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» L’Ajuntament de Barcelona i Viena Edicions, publiquen el llibre Els 4 Gats. Les set vides d’un local emblemàtic 

de Barcelona, de Jordi Notó i Brullas, la biografia d’un espai ple de vida que ha prevalgut al pas del temps, un 

referent pel que fa a la concentració cultural de finals del segle xix i principis del xx, quan tancà les seves portes, 

i que es recuperà l’any 1978. 

 

» Gràcies a la voluntat i perseverança d’uns joves entusiastes, l’any 1978, Els 4 Gats obrí de nou les seves portes, 

convertint-se així en un projecte de ciutat, rebent el suport de grans intel·lectuals i artistes de l’època, com és el 

cas de Joan Miró, que va donar dues obres per subvencionar el projecte. 

 

» Jordi Notó recupera la memòria del que va ser un dels locals més importants de la ciutat, a través dels seus 

protagonistes, així com de testimonis de l’època, fent servir material fotogràfic inèdit. 

 

» Dimarts, 26 de novembre a les 18,30h tindrà lloc la presentació del llibre al restaurant Els 4 Gats (C/ de Montsió, 

3 bis). Hi participaran Jordi Notó, autor del llibre, Pere Notó, impulsor de l’última etapa de Els 4 Gats, i Joan 

Francesc Ainaud, prologuista.  

 



Els Quatre Gats és el local més emblemàtic de la Barcelona modernista. Mentre va funcionar, del juny del 1897 

al juliol del 1903, va aconseguir projectar la seva aurèola de cau bohemi i bressol de genis locals i universals —

Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso i el singular Pere Romeu en són alguns dels més destacats—, que 

ha arribat fins als nostres dies. 

Hi ha, però, un episodi no gaire conegut que va contribuir decisivament a perpetuar-ne la memòria viva: la 

reobertura del local del carrer Montsió, el 1978. Els artífexs del projecte van ser un grup de joves d’una generació 

assedegada de llibertat cultural, que tenien al darrere el suport entusiasta d’artistes de generacions anteriors, 

com ara Joan Miró, que els va cedir dues obres per finançar-lo. El llibre que teniu a les mans, escrit pel germà 

d’un dels impulsors de l’aventura, n’explica tots els detalls. Gràcies a material inèdit, de primera mà, i a un estudi 

de fonts documentals molt diverses, s’aconsegueix presentar la història del local englobada en la de la ciutat, 

que és, alhora, indestriable de la del país sencer. 

 

La taverna que esdevingué el cenacle màgic del modernisme 

 

Parlar d’Els Quatre Gats, representa l’espai que va ser testimoni del què va ser el centre neuràlgic de la cultura i 

la bohèmia catalana, però també del naixement d’una nova burgesia, de finals del segle xix a principis del xx. Al 

Carrer de Montsió, 3, els baixos de la Casa Martí, edifici modernista dissenyat per l’arquitecte Puig i Cadafalch, 

es donaren cita els principals representants del moviment Modernista, una desfilada d’artistes i intel·lectuals, 

com Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Pablo Picasso, tenien com a referent, com a punt de trobada Els Quatre 

Gats, una cerveseria regentada per Pere Romeu. 

 

“És de desitjar que el rigor històric no es confongui amb visions esbiaixades. Però això, amb el pas dels anys, és 

el que acaba passant amb el que a poc a poc es va convertint en llegenda, com Els Quatre Gats.” Afirma l’autor 

del llibre Jordi Notó,  que amb la voluntat d’explicar la història més actual del mític local, centra el seu estudi en 

el període comprès entre el 1978 i el 1989. 

 

L’origen de l’espai es remunta l’any 1388, amb la construcció del Monestir del carrer de Montsió, habitat per 

religiosos franciscans i, posteriorment, per monges dominiques, l’any 1423. Però també, a conseqüència de les 

guerres carlines, acaba sent una caserna militar, i és en aquest període quan es creu que s’inicià l’activitat cultural. 

En paraules de l’autor: “En els períodes més tranquils de l’activitat bèl·lica, els soldats tenien molt temps lliure i 

aquest podria ser l’origen de les primeres actuacions musicals i teatrals en aquell indret de la ciutat. Així doncs, 

es va habilitar un escenari dins del monestir”, conclou. 

 

Coincidint amb aquesta mateixa època, es permetia en determinats espais privats, com habitatges particulars,  

fer representacions teatrals cobrant entrada, i va ser a Montsió un dels indrets on es va gaudir d’aquest permís. 



Així s’inicia la vida teatral en aquest carrer, juntament amb el naixement de la Societat Filharmònica, bressol del 

Liceu, més endavant anomenat Petit Liceu, per diferenciar-lo del Gran teatre del Liceu de La Rambla. Molt a prop 

d’aquest indret va existir el primer cafè teatre amb actuacions en viu.  

