cap el
16. AAVV, Archéologie et projet urbain, Roma, De Luca Editore, 1985.
17. I. DURAND, La conservation des monuments antiques. Arles, Nîmes, Orange et Vienne au XIXe siècle, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2000.
18. R. GRAU i M. LÓPEZ, «Sensibilitat romàntica contra erudició il·lustrada. Les columnes romanes de Barcelona»,
L’Avenç, 87 (1985), pàg. 78-81.
19. A. PI Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna. Descripción e historia..., Barcelona, 1854, vol. II, pàg. 364-366.
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1879 fou reconstruïda al peu de la capella de Santa Àgata a la plaça del Rei, amb
motiu d’instal·lar-s’hi el Museu Provincial d’Antiguitats.20 Les primeres mesures
proteccionistes de caire oficial arribaren l’any 1867 de part de la Comissió de
Monuments, i com la majoria de les seves empreses, foren modestes i tímides,
sense especial efectivitat.21
De fet, les iniciatives que realment n’asseguraren la conservació i, més endavant, la restauració tingueren un altre origen, prou divergent. Perquè, no tan sols
no varen tenir caràcter oficial, sinó que sorgiren d’una entitat cívica, l’Associació
Catalanista d’Excursions Científiques, que aviat es va manifestar com una plataforma de denúncia de la falta d’actuació governativa en el camp de la protecció monumental. Justament poc després de la seva creació l’any 1876, i en un gest programàtic, va establir la seva seu al carrer del Paradís a la peça alta, entre els grans capitells del temple, que va arranjar i posar en valor. L’operació posa de manifest com
en el naixement de la cultura catalanista, els seus interessos culturals superaven
notablement l’àmbit del medievalisme, on sovint per reducció i ignorància se circumscriu.
El creixent progrés social i cultural de l’entitat, convertida d’ençà el 1890 en
Centre Excursionista de Catalunya, va afavorir la profunda renovació del seu estatge efectuada entre els anys 1904-1905, segons projecte de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, nebot de Ramon Montaner, propietari de la finca i important emprenedor cultural, fundador de la important casa editorial Montaner i
Simon. Inicialment, la seva intenció era desmuntar les columnes i traslladar-les a la
residència castellera en què convertia la casa forta de Santa Florentina a Canet de
Mar. Desestimada la idea, va capgirar les seves intencions en fer-se càrrec de la restauració de la casa.22 El projecte va fer especial èmfasi en la columnata, que fou alliberada dels sostres que horitzontalment la segmentaven i només en part de les
parets que s’hi adossaven verticalment, de manera que no va poder arribar a ser
presentada del tot exempta, sinó que per un costat va restar adossada a la mitgera
de la finca veïna.
Visible en tota la seva alçada, des de l’arquitrau fins al podi que l’excavació del
subsòl va deixar parcialment vist, la columnata quedava closa dins d’una peça o pati
cobert, constituït de bell nou i de format reduït en planta, al cenyir-se a les dimensions de la finca sense arribar a afectar les parcel·les contígües. Els vestigis quedaren estretament compresos entre altes façanes, només permeables per miradors
oberts a diferents nivells en els frontis corresponents a dependències de l’entitat.
La part superior va quedar coberta per una claraboia a doble vessant que les
il·luminava zenitalment. Poques divergències presenta l’agençament actual envers
l’actuació inicial, modificat només en els anys centrals del segle XX amb la reintegració de la columna que, procedent d’aquest temple, s’alçava a la plaça del Rei.23
20. F. CARRERAS I CANDI (et alii), «Dictamen», Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, IV, 40
(1904), pàg. 479-484.
21. J. GRAHIT, Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona. Memoria..., Barcelona,
Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos, 1947, pàg. 164.
22. F. CARRERAS I CANDI, La ciutat de Barcelona, Barcelona s.d. [v. 1916], pàg. 73-83. CARRERAS I CANDI (et alii),
«Dictamen...». C.A. TORRAS, «Discurs del senyor president», dins Acta de la sessió inaugural de 1904-1905,
Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 1907, pàg. 17-29.
