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Resum  
 
La present tesis doctoral és un estudi sobre la vida, l’obra artística i el pensament estètic 

del pintor i pedagog català Francesc d’Assís Galí i Fabra (Barcelona, 1880-1965). Galí 

va ser una de les figures clau del moviment noucentista, especialment reconegut per la 

seva aportació en el camp de la pedagogia artística, com a primer mestre de Joan Miró, 

Llorens Artigas, Rafael Domingo, Rafael Benet o Josep Aragay. Però en paral·lel a la 

seva tasca docent, Galí també desarrollà una fecunda trajectòria com a creador, molt poc 

estudiada d’ençà la seva mort. Galí va ser un artista vocacional, polifacètic i humanista,  

amb obres que avui ja formen part de la història de l’art modern català, com els murals 

del Palau Nacional de Catalunya o els cartells de l’Exposició Internacional de 

Barcelona. En el present treball hem pogut documentar fins a 420 obres de Galí, la 

major part inèdites, entre dibuixos, pintures, pintures murals, gravats, mobles o cartells. 

L’anàlisi cronològic i historiogràfic de l’obra localitzada, al costat de l’estudi de les 

referències estètiques del pintor i de la documentació trobada en els arxius familiars i 

institucionals, ens han permès distingir per primera vegada les diferents etapes 

artístiques que conformen  l’obra galiniana, la recepció crítica que va tenir el seu art en 

el seu temps, tant a nivell local com internacional, o el paper que jugà Galí dins el 

moviment noucentista, l’avantguarda barcelonina, l’art déco o el surrealisme. També 

s’aporten dades inèdites de la seva biografia, com el seu exili a Londres entre 1939 i 

1949, ciutat que transformarà decisivament la seva manera d’entendre l’art i el món.  
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Abstract 
 

This doctoral thesis comprises a study of the life, art and aesthetic thought of the 

Catalan painter and pedagogue Francesc d’Assís Galí i Fabra (Barcelona, 1880-1965). 

Galí was a key figure in the noucentista movement and was recognised particularly for 

his contribution to art teaching, as the first master of such artists as Joan Miró, Llorens 

Artigas, Rafael Domingo, Rafael Benet and Josep Aragay. However, parallel to his 

work as a teacher, Galí also pursued a fruitful career as an artist in his own right, an 

aspect that has been little studied since his death. Galí was a vocational, multi-faceted, 

humanist artist who produced works that today form part of the history of Catalan 

modern art. These include his murals for the Palau Nacional de Catalunya and his 

posters for the International Exposition in Barcelona. This study documents 420 works 

by Galí, most of them previously unknown, including drawings, paintings, murals, 

etchings, furniture and posters. Chronological and historiographical study of the works 

identified, combined with aesthetic analysis of the painter’s artistic references and the 

documentation found in family and institutional archives, have enabled us to 

distinguish, for the first time, the different artistic stages that Galí’s production 

encompasses, the critical reception that his art received at the time, both locally and 

internationally, and his role in the noucentista movement, the Barcelona avant-garde, art 

déco and surrealism. The text also includes fresh information about the artist’s life, such 

as the period he spent in exile in London from 1939 to 1949, an experience that 

decisively transformed the way he understood art and the world. 
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Prefaci 
 
La idea que sustenta aquesta tesis doctoral va néixer el dia que advertírem la 

inexistència d’un llibre o catàleg d’exposició modern que ens introduís la figura i l’obra 

de Francesc d’Assís Galí. Ens semblava inversemblant no disposar de cap font acurada 

sobre una de les primeres figures del noucentisme, així com el primer mestre de tants 

artistes il·lustres de Catalunya: Joan Miró, Josep Llorens Artigas, Rafael Benet, Josep 

Aragay o Manuel Capdevila, entre tants altres. Pensàrem que un estudi raonat de l’obra 

artística de Galí ajudaria en primer a lloc a entendre millor el despertar artístic dels 

esmentats creadors; en segon lloc, a treure noves conclusions sobre el noucentisme, 

moviment tan sovint relegat a un segon pla si ho comparem amb l’avantguarda; i 

finalment, a descobrir el cos artístic d’un artista del que n’admiràvem la poca obra de la 

que en teníem coneixement, com ara els cartells i les pintures murals. La descoberta de 

dibuixos del pintor i orfebre Jaume Mercadé del període de l’Escola d’Art Francesc Galí 

(1910-1912) localitzades a l’arxiu familiar, va ser l’estímul final que ens va empènyer a 

iniciar la recerca. 

 

Poc temps després d’iniciar el nostre primer treball de llicenciatura sobre Francesc Galí 

–en el marc de l’assignatura Barcelona 1900, conduïda per la professora Teresa Sala- 

ens adonàrem de l’existència d’una tesis doctoral dedicada a Francesc Galí: El pintor 

Francesc d’Assís Galí. Nova visió pedagògica de l’ensenyament artístic, de Roser 

Masip Boladeras (Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, 1995). Aquell 

excel·lent estudi ens va fer dubtar en el seu inici de continuar amb la nostra recerca. 