El solar on es van construir la cassa Martí que va ser seu d’Els Quatre Gats, se’n dona referència de diferents 

usos. Des de terreny de pastura, embalat, fires, o circ. 

 

La plaça de Santa Anna, l’actual Portal de 

l’Àngel era un punt neuràlgic i una de les 

estacions de diligències de la ciutat. 

L’any 1882 es decideix traslladar l’església 

del monestir a la Rambla de Catalunya, 

cantonada amb el carrer de Rosselló, mentre 

que el claustre va ser traslladat a Esplugues 

de Llobregat. 

 
Reconstrucció del claustre de Montsió a Esplugues de Llobregat l’any 1948, després del 
seusegontrasllat. Autor: Francesc Ribera. ArxiuFotogràfic de Barcelona. 

 

Va ser l’any 1895, un cop traslladat el monestir, quan Puig i Cadafalch rep l’encàrrec de la família Martí de 

construir  un edifici de pisos de lloguer. L’arquitecte va fer una construcció sota les directrius d’un nou moviment, 

el Modernisme. A la planta baixa del Carrer de Montsió número 3, s’obrí Els Quatre Gats, regentat per Pere 

Romeu, un mític local que fins al tancament de les seves portes, l’any 1903, va ser l’epicentre d’activitats culturals, 

tertúlies, presentacions de titelles i ombres xineses. Però un dels fets més importants és que va ser en aquest 

local on el pintor Pablo Picasso celebrà la seva primera exposició. També es considera que va ser allà on va 

néixer l’Associació Wagneriana. 

Cerveseria emblemàtica i epicentre de reunions culturals 

Un cop tancada aquesta cerveseria emblemàtica, l’activitat cultural continua a través del Cercle Artístic de Sant 

Lluc, el qual va fer servir el local com a seu i per on van desfilar les principals figures del panorama cultural català, 

Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Gaspar Homar, Josep Llimona, Eusebi Arnau, Eugeni d’Ors, a més dels 

socis com Josep Pijoan, Francesc d’Assís Galí, Joaquim Folch i Torres, Joan Miró, Sebastià Gasch o Joan Prats. 

També es va continuar amb l’activitat titellaire fins a l’inici de la Guerra Civil, quan el Cercle va passar a ser un 

ateneu cultural i, tot i amb la voluntat de la Generalitat de preservar el fons bibliogràfic i documental del Cercle, 

els efectes de la contesa, provocà la pèrdua de gran part d’aquest fons.  

Fins i tot amb l’expropiació del local durant la Guerra Civil, va ser un ateneu cultural on s’hi van seguir 

representant titelles, entre altres activitats. L’acció cultural, però, quedà frenada durant 30 anys, quan el local va 

passar a ser el magatzem d’una empresa tèxtil. 



Un cop acabada la guerra, ja entrat l’any 1940, impulsat per l’empresa GIB –Guasch, Irony i Brugueras–, 

empresaris del món de l’espectacle, obren de nou el local, castellanitzant el nom com Los Cuatro Gatos, i el van 

mantenir en funcionament durant quatre anys. L’any 1950 s’instal·la l’empresa tèxtil Empordà Confecciones 

Albert S.A., al local de Montsió, en aquest fet, com explica l’autor “Cal destacar que els usuaris del magatzem 

van tenir cura dels elements ornamentals i, per exemple, van protegir el terra de la sala d’entrada. La sala gran 

on actualment hi ha el menjador del restaurant és on ha quedat l’empremta de les modificacions fetes en aquell 

període”. 

De nou Els Quatre Gats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografies del local que es van fer servir en la tasca de restauració del 1983. Sóndelsanys 1903 o 1904, quan el CercleArtístic de SantLluc ja 
ocupava el local. Autor desconegut. ArxiuFotogràfic de Barcelona. 
 

L’existència d’un local tan especial i emblemàtic va provocar que en diversos moments hi hagués interès per la 

recuperació de l’essència d’Els Quatre Gats: des d’un membre del Reial Cercle Artístic de Barcelona, o pels 

diversos articles publicats a la premsa. Destaca l’exposició a la sala Parés que dedicaren al local el 1954 impulsada 

per la publicació Revista. 

 

L’any 1977 apareix la figura de Pere Notó, un jove entusiasta mogut pel desig de recuperar el local històric del 

carrer de Montsiò número 3, on va estar ubicat el mític Els Quatre Gats. Però Notó no estava sol, l’acompanyava 

el seu amic Ricard Alsina. També va figurar Marta Izoard, sòcia d’un projecte que tots tres van constituir el 15 de 

febrer de 1978, com la Societat Els Quatre Gats S.A.  

Però una de les figures que, de manera desinteressada, va fer possible la posada en marxa del projecte va ser 

Joan Miró.  