23. A. FLORENSA, Conservación y restauración de monumentos históricos (1954-1962), Barcelona, Ayuntamiento de
Barcelona, 1962, pàg. 14 i VIII.
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L’impuls d’una entitat particular fou, per tant, la força social que va permetre
portar a terme la primera actuació urbana en matèria d’alliberament i posada en
valor d’uns vestigis de l’antiguitat. L’operació prou retardada, llunyana en capacitat
i recursos respecte a les actuacions de caràcter públic franceses, no divergia tanmateix gaire en els seus objectius i criteris inspiradors. Les limitacions en la seva execució es deuen precisament a la modèstia del promotor, que va fer que l’agençament no es pogués projectar sobre el seu entorn ciutadà, limitat pels drets de les
propietats veïnes, ni menys portar a la constitució oberta d’un espai públic.
Tanmateix, el Centre Excursionista de Catalunya feia amb aquest espai monumental una aportació cívica encara que de natura un tant ambígua o promíscua, intermèdia entre la urbanitat i la interioritat associativa i que val a dir que, en la seva
essència, s’ha mantingut immutable fins al present. Es tracta, en fi, d’una realització que podria semblar que de natural hauria d’haver-se produït sota inspiració
neoclàssica, però sense força per a realitzar-se en el temps del seu imperi, va
emprendre’s en ple Modernisme, quan, per damunt de l’anticlassicisme dominant,
la recuperació i estudi dels vestigis de l’antiguitat era un factor més en la modernització del país i vinculació als corrents culturals internacionals.
Abans però, per a la monumentalització de les columnes havia existit una proposta tan grandiloqüent com poc realista i que el municipi es va fer seva, per bé
que, ateses les seves limitades capacitats, mai va deixar l’estadi propositiu per
apropar-se a l’executiu. En efecte, en el pla de reforma interior de la ciutat antiga ideat per Àngel Baixeras, que l’Ajuntament va adoptar el 1881, els vestigis del
temple romà quedaven inclosos i exempts dins la gran plaça compresa entre l’absis catedralici i el carrer de la Llibreteria.24 Segurament, seguia un suggeriment
expressat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner (1879), aquell que vint-icinc anys més tard n’emprendria l’efectiva i alhora modesta restauració.25 El ressò
que la proposta va tenir entre “artistes i arqueòlegs” fou ben notable26 i fins va
arribar a ésser poèticament recollit per Jacint Verdaguer el 1883 a l’oda A
Barcelona:
Enmig d’aqueixa plaça, que no tindrà segona
les tres columnes d’Hèrcules, quan miri el viatger
creurà veure les Gràcies, per fer-te de corona
de braços enllaçades, dansant en ton verger.
En aquest context, cal consignar que, portada per l’empenta dels prolegòmens
de l’Exposició Universal de 1888, una “influent personalitat” va proposar-se la
compra de l’immoble de la columnata per cedir-lo a una «altra enlairada personalitat de significada representació a la cort d’Espanya, per que aquesta en fes present a la vegada a la ciutat, al visitar-la, inaugurant les obres d’aterrament del vell
immoble, deixant les columnes isolades i a la vista del públic [...]. Era tal pensada
una miniatura del grandiós projecte anteriorment citat, que tampoc pogué portar24. J. GANAU, Els inicis del pensament conservacionista en l’urbanisme català, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1997, pàg. 233-235 i 252-253.
25. L. DOMÈNECH I MONTANER, «Reforma de Barcelona», Lo Renaixement (Barcelona), 3 (1879) pàg. 125-140.
26. E. TAMARO, «Columnas del temple d’Hérculi», dins Album pintoresch-monumental de Catalunya. Aplech de vistas..., Barcelona, Associació Catalanista d’Excursions Científicas, 1879, pàg. 89-93.