Però, un cop analitzat amb profunditat el treball, ens adonàrem que estava 

específicament centrat en la vessant pedagògica de Francesc Galí. En el treball no hi 

havia un recull de l’obra artística del nostre pintor; tampoc se’n desprenia cap estudi 

aprofundit sobre les referències filosòfiques o literàries de Galí; i, finalment,  

advertiríem alguns buits biogràfics rellevants.  

 

Per aquest motiu, ens decidírem a iniciar els nostres estudis sobre Francesc Galí, 

exclusivament centrats en la seva vessant artística, biogràfica i de pensament. D’aquí el 

fet que en la nostra tesis doctoral no hi hagi estudis detallats sobre les grans empreses 
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pedagògiques de Francesc Galí: l’Escola d’Art Francesc Galí (1905-1915), l’Escola 

Superior de Bells Oficis (1915-1923), l’Atheneu Polithecnicum (1923-1931), el Cenu 

(1931-1936), i el ministeri de Belles Arts de la República Espanyola (1938-1939). Al 

llarg del nostre treball només hem fet referència a la pedagogia en els casos que ens han 

servit per explicar l’obra artística de Francesc Galí o dels seus deixebles (com en el cas 

del capítol 3: el neobarroquisme a l’Escola d’Art Francesc Galí), o bé en aquells casos 

en els que ens ha aportat informació inèdita i rellevant des del punt de vista del 

pensament, com en el capítol 4, sobre Hippolyte Taine, en el que vinculem el cos teòric 

de l’historiador francès amb l’ideari pedagògic de Francesc Galí. 

 

En el treball de la Dra. Massip moltes de les nostres preguntes inicials seguien sense 

resposta: quantes obres creà Francesc Galí en el curs de la seva trajectòria? Per quines 

etapes estilístiques havia passat? Fou un creador destacat del seu temps? Quina 

influència tingué sobre els seus deixebles? Hi havia un pensament estètic darrera la seva 

obra? En aquest sentit, els objectius i l’estructura de la tesis volen donar resposta a les 

inquietuds que ens portaren a iniciar la recerca ara fa gairebé deu anys. En el primer 

volum del treball presentem una recerca estructurada en 8 capítols sobre la vida, obra i 

pensament de Francesc Galí, seguint un rigorós ordre cronològic, des de la naixença 

l’any 1880, fins la seva mort, el 1965. Al llarg de l’estudi, tres han sigut els principis 

d’investigació que han guiat la recerca. Primerament, aprofundir en tots aquells aspectes 

biogràfics i de la trajectòria creativa de l’artista que varen ser poc tractats o no recercats 

per la professora Roser Masip (vincle amb Pompeu Fabra, escola Llotja, els Quatre 

Gats: capítol 1; Galí i l’entorn simbolista i de Josep Carner: capítol 2; Galí i el 

moviment neobarroc noucentista: capítol 3; els grans projectes i exposicions de la 

dècada dels anys vint i trenta: capítol 6; l’exili a Londres, capítol 7; i finalment, els 

darrers projectes dels darrers anys de la seva vida: capítol 8). En segon lloc,  hem volgut 

emplaçar una selecció de les obres d’art localitzades de Francesc Galí tant en el context 

estilístic del propi artista, com en el de la seva època. En aquest sentit, hem parlat de 

modernisme (capítol 1), simbolisme (capítol 2), noucentisme (capítol 3), 

mediterranisme (capítol 6), i surrealisme (capítols 7 i 8). En tercer i darrer lloc,  hem 

volgut aprofundir en les fonts estètiques en les que es va inspirar Francesc Galí, en els 

casos d’Hyppolite Taine (capítol 4) i Josep Torras i Bages (capítol 5). En aquest sentit, 

hem mirat de vincular el pensament de Galí amb el dels citats pensadors d’una banda, i 
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de l’altra la influència dels escriptors al pensament català de principis de segle XX a 

Catalunya, de l’altra. Tot i que l’objectiu inicial d’aquests capítols era comprendre 

millor l’obra artística de Galí, el cert és que la recerca també ens ha aportat noves claus 

significatives de la comprensió del seu ideari pedagògic. 

 

A la segona part del treball de tesis, presentem un catàleg raonat de l’obra artística de 

Francesc Galí. Es tracta d’un recull de les 426 obres –entre pintures, gravats, 

il·lustracions, dibuixos, pintures al fresc, mobles, objectes décoratius i cartells– que hem 

localitzat del pintor, ordenades cronològicament i amb les característiques documentals 

i tècniques pertinents. Amb la inclusió del catàleg raonat, creiem haver donat una visió 

completa de l’artista: tant des del punt de vista científic, com historiogràfic, com estètic. 