Pere Notó i Ricard Alsina van fer un viatge a Mallorca, plens d’il·lusió però també d’incertesa, davant la idea de 

trobar-se amb un dels artistes més importats del món, amb l’objectiu de demanar-li col·laboració econòmica. En 

relació amb aquest viatge, l’autor explica que “Com a únic equipatge portaven la il·lusió i la fe en un projecte: 

tornar a obrir Els Quatre Gats en el mateix lloc on, a final del segle xix i principi del xx, havia existit aquell bressol 

del Modernisme i cau del famós cenacle de bohemis i artistes”. L’artista va respondre molt positivament i els va 

prometre el lliurament d’un quadre. “Aquella obra no només va suposar una ajuda econòmica pel valor que 



tenia, sinó que també va ser un aval i un exemple que van seguir una sèrie d’artistes, entre els quals figuren 

Antoni Tàpies i Josep Guinovart”, afirma l’autor. Finalment, un cop tingueren el quadre Persona, ocell i estrella, 

el van haver d’empenyorar per tal d’aconseguir diners per la posada en marxa. 

 

Aquest és el segon quadre que Joan Miró lliurà a Els Quatre Gats, el 1979. Es va exposar al local fins que el van vendre. Al revers 
hi ha la dedicatòria que Miró va escriure, de pròpia mà, per als amics d’Els Quatre Gats. Autor: Gasull. © de la creació artística de Joan Miró: 
Successió Miró 2019. 

 

Malauradament no van poder obrir al local històric, 

de Monstió 3, per estar encara llogat a Confecciones 

Albert, S.A. com a magatzem, la qual cosa va 

provocar que aquests joves lloguessin un local a 

Monstió 5, de manera provisional, i amb el ferm 

objectiu de recuperar la ubicació original. 

Finalment, l’empresa tèxtil va marxar rebent com a 

intercanvi, un traspàs per part dels socis. 

Però els diners es van acabar, i un cop més 

s’adreçaren a l’artista, a través del seu secretari personal, Paco Ferrares, personatge també indispensable en 

aquesta història d’un desig. Joan Miró va salvar de nou el projecte, fent entrega d’un segon quadre. 

 

“Primer de tot cal dir que el propòsit de reobrir Els Quatre Gats no es va materialitzar només pel caprici i la 

il·lusió d’uns joves; hi van influir moltes circumstàncies. També s’hi van implicar moltes persones. En Pere, el meu 

germà, no va estar sol, i pretenc reconèixer a tothom el seu gra de sorra. 

Però, com en el cèlebre principi de l’efecte papallona, ell mereix que es 

reconegui el seu primer aleteig i les repercussions d’aquest moviment de 

l’aire. El projecte va afectar tota la ciutat, primer, i després va adquirir una 

dimensió universal gràcies a les moltes personalitats que hi van col·laborar i 

que de seguida s’hi van sentir implicades, especialment Joan Miró”. Sosté 

l’autor. 

Quan Joan Miró va visitar el local el 1979, va recordar la seva infantesa,  
ja que havia anat a Els Quatre Gats a veure titelles. Per completar 
l’evocació,se’l va obsequiar amb una xocolata amb melindros i un  

bolado. Arxiu familiar Notó Brullas. Autor: Cesc Notó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 24 de setembre de 1978 s’obre Els Quatre Gats de Montsió 5, i per desig dels socis fundadors, Joan Miró va 

ser de les primeres persones a visitar el local. També el dia de la Mercè, però de l’any 1983, per fi, s’obria el local 

històric que va envoltar la vida d’Els Quatre Gats. En aquesta ocasió l’estat de salut de Joan Miró era molt delicat 

i no va poder ser-hi present. 

 

Tirar endavant el local, va ser una lluita continua, plena d’esforços per part dels seus impulsors que mai van tenir 

per objectiu lucrar-se o enriquir-se, tot el contrari, només perseguien el desig de mantenir viva la memòria d’Els 

Quatre Gats. Però no va ser una fàcil tasca, tot i intentar buscar la col·laboració per part del món de la cultura. 

Però finalment van haver de deslligar-se del projecte. En l’actualitat, Els Quatre Gats, segueix en actiu. 

 

Amb el desig de recuperar l’esperit que va fer que Pere Romeu 

fos l’impulsor de la també anomenada revista Quatre Gats, que 

promovia obres representatives del Modernisme, amb quinze 

números publicats l’any 1899, va ser l’any 1978 que es va 

publicar un nou número de la revista, de quatre planes i com a 

imatge de portada hi havia la primera obra que va donar Joan 

Miró. En aquest número, coordinat per Joaquim Molas i amb un 

editorial de Joan Brossa, hi van col·laborar Montserrat Roig, 

Quim Monzó i l’editor Jaume Vallcorba. L’objectiu inicial de 

donar continuïtat a la revista, no es va poder assolir, i només es 

va publicar un número. 