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se a efecte».27 Tot sorgia d’un entrelligat de relacions i interessos d’un grup de pròcers que desprèn l’aroma patrici de la Restauració, alhora que posa de manifest
una forma d’operar en la qual el mecenatge i l’actuació municipal regeixen la vida
ciutadana, en absència de l’acció governamental. Frustrada tal operació, només la
tenacitat del Centre Excursionista de Catalunya va poder fer efectiva una operació
encara més disminuïda, però efectiva. Fora de tot impuls des dels estaments
públics, el fet s’equipara a l’episodi prou pròxim de la salvaguarda i restauració del
temple romà descobert a Vic el 1882 en l’enderroc del castell dels Montcada, intervencions que es van aconseguir amb la creació aquell mateix any d’una associació
privada, la Societat Arqueològica, amb l’exclusiva finalitat d’adquirir el solar i
reconstruir el monument.28

L’acabament vuitcentista de la catedral
Fora dels monuments romans i durant el Vuit-cents, les altres grans obres sobre
arquitectures precedents foren les extenses i diverses operacions d’acabament de
moltes catedrals. Força d’aquests temples es trobaven inacabats d’ençà el segle XVI,
quan molts dels treballs que duraven des de feia centúries s’extingiren progressivament fins a deixar aquestes grans edificacions en un estat incomplet, per bé que
presidint moltes ciutats del continent. Algunes es trobaven faltades del frontis principal, altres només posseïen la capçalera i els hi mancaven part significatives de les
naus. Aquestes situacions, estagnades durant molt de temps, esdevingueren progressivament crítiques a l’esguard de la dinàmica societat urbana vuitcentista, que
elevava els temples catedralicis a la categoria de monuments cívics i feia de la seva
condició inconclusa una mancança ciutadana, o fins i tot nacional, que calia esmenar. Això va fer que molts temples hagin esdevingut, a més d’edificis medievals,
obres profundament arrelades al Vuit-cents, un segle que també fou el de les catedrals i en el qual es convertiren en «el monument de la ciutat» com tant bé va copsar i expressar un dels seus principals restauradors, Eugène Viollet-le-Duc.29
En l’obra vuitcentista de les catedrals, la solució d’estil l’aportaven el corrent
neomedieval i els coneixements d’arqueologia monumental, que facilitaven uns
llenguatges artístics d’aparent proximitat al dels temples originals i, d’aquesta
manera, es dotaven d’un caràcter conclusiu, al qual s’arribava per la recreació de la
unitat d’estil. No cal dir que el revival medieval dels treballs vuitcentistes en la terminació de les catedrals tenia, en la majoria de casos, un caràcter de genèrica evocació artística i no era pas el resultat d’una recerca arqueològica sobre la morfologia i evolució constructiva dels propis temples. Justament, la manca de rigor històric és el que, en gran part, ha mogut la crítica arquitectònica d’aquestes operacions.
Perquè, per damunt de la investigació d’història arquitectònica o de la restauració
en sentit estricte, tingueren per objectiu la creació d’uns monuments arquitectònics
27. «Discurs del senyor president...», pàg. 19.
28. J. GUDIOL, L’Ausa romana y el seu temple, Vic, Gazeta Montanyesa, 1907, pàg. 69-73.
29. E. VIOLLET-LE-DUC, «Cathédrale», dins Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris,
s.d. [entre 1854-1858], vol. 2, pàg. 279-281 i 391-392.
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conclosos i magnificents, que demostrarien la llargada del recorregut històric de la
ciutat i exhibirien la seva vitalitat present. El caràcter mixt, eclesial i secular d’aquestes empreses, resulta prou explícit en el fet que molt sovint la seva promoció i
finançament fou en bona part pública. Per bé que no cal oblidar que molt freqüentment se sumaren i coincidiren amb els programes finiseculars de recuperació de
l’hegemonia social de l’Església, prou minvada en les poblacions urbanes pels complexos processos de descristianització.