La manera pertinent, al nostre entendre, per aproximar-nos a una figura tant complexa,  

polièdrica i epocal com la de Francesc Galí. 
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Mètode de la recerca i fonts documentals 
 

El nostre treball de tesis doctoral començà ara fa deu anys, en un primer estudi al 

voltant de la figura de Francesc Galí i l’escola d’art, que vam realitzar en el marc de 

l’assignatura Barcelona 1900, dins el programa d’estudis de la llicenciatura d’Història 

de l’art de la Universitat de Barcelona. En aquell curs impartit per la professora Teresa 

Sala vam presentar el treball Un cert neobarroquisme dins l’Escola d’Art Francesc 

Galí, en el que començàrem a investigar les obres de Francesc Galí del període 1906–

1915, al costat de les obres dels seus deixebles. Aquell treball incipient va ser ampliat 

en posterioritat, corregit pel professor Fontbona i publicat a la Revista de Catalunya 

amb el títol «Neobarroquisme i noucentisme. La recuperació del barroc dins les arts del 

nou-cents (1900-1931)» (Revista de Catalunya nº 205, abril 2005), ens va servir per dur 

a terme una primera aproximació a la figura del nostre artista i per prendre consciència 

de les grans mancances de bibliografia amb què comptàvem.  

 

Un cop acabats els nostres estudis de llicenciatura, arribà el moment de plantejar-se 

l’enfoc d’una tesis doctoral sobre la vessant artística de Francesc d’Assís Galí. Ja hem 

comentat a la justificació, que la descoberta d’una tesis doctoral sobre el Francesc Galí 

pedagog, signada per la Dra. Roser Masip, ens va obligar a redirigir els plantejaments 

de la nostra tesis cap a l’estudi exclusiu de la figura de Galí des del punt de vista 

biogràfic, artístic i de pensament. En aquest sentit, prosseguírem la nostra investigació 

acadèmica per tres camins. El primer d’ells fou iniciar la catalogació de l’obra artística 

de Francesc Galí, empresa a la que ens hi vam poder dedicar amb exclusivitat durant un 

curs sencer, mercès a la concessió de la beca de recerca de la Fundació Güell. El 

professor Fontbona acceptà la direcció d’aquell projecte, i al cap de 10 mesos vam 

poder recollir més de 400 obres d’art, entre dibuixos, pintures, pintures murals, gravats i 

aquarel·les. Tota una sorpresa, comptant que fins llavors escassament es tenia 

coneixement d’una cinquantena d’obres de l’artista. Per a la localització de les obres es 

va obrir una recerca el més extensa possible, per a cases de subhastes de Barcelona 

(Subastas Brok, Subarna, Balcli’s), galeries d’art (Sala Parés, Sala Maragall, galeria 

Fernando Pinós, Sala Rovira, entre les principals), museus (MNAC, Museu de Lleida, 

Museu Victor Balaguer, Museu Aymat, Museu de Montserrat, Museu Aragay de Breda, 

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Fundació Gòdia ), Arxius (Biblioteca de 
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Catalunya, Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu-biblioteca 

de Llotja, Arxiu Fotogràfic Institut Amatller d’Art Hispànic, Arxiu fotogràfic de 

Barcelona), així com col·leccionistes i familiars de Galí, esmentats en el capítol 

d’agraïments.  

 

Aquella recerca es convertí en la base de la nostra tesis doctoral, no només per les obres 

localitzades, sinó també per la quantitat de documentació d’arxiu inèdita apareguda 

relacionada amb l’obra i biografia de Francesc Galí. Ens referim, principalment, als 

arxius de l’arquitecta Beth Galí,  néta de l’artista, que conservava intactes una gran 

quantitat de cartes, dibuixos, i documentació vària de Francesc Galí que el seu pare, 

Jordi Galí, havia anat aplegant al llarg dels anys. La documentació esmentada feia 

referència especialment als anys de l’exili londinenc de Francesc Galí –del qual fins el 

moment no se’n sabia absolutament res-, així com dels anys del seu retorn de l’exili, 

entre 1949 i 1965. La documentació referent als anys anteriors a aquest període va ser 

localitzada entre les carpetes propietat dels descendents d’un altre dels fills de Francesc 

Galí: Bartomeu Galí. En aquest cas, es localitzaren una gran quantitat d’articles de 

premsa del període 1915-1949, inclosos molts articles de difícil localització referents a 

les exposicions de Francesc Galí al certamen internacional de pintura del Carnegie 

Insitute de Pittsburgh de l’any 1931, així com de les diverses exposicions de Galí durant 

el seu període d’exili a Londres. En tots dos arxius, aparegueren nombrosos dibuixos 

vinculats a la producció de postguerra de Francesc Galí, la major part dels quals són 

esbossos dels grans projectes murals que Galí executà en els seus darrers anys de vida.  