 

Portada de l’únic número que es va editar de la revista Quatre Gats. El va coordinar 
Joaquim Molas i Joan Brossa en va escriure la introducció. Comptava amb les firmes 
de Jaume Vallcorba i J. V. Foix, entre els intel·lectuals consolidats, i les d’uns joves 
Montserrat Roig i Quim Monzó. Arxiu familiar Notó Brullas. 

 

 

Per l’elaboració del llibre, Jordi Notó va poder entrevistar a diversos personatges que van viure la reobertura a 

Els Quatre Gats, com el cronista Lluís Permanyer, el crític d’Art Josep Maria Cadena, o la ja desapareguda 

periodista Patricia Gabancho.  

 

 

 

 

 

 

 



 

JORDI NOTÓI BRULLAS (Barcelona, 1960) 

És periodista i màster en Comunicació Científica Mèdica i Mediambiental per la 

Universitat Pompeu Fabra. Va ser el responsable de la programació de l’emissora 

de ràdio municipal de Castelldefels, des del 1983 i durant gairebé 25 anys. 

Aquesta tasca la va compaginar durant vuit anys amb una corresponsalia a 

Catalunya Ràdio. També va publicar articles i reportatges a El Correo Catalán i al 

suplement setmanal “Ciència”, del diari Avui, els anys vuitanta. De les obres que 

ha publicat destaquen L’abans de Castelldefels. Recull gràfic 1890-1975 (2011), que aplega més de vuit-centes 

imatges; Història d’un pou: de l’ús agrícola a l’abastiment d’aigua potable (2015), i Metamorfosi d’estudiants a 

professionals: un curs singular (1942-1947) (2017), un centenar de biografies d’alumnes de la facultat de 

Químiques, entre els quals Joan Oró, Antoni Ballester i Josep Castells. 

 

MATERIAL FOTOGRÀFIC 
 
Material fotogràfic per la seva reproducció. 
Es prega la menció del peu de foto així com de l’autor o propietari de la fotografia. 
Enllaç de descàrrega:  

https://wetransfer.com/downloads/3c637ee026a85e957a4d44b28ea835e6201911191
13111/17077cbe12ca151a473b001d4c6d7d1f20191119113111/03bf0e 

PÀGINA 20 
Reconstrucció del claustre de Montsió a Esplugues de Llobregat l’any 1948, després del seu segon trasllat. Autor: 
Francesc Ribera. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
 
PÀGINA 30 
El local que feia cantonada amb el passatge del Patriarca, 1904. 2015Institut Amatller d’Art Hispànic. 
 
PÀGINA 38 
Aquest teatret es va col·locar a la sala gran del local (1904). A la base hi ha unes ceràmiques on es pot identificar 
Pere Romeu i quatre gats. Actualment se’n pot veure una reproducció del ceramista Xavier Oliveras. 2018 Institut 
Amatller d’Art Hispànic. 
 
PÀGINA 54  
Pere Notó i Ricard Alsina reben, de les mans del pintor Joan Miró el segon quadre que els va regalar i que els 
permetria reformar el local històric. Autor: Cesc Notó 
 
PÀGINA 57  
Es va editar un sol número de la revista Quatre Gats. El va coordinar Joaquim Molas i Joan Brossa e va escriure 
la introducció. Hi havia firmes de Jaume Vallcorba i J.V. Foix, entre els intel·lectuals consolidats, i les d’uns joves 
Montserrat Roig i Quim Monzó. Arxiu familiar Notó Brullas. 
 



PÀGINA 63/64 
A Els Quatre Gats hi pengen les reproduccions dels dos famosos quadres de Ramon Casas. Abans no s’hi havia 
vist junts, ja que el 1901, per simbolitzar el canvi de segle i el progrés, el quadre del cotxe va substituir el tàndem. 
Autor: Jordi Huertas. 
 
PÀGINA 144. 
Quan Joan Miró va visitar Els Quatre Gats el 1979, va recordar la seva infantesa, ja que havia anat a veure titelles. 
Per completar l’evocació, se’l va obsequiar amb una xocolata amb melindros i un bolado. Arxiu familiar Notó 
Brullas. Autor: Cesc Notó. 
 
PÀGINA 151 
Acte d’inauguració del local durant les festes de la Mercè del 1983. D’esquerra a dreta, Maite Ocaña, Daniel 
Giralt-Miracle, Joan Ainaud, Jordi Maluquer, Ricard Alsina, Pere Notó, Mon i Teresa Trilla. Autor: J.F. Ainaud. 
 
Pàgina 185. 
Si hi ha una icona de l’associació dels putxinel·lis amb Els Quatre Gats és aquest cartell de Ramon Casas del 
1899. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
 
 

 
Per a més informació, entrevistes i/o material fotogràfic: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 