L’experiència francesa en la compleció i restauració de catedrals fou molt
àmplia i diversificada30 i va irradiar bona part d’Europa, encara que evidentment
adaptada a situacions culturals i polítiques força diferents. L’expressió de l’ordre
tradicional i la seva immutabilitat davant del segle va inspirar les formulacions neomedievals de les catedrals del regne d’Espanya, segurament molt més que la manifestació del poder cívic. Als Països Catalans destaca en aquest sentit la realització
de la façana nova de la catedral de Ciutat de Mallorca per l’arquitecte espanyol
Juan Bautista Peyronnet, projectada el 1854 i executada entre els anys 1862-1887.
El vell frontis inacabat del segle XVI, molt inestable i parcialment enrunat el 1851,
fou completament desmantellat i substituït per una creació neogòtica que es va inspirar obertament en la catedral italiana d’Orvieto.31 Cal assenyalar que en les terres
castellanes centrals del reialme, la restauració de les principals catedrals fou un
afer governamental,32 mentre que a Catalunya no hi va haver cap mena d’inversió
en aquest sentit, i la important operació de fi de segle a la catedral barcelonina va
obeir estrictament al finançament particular.
El seu mecenes fou Manuel Girona i Agrafel, fill d’un petit comerciant targarí
establert a Barcelona, que l’any 1832 va interrompre els estudis d’arquitectura a
l’Escola de Llotja per a dedicar-se als negocis familiars, cada cop més engruixits i
diversificats. En destaca l’àmplia i profitosa activitat en el camp de les finances,
concretament en el sector bancari, així com en la construcció d’obres públiques, a
voltes dirigides personalment. Un sòlid enquadrament dins de l’engranatge polític
del conservadorisme espanyol, li va permetre d’obtenir importants càrrecs parlamentaris i regir el municipi barceloní tot i que breument, a banda d’ocupar altes
responsabilitats en la majoria de corporacions patrícies de la ciutat, a més d’exercir de comissari reial en l’Exposició Universal del 1888.33
L’actuació a la catedral barcelonina no fou l’única empresa que va abordar de
restauració arquitectònica, sinó que en les seves mateixes propietats féu reconstruir
el castell de Castelldefels i projectar una intervenció similar al d’Eramprunyà, que
no es va arribar a portar a terme. A les arquitectures antigues, va juxtaposar un
neomedievalisme elemental i fantasiós, que arquitectònicament relligava el vell
ordre amb la prosperitat present i li donava solidesa i perennitat. Les intervencions
que va promoure aquest gran prohom barceloní de la Restauració constitueixen
30. J.-L. LEINAUD, Les cathédrales au XIXe siècle, Paris, 1993.
31. C. CANTARELLAS, «La intervención del arquitecto Peyronnet en la catedral de Palma», Mayurqa, 14 (1975) pàg.
185-213; C. CANTARELLAS, La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración, Ciutat de Mallorca,
Institut d’Estudis Baleàrics, 1981.
32. J. GANAU, La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Catalunya 1844-1936: legislación, organización, inventario, Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida (Espai/Temps, 34), 1998, pàg. 68-73; I.
ORDIERES, Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), Madrid, Ministerio de Cultura, 1995.
33. D. GALÍ i R. LACUESTA, «Personatges del castell», dins A. LÓPEZ, I. ESTANY i R. LACUESTA (coord.), Castell de
Castelldefels. Arqueologia, història, art, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2005, pàg. 385-412.
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argumentacions arquitectòniques sobre la transcendència històrica de la religió i
l’ordre social. Evidentment, també vincularen l’esplendor del passat medieval amb
la creixença contemporània, en estricta supeditació cultural al provincianisme vuitcentista, per més que des d’un cert anacronisme se li puguin atribuir continguts
catalanistes.