 

En paral·lel a tota la recerca esmentada ens matriculàrem al

programa de doctorat Art, Literatura i Pensament de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona. El motiu és que volíem donar una lectura estètica sobre Francesc Galí, no 

només historiogràfica, i això ho faria possible el contacte amb professors especialistes 

en l’estètica de l’art català modern, com el professor Antoni Marí, director del grup 

d’investigació Teoría y Crítica de las Artes Plásticas en Cataluña, Valencia y las 

Baleares, 1880-1950. Antoni Marí acceptà la direcció tant del treball de DEA com del 

present treball de tesis doctoral. Amb el material recollit durant la nostra recerca ens 

disposàrem a presentar-nos al Diploma d’Estudis Avançats. Per fer-ho possible, no 

només ordenàrem tota la documentació localitzada, sinó també elaboràrem un primer 
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estat de la qüestió de la bibliografia relacionada amb Francesc Galí, complementant la 

documentació bibliogràfica localitzada amb el buidat de diferents revistes catalanes, 

entre la primera dècada de segle i el 1965: Catalunya, Joventut, Vell i Nou, la Revista, 

Mirador, D’Ací i d’Allà, Flama, Revista de Catalunya,  La Veu de Catalunya, Diari de 

Barcelona, Destino, Noticiero Universal o La Vanguardia. Amb la catalogació 

completa de l’obra de Francesc Galí, la bibliografia recollida, un índex global de la tesis 

doctoral i els capítols 1 i 3 redactats, ens presentàrem al DEA, amb el treball Catàleg 

raonat de l’obra artística de Francesc Galí, que fou avaluat pel tribunal compost per 

Maria Dolores Jiménez Blanco, Jordi Ibáñez i Antoni Marí, l’abril del 2008. 

 

En el curs dels darrers quatre anys, hem anat complementant, d’una manera força fidel, 

els diferents capítols que proposàrem en l’índex del nostre treball de DEA. Hi ha 

apartats que s’allargaren, convertint-se amb capítols, com els dedicats a Taine i Torras i 

Bages. D’altres, els sintetitzàrem i el fusionàrem amb altres apartats, com el capítol 

dedicat a la infància, que d’inici havia d’anar diferenciat del capítol de formació. 

Aprofundírem la nostra recerca en els arxius catalans, i també ens desplaçàrem a 

Londres per efectuar una recerca més acurada sobre el període l’exili que Francesc Galí 

passà a la capital britànica entre els anys 1939 i 1949. Ens semblà que deu anys eren 

masses per no haver deixat rastre en aquella ciutat, i efectivament, en vam trobar. Fins a 

sis galeries (The New English Art Club, Neiberghood gallery, Fraser’s Gallery, The 

Leicester Galleries, Redfern Galleries)  –moltes de les quals encara avui són en actiu- 

conservaven documentació d’exposicions en que el nostre artista havia participat. Però 

potser la major sorpresa ens la vam endur en localitzar una carpeta amb 40 cartes 

íntimes  signades per Francesc Galí, a l’arxiu del la Tate Britain de Londres. Es tractava 

de cartes adreçades a la pintora surrealista anglesa Ithell Colquhoun, documentació que 

ens va permetre justificar el canvi d’estil –del mediterranisme al surrealisme- que el 

pintor experimentà durant el seus deu anys d’exili, així com molts passatges 

desconeguts de la seva llarga estada a Londres. En referència a aquest període també 

hem hagut de consultar l’Arxiu Nacional de Catalunya, del que ha sorgit material de 

gran interès sobre la fugida de Francesc Galí a França i Anglaterra. Tot plegat, obligà a 

allargar sensiblement els límits de la nostra tesis, separant els apartats dedicats a l’exili i 

al retorn a l’exili, com a capítols autònoms. 
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Estat de la qüestió 
 
 
Un dels primers motius que ens estimularen a iniciar aquest treball de tesis és la 

inexistència de llibres i catàlegs d’exposicions moderns dedicats a Francesc Galí.  El 

darrer catàleg d’exposició data de 1966 –una exposició homenatge un any després de la 

mort de l’artista, a l’Ateneo de Madrid-, pel que fa quaranta-sis anys que no tenim cap 

revisió complerta publicada en un llibre o catàleg dedicada a la figura del nostre pintor i 

pedagog. Aquesta realitat contrasta amb la gran quantitat de cites relacionades amb 

Francesc Galí que es donen en els estudis endegats durant les darreres dècades dedicats 

als deixebles del pintor: Rafael Benet1, Joan Miró2, Llorens Artigas3, Ignasi Maillol4, 

Jaume Mercadé5 o Manuel Humbert6, només per citar els més coneguts. Tanmateix, es 

tracta de cites sobre el nostre artista poc aprofundides, donat els pocs documents de 

referència publicats al voltant de la figura de Galí. 

 

Això no vol dir que en el curs de tots aquests anys, Francesc Galí no hagi sigut objecte 

d’estudi. Tres han estat els historiadors que, en temps recents, han recercat sobre la 

figura del pintor i pedagog. El primer és un historiador desconegut, Arturo López 

Rodríguez, el qual l’any 1984 va fer un treball universitari, inèdit, en el que proposava 

una incipient catalogació i biografia de l’artista7. El treball, que es conserva a l’arxiu 

Galí, no va ser publicat, i del mateix autor només hem localitzat un article publicat 

relacionat amb Francesc Galí i la seva escola d’art8. Malgrat les limitacions pròpies d’un 

treball universitari, l’estudi aporta interessants dades inèdites sobre la biografia i obra de 

Galí, atès que va ser fet amb l’assessorament de Jordi Galí, el fill de Francesc Galí que 

s’ocupà amb més fervor de la conservació de l’obra i la documentació biogràfica del seu 

pare.  