La qüestió de l’acabament de la catedral i el problema de l’harmonia d’estil
s’havia plantejat també a les capitals del migdia francès molt abans que a
Catalunya. Montpeller, Narbona i Tolosa de Llenguadoc, amb les seus inconcluses,
foren objecte d’ençà el segon quart del segle XIX d’una successió de projectes, encara que les realitzacions foren molt més minvades, amarades d’un neogoticisme d’arrel septentrional prou allunyat de l’arquitectura pròpia.34 El problema de la falta
de sintonia entre les formulacions reconstructores, sorgides de models i coneixements aportats per la sòlida arqueologia monumental francesa del nord, en relació
a les seus catedralícies occitanes també es troba al Principat, on el medievalisme de
l’arquitectura del Vuit-cents no es deu a l’estudi de les obres locals, sinó que es tracta d’un producte septentrional, rebut i incorporat sense massa adaptació.
Pel que fa a la catedral de Barcelona, potser perquè la peça sobre la qual es va
formular la façana neogòtica era una traça del segle XV d’aroma nòrdic, va ser sempre sota aquesta inspiració que es projectaren les diferents propostes de conclusió
de la façana principal, sense que cap d’elles busqués l’articulació arqueològica amb
la morfologia de la fàbrica precedent. Aquesta pretensió mai va existir ni tan sols
reclamar-se, sinó que en tots els casos a la fàbrica vella es juxtaposava l’obra nova,
expressada en llenguatge gòtic molt lliure i sempre d’arrel afrancesada. Per encàrrec de Girona, l’arquitecte catedralici Josep Oriol Mestres va formular un primer
projecte el 1860, desestimat d’immediat i seguit d’un de nou cap al 1867, però que
el context revolucionari no va permetre de veure progressar.
Sota la Restauració, l’empresa es va reprendre, i el 1880 el mateix Manuel
Girona va redactar una nova proposta, encara que tampoc es va realitzar. Dos anys
després l’exposició de nous projectes va enfrontar els treballs de Girona, Mestres i
August Font amb la proposta de Joan Martorell, en una contesa de gran repercussió ciutadana. Sense finançament, l’obra no arrencava i, davant d’això, el 1886
Girona va decidir costejar-la directament. L’any següent va obtenir de l’autoritat de
l’Academia de San Fernando l’aprovació del projecte compartit amb Josep Oriol
Mestres i August Font, els treballs d’execució del qual s’iniciaren d’immediat, tot i
la continuada oposició, dirigida especialment contra la intromissió de l’acadèmia
madrilenya en l’afer barceloní. El 1890 la façana restava gairebé enllestida i la
direcció passava a mans d’August Font, que projectava el nou cimbori. La formulació d’aquesta nova peça, aprovada també per l’Academia de San Fernando, fou
enllestida definitivament l’any 1912.35

34. O. POISSON, «L’achèvement et la restauration des cathèdrales gothiques de Languedoc et de Catalogne au XIXe
siècle, de Viollet-le-Duc à Gaudí», dins Autour des maitres d’oeuvre de la cathedrale de Narbonne, Narbona, 1994,
pàg. 105-120.
35. J. BASSEGODA, «La fachada de la catedral de Barcelona», Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, XLV-5, 809 (1981), pàg. 263-306. GANAU, Els inicis del pensament conservacionista... Exposición la
fachada de la catedral de Barcelona 1887-1913, Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1968.
M. GIRONA, Al excmo. cabildo de la catedral de Barcelona, s.l i s.d [Barcelona 1899].
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A la ciutat i a banda de la catedral, durant el segle XIX només la capella de Santa
Àgata havia estat objecte d’un procés restaurador en els anys 1854-1855 per part de
l’arquitecte Elies Rogent i amb el finançament de la Comissió de Monuments.