 

                                                
1 SUÀREZ, Alícia (2004) 
2 DUPIN, Jacques (1961) 
3 MIRALLES, Francesc (1992) 
4 CODES LUNA, Miquel-Àngel (2010)  
5 MERCADÉ CIUTAT, Albert (2010)  
6 BOADA, Lluis (2007)  
7 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo (1984) 
8 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo (1985) 
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Un segon estudi important sobre Francesc Galí el trobem en un apartat del llibre Goitia 

Total, de l’historiador mexicà Antonio Luna Arroyo9. L’any 1987 Luna va escriure una 

biografia sobre el pintor mexicà Francisco Goitia, que fou un dels primers deixebles de 

Francesc Galí a l’escola d’art del carrer de la Cucurulla. Per a documentar-se, Luna es 

desplaçà a Barcelona per fer una entrevista a Francesc Galí, pocs anys abans de la mort 

de l’artista. L’entrevista i alguns articles de premsa que l’historiador va documentar 

durant la visita, foren publicats en el seu estudi de 1987. La recerca ens descobreix 

fascetes desconegudes de la personalitat, de la vida i el pensament de Galí –com és 

sabut, poc donat a entrevistes i al vedettisme propi del món de l’art. A tall d’exemple, 

Luna detalla una relació de les principals exposicions que Galí va dur a terme durant 

l’exili a Londres, informació que ens ha servit de base per tal de reconstruir el període 

londinenc del nostre artista. També aporta declaracions importants sobre el mètode 

pedagògic de Galí, així com les seves inquietuds filosòfiques i estètiques. 

 

Finalment, pel que fa els estudis contemporanis de Galí, hem de referir-nos a la tesis de 

la historiadora Roser Masip i Boladeras que presentà l’any 1995, amb el títol de El 

pintor Francesc d’Assís Galí. Nova Visió pedagògica de l’ensenyament artístic 

(Departament de dibuix, facultat de Belles Arts de Barcelona). El treball de Masip és, 

sens dubte, l’estudi més vast i detallat aparegut fins el moment dedicat a la figura del 

pintor i pedagog. Dissortadament de la tesis no n’ha aparegut cap llibre publicat, encara 

que si dos articles de l’autora, on s’aporta una acurada síntesis biogràfica de l’artista10.  

 

La tesis de Masip es centra principalment en l’anàlisi de Francesc Galí pedagog, dels 

mètodes, documents i ensenyances dels períodes a l’Escola d’Art Francesc Galí (1905-

1915), l’Escola Superior de Bells Oficis (1915-1923), l’Atheneu Polithecnicum (1923-

1931), el CENU (1931-1936), i el ministeri de Belles Arts de la República Espanyola 

(1938-1939). En la seva tesis la historiadora aporta els primers documents contrastats 

sobre alguns aspectes biogràfics de l’artista, com el seu pas per l’Acadèmia de Claudi 

Hoyos, per l’escola Llotja o el vincle amb el Cercle Artístic de Sant Lluc. Així mateix, 

la tesis ofereix importants novetats, especialment quant a la bibliografia recollida sobre 
                                                
9 LUNA ARROYO, A. (1987) 
10 MASIP, Roser (1993); MASIP, Roser (2005)  
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articles d’exposicions. Tanmateix, són molts els buits biogràfics que trobem al llarg de 

la tesis: no apareix cap cita de les cartes i documents de l’arxiu Galí, ni tampoc es fa 

referència a cap tret biogràfic de Galí després de 1939. Així mateix, la tesis de Masip no 

aporta cap catalogació de l’obra artística de Galí (en excepció d’algunes poques obres 

adjuntades a l’annex), i tampoc historia les importants exposicions i projectes artístics 

que Galí va endegar al llarg de tota la seva trajectòria artística, probablement perquè 

excedia del propòsit de la seva tesis doctoral. Per tot plegat, ens va semblar important 

emprendre un estudi autònom sobre la vessant artística de Francesc Galí.  

 

Les recerques aportades per Arturo López, Antonio Luna i Roser Masip, s’afegeixen als 

quatre textos de referència – de Josep Pla, Joan Bergós, Enric Jardí i Alexandre Cirici 

Pellicer- sobre Galí que aparegueren en els anys propers a la mort de l’artista, el 1965. 

Aquell mateix any, el Col·legi d’Arquitectes de Barcelona organitzà l’exposició 

retrospectiva més important mai dedicada a l’artista. En el catàleg de l’exposició, 

aparegueren dos textos de referència que ressenyaven la trajectòria vital i artística de 

Francesc Galí. En primer lloc, l’arquitecte Joan Bergós, que havia sigut deixeble de Galí 

a l’escola d’art, publicà, sota el títol de «El pintor Galí», una emotiva i precisa glossa 

dedicada al pintor i pedagog. En aquest article, Bergós aporta dades sobre l’obra, la vida 

i el pensament de Galí molt importants per la nostra recerca: la seva formació 

pedagògica amb Pompeu Fabra, el vincle amb l’arquitectura, el seu interès per La 

philosophie de l’art de Taine, les seves lliçons noucentistes a l’escola d’art i a l’Escola 

Superior de Bells Oficis. Per la seva banda, Alexandre Cirici Pellicer, aportà una visió 

més cultural de l’artista en el seu text Francesc d’Assís Galí. L’home de tota una època. 

L’article, que més tard fou publicat a la revista Serra d’Or11, treu a la llum elements 

biogràfics inèdits de Galí, com els seus referents literaris (Goethe, Dostoiewsky, Zola), 

el seu pas pels Quatre Gats, el seu vincle amb Alexandre de Riquer, les lliçons a Joan 

Miró, l’exposició internacional del 1929, l’exili, i la cita de diferents projectes murals 

realitzats per Galí en el curs dels anys; passatges tots ells sense documentar, i que amb 

tots probabilitat foren recollits de converses mantingudes amb el mateix artista.  

 

                                                
11 CIRICI PELLICER, Alexandre (1962) 
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Pocs anys més tard, el 1969, l’editorial Destino publica la primera sèrie dels Homenots 

de Josep Pla, i un d’ells està dedicat a la figura de Francesc Galí. Es tracta d’un dels 

documents més importants que ens han arribat per tal de reconstruir la biografia del 

pintor i pedagog. Pla reconstrueix una conversa amb Galí que va tenir lloc al port de 

Cadaqués poc temps més tard del seu retorn a Catalunya. En la conversa es fa una 

revisió cronològica sobre tota la trajectòria artística i vital de Francesc Galí fins el seu 

exili a Londres. Entre la multitud de passatges fonamentals d’aquest text – als que hem 

fet referència en diverses ocasions en aquest treball-, són episodis fonamentals, tals com 

el que Galí explica la seva aversió contra l’ambient dels IV Gats; el seu interès pel 

simbolisme d’Alexandre de Riquer i el naixement del moviment noucentista; el detall 

de les lliçons a l’escola d’art i a l’Escola Superior de Belles Oficis... Un text de 

referència que, tanmateix, hem hagut d’anar contrastant documentalment en la nostra 

tesis, atès que, com és sabut, en els textos de Pla, mai se sap el límit entre la veritat i la 

ficció. Amb tot, pràcticament tot lo contat per Pla en el seu Homenot ha trobat el seu 

correlatiu en els documents de premsa o d’arxiu. 

 

Finalment, entre els escriptors que recuperaren la memòria de la figura de Galí en els 

anys posteriors a la mort de l’artista, cal esmentar a Enric Jardí12. L’any 1976, va 

escriure una semblança sobre Francesc Galí a la revista Artes Plásticas, una síntesis 

sobre la seva biografia vital i artística la qual, si bé no aportava grans novetats respecte 

les aportacions de Bergós, Cirici o Pla, fou la única reivindicació de la figura del mestre 

en el curs de la dècada dels anys setanta.   

 

El text de Josep Pla és d’especial importància donats els pocs testimonis escrits que 

tinguin per protagonista la veu o la ploma de Francesc Galí. En el curs de la nostra 

recerca només hem trobat tres entrevistes  que Galí concedí als mitjans13. D’altra banda, 

Francesc Galí, tot i ser una de les figures més importants del seu temps, pràcticament no 

se li coneixen publicacions: no publicà cap llibre, i l’únic article signat per ell del temps 

en que fou ministre de Belles Arts durant la República, l’any 193814 (Annex, doc. 18). 

                                                
12 JARDÍ, Enric (1976)  
13 ALCANTARA-GUSART, M. (1930); MANZANO, Rafael (1955); DEL ARCO (1955) 
14 GALÍ I FABRA, Francesc d’Assís (1938) 
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Hem localitzat la transcripció de 2 conferències seves, de gran interès15. I del seu puny i 

lletra només n’han romàs un recull de cartes escrites des de Londres a la seva família de 

Barcelona, (Arxiu Beth Galí), una quarantena de cartes escrites a Londres adreçades a la 

pintor Ithell Colquhoun (Arxiu Tate Modern de Londres), així com un intent fallit de 

reconstrucció biogràfica de la seva vida, també a l’Arxiu Beth Galí. Amb tot això volem 

dir que la reconstrucció de la vida i obra de Galí s’ha hagut de fer principalment a través 

de fonts indirectes, principalment aportades per contemporanis o deixebles seus. En 

aquest sentit, són diversos els articles que sortiren publicats a la premsa en honor a la 

seva figura entre l’any 1916 i la seva mort. A banda dels esmentats textos de Josep Pla o 

Joan Bergós, són de gran interès documental els textos de Josep Aragay16, Llorens 

Artigas17 i Rafael Benet18. 