Aquest edifici havia rebut la qualificació oficial de monument per part del govern
espanyol l’any 1866, que, a Barcelona, durant el Vuit-cents només fou concedida
també a les antigues esglésies monàstiques, esdevingudes parroquials, de Sant Pau
del Camp el 1879 i de Santa Anna el 1882, mentre que a tot el Principat tan sols
una altra edificació la va rebre, les muralles romanes de Tarragona el 1884.36 En tots
aquests casos, la protecció va arribar com una mesura conjuntural i extrema, sempre després de pressions de sectors ciutadans barcelonins i tarragonins, davant de
greus amenaces a la integritat dels edificis o d’un perill de desaparició completa, no
pas com el resultat d’una planificació governamental de la salvaguarda monumental. Cap altra mesura proteccionista va existir, i menys de caire municipal, en les
ciutats catalanes vuitcentistes.
De fet, rarament les arquitectures antigues es consideraven d’una integritat
indestructible i inamovibles, sinó que es tenien per legítimament modificables,
fos per a la seva compleció o per donar major relleu als valors estilístics jutjats
essencials. Així mateix, quan eren amenaçades de destrucció, podien descompondre’s i tornar-ne a combinar els elements més significatius sota noves formulacions evocadores, com va fer-se amb les parts de les esglésies de Sant Miquel i
Santa Maria de Jonqueres emprades per bastir la nova parròquia de la Concepció
a la dreta de l’Eixample, entre els anys 1871 i 1888.37 Es pot dir que en tot el segle,
l’única actuació del consistori barceloní en el camp de la restauració arquitectònica va produir-se en el seu propi patrimoni immobiliari i es tracta d’un breu episodi, prou disminuït en relació a allò que s’havia proposat, consistent en la reforma del Saló de Cent de Casa la Ciutat portada a terme per l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner amb motiu de l’Exposició Universal del 1888. La millora
en la qualitat del paraments petris que va deixar vistos i la renovació de l’embigat del sostre pintat amb motius extrets de la decoració original gòtica d’altres
sòtils de la casa foren els aspectes més significats de les obres d’una discreta restauració.38
En conclusió, Barcelona durant el segle XIX no va arribar a produir una construcció historiogràfica del seu passat urbà mitjançant la salvaguarda i restauració
monumental, almenys de manera activa. Sí que ho feu de forma passiva amb els
processos destructius d’arquitectures antigues, des dels enderrocs conventuals a les
actuacions destructores de la muralla romano-comtal o de les fortificacions medievals i modernes. La inversió de la tendència i el canvi substancial que va representar el pas de la concepció del monument isolat i moble a la complexa d’immòbil
imbricat dins del teixit urbà va representar l’emergència de noves formes d’actua-

36. GANAU, La protección de los monumentos..., pàg. 113.
37. E. RIU-BARRERA, «Les revolucions, l’art i l’arquitectura antiga. Monuments i museus a Barcelona en l’època
romàntica», dins R. GRAU (Coord.), La ciutat i les revolucions, 1808-1868. III, La cultura a l’època romàntica,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007 (Barcelona Quaderns d’Història, 12), pàg. 135-147.
38. P. BESERAN, «Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat», dins A. CUBELES i R. GRAU (coord.), El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2003 (Barcelona Quaderns d’Història, 8), 2003, pàg.
279-280.
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ció.39 Aquestes evolucionaren durant el Nou-cents, des de les simplement proteccionistes en l’obertura de la Via Laietana fins a les fortament intervencionistes en
la formulació del Barri Gòtic. Val a dir que, sobretot la darrera, de gran importància urbanística i historiogràfica, va reprendre i enfortir les dues temàtiques apuntades per les intervencions de final de segle al temple del carrer de Paradís i a la catedral, és a dir la urbs romana i gòtica en tant que etapes fonamentals de la construcció de la ciutat i de la seva definició cultural i política.

39. R. GRAU i M. LÓPEZ, «El concepto de monumento histórico en Barcelona», dins Urbanismo e historia urbana en
el mundo hispano, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1985, pàg. 1055-1064.
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