 

El nom de Francesc d’A. Galí, també apareix citat en publicacions de caràcter genèric 

relacionades amb els moviments artístics que, d’una manera o altra, Galí va formar part 

al llarg de tota la seva trajectòria artística: el modernisme, el postmodernisme, el 

simbolisme, el noucentisme –amb els submoviments del neobarroquisme i el 

mediterranisme-, la primera avantguarda, l’art déco o el surrealisme. En alguns casos, 

com el noucentisme, l’aparició del nom de Galí és reiterada; en d’altres, com el 

postmodernisme, el simbolisme o el surrealisme, el seu nom apareix esmentat en 

contades ocasions, o fins i tot obviat, atès l’escassa informació que es tenia fins el 

present estudi del vincle de Galí amb dits moviments.  

 

Tal i com proposem en el darrer apartat del primer capítol de la tesis, les primeres obres 

localitzades de Francesc Galí entre 1895 i 1899  s’adscriuen als diferents moviments 

que se succeïren a la Barcelona de finals de segle a l’entorn dels Quatre Gats: el 

modernisme, el naturalisme, el realisme o el postmodernisme. En les conclusions, 

proposem que Francesc Galí pertany al moviment modernista, dins la seva corrent 

naturalista, en quan a estil; i que generacionalment, pertany al grup d’artistes coneguts 

                                                
15 «Conferència d’en Francesc Galí “L’esperit cristià en la pintura del Renaixement”» (1911); J. «La 

pedagogia del dibuix i del color» (1916) 
16 ARAGAY, Josep (1915)  
17 ARTIGAS, Joseph Llorens (1917) 
18 BENET, Rafael (1924); BENET, Rafael (1969)  
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modernament amb el nom de postmodernistes. Doncs bé, de tots aquests moviments 

esmentats, el nom de Francesc Galí només apareix citat marginalment en un manual 

dedicat al postmodernisme: La crisi del modernisme, de Francesc Fontbona19. L’autor 

inclou a Francesc d’A. Galí dins el llistat d’artistes que cronològicament s’adscriuen 

l’esmentat moviment, nascuts majoritàriament entre 1874 i 1882, succeint la generació 

modernista (1856-1874). D’altra banda, el seu nom no apareix esmentat en cap dels 

manuals realitzats sobre el moviment modernista ni postmodernista. La raó principal, és 

que les obres d’aquest període mai havien sortit a la llum, si bé el mateix artista havia 

manifestat a l’entrevista transcrita per Josep Pla en els seus Homenots, que havia format 

part del grup dels Quatre Gats, i que s’havia iniciat dins el realisme i el naturalisme 

comú en l’època20.  

 

Quant a l’etapa simbolista de Francesc Galí (1900-1906), tampoc hem trobat gaires 

referències en els estudis genèrics del moviment. El nom de Galí no apareix en els 

estudis referencials del moviment d’Eliseu Trenc21,  Francesc Fontbona22 o Irene Gras23. 

Tanmateix, el nom de Galí apareix referenciat en manuals del moviment simbolista 

català literari. Així, l’historiador Jaume Aulet24, situa a Galí com un dels membres 

pertanyents al grup de Josep Carner, de tall «catòlic, catalanista i idealista», que va fer 

possible la transició del modernisme al noucentisme, a través de la participació en 

l’edició de revistes com Catalunya o Montserrat. També Mariàngels Cerdà, cita a 

Francesc Galí com a figura integrant del moviment artístic prerafaelita al voltant de la 

figura d’Alexandre de Riquer25.  

 

Francesc Galí és popularment conegut com a un pedagog i artista del moviment 

noucentista, i per tant no hi ha ni un sol estudi genèric del moviment que no l’esmenti o 

el referencii singularitzadament. Un dels primers historiadors que va reivindicar el 

moviment noucentista després de la Guerra Civil va ser Alexandre Cirici Pellicer.  

Cirici sempre va incloure a Francesc Galí com a figura principal del moviment 

                                                
19 FONTBONA, Francesc (1975) 
20 PLA, Josep (1991: 404-409) 
21 TRENC, Eliseu (2002: 40)  
22 FONTBONA, Francesc (1975: 26) 
23 GRAS, Irene (2010) 
24 AULET, Jaume (1981) 
25 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels (1981) 
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noucentista, però no només com a pedagog, sinó també com a artista. Així, a L’Art 

Català Contemporani, Cirici parla de l’any 1900 com «L’inci de l’acció de Francesc 

Galí acostant-se a la plàstica popular amb la pretensió de fer-la apta per a l’expressió 

senyorial.», i l’inclou com un dels artistes principals de la «plàstica noucentista.» 26 

 

L’any 1974, l’historiador Josep Maria Garrut va incloure al seu llibre Dos siglos de 

pintura catalana, a Francesc Galí com a un artista important del noucentisme català. 

Introdueix a Galí com a pintor, i en destava que va ser un «dibuixant execpcional», un 

dels millors de la seva generació, disciplina en que va excel·lir amb més força que en el 

camp de la pintura. Després, segueix el text amb una semblança força detallada de la 

trajectòria artística de Galí.27 

 

L’any 1975, la revista Artes Plásticas va impulsar un número exclusivament dedicat a 

l’estudi del moviment noucentista, des del punt de vista artístic, literari i polític. En el 

mateix número apareix l’article anteriorment esmentat d’Enric Jardí dedicat a Francesc 

Galí. Però a banda d’això, altres importants escriptors i historiadors proposen un 

anàlisis modern i acurat del moviment noucentista, en alguns casos incloent a Francesc 

Galí com a creador destacat del seu temps. No és el cas del crític d’art Arnald Puig, que 

cita a Francesc Galí com a una de les figures principals del noucentisme, però sense 

parlar del Galí creador. Això si, per a il·lustrar l’article apareix el mural del Palau 

Nacional de Catalunya28. Per la seva banda, Francesc Fontbona, en el seu article dedicat 

al «Noucentisme plàstic», inclou a Francesc Galí com a un dels artistes principals del 

període que l’historiador anomena el «noucentisme ple» (1919-1923).29 L’autor 

reconeix a Galí, com un «bon dibuixant i cartellista», però que havia tingut una activitat 

artística «poc definida» dins el moviment postmodernista. En la mateixa direcció, un 

any amb anterioritat, Francesc Fontbona havia inclòs a Galí dins el capítol de 

«Introducció a l’art Noucentista», del seu assaig La crisis del modernisme, i en parlava 

en aquella ocasió com un «pintor de gran sentit compositiu i dibuixant minuciós i sovint 

barroquitzant»30 

                                                
26 CIRICI PELLICER, Alexandre (1970: 16-17) 
27 GARRUT ROMÀ, Josep Maria (1974: 327-329) 
28 PUIG, Arnald (1975): 
29 FONTBONA, Francesc (1975: 57) 
30 FONTBONA, Francesc (1975: 202) 
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L’any 1980, Enric Jardí va escriure un estudi complert sobre el moviment noucentista, 

un dels primers llibres dedicats a explicar exclusivament el moviment. Tal i com hem 

vist, Jardí ja tenia en molta consideració al Francesc Galí creador, i en el llibre parla del 

Galí artista en diferents ocasions. És el primer historiador que descobreix i reconeix 

l’actitud polifacètica de Francesc Galí, reconeixent que «excel·lí» en moltes arts, com la 

il·lustració, la décoració mural o la pintura31. El reconeixement d’Enric Jardí, va ser 

superior el que alguns anys més tard li va donar l’historiador Francesc Miralles en el 

següent estudi important i genèric que va apareìxer sobre el Noucentisme. En la Història 

de l’Art Català d’edicions 62 (període 1888-1917), Miralles posa l’obra pictòrica de 

Francesc Galí a un nivell molt més intranscendent que la seva labor pedagògica. 

Considera en canvi, de gran rellevància, la seva tasca com a il·lustrador32. Així mateix, 

en el següent volum de la col·lecció, dedicat a les avantguardes, l’historiador passa de 

puntentes davant les importants obres de Francesc Galí dels anys vint, especialment 

relacionades amb l’exposició internacional del 1929. Miralles no torna a parlar de la 

figura de Galí fins a l’apartat dedicat al «Rebrot de l’esperit noucentista» durant la 

postguerra catalana. Cita les exposicions de Galí a la Sala Rovira i Gaspar dels anys 

cinquanta, però no esmenta la important obra dibuixística i mural que el pintor 

endegarà33. 

 

L’exposició El Noucentisme. Projecte de modernitat, que es va dur a terme al CCCB 

l’any 1994 va ser un moment de referència per l’avenç dels estudis vinculats al 

moviment noucentista. Va ser i és l’exposició més important mai dedicada al moviment. 

L’exposicio, si bé no va donar lloc a cap estudi específic al voltant de la figura de Galí, 

si que va servir per treure a la llum obres poc conegudes del pintor (el banc de la casa 

Lluis Guarro (c100), el cartell del saló del moble de 1923 (c83), els murals per la casa 

Guarro (c122-c125)). Francesc Fontbona, en l’article que va escriure pel catàleg dedicat 

a «La imatge del noucentisme», es refereix a Galí «com un dels homes essencials del 

noucentisme plàstic», i ens aporta informació d’obres inèdites fins llavors, com la 

                                                
31 JARDÍ, Enric (1980: 48) 
32 FONTBONA, Francesc i MIRALLES, Francesc (1985: 251) 
33 FONTBONA, Francesc i MIRALLES, Francesc (1983) 
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il·lustració de la coberta de Les Monjoies de Josep Carner34, o l’anagrama dels 

programes de la Música de Càmara de Barcelona (c189). En definitiva, l’exposició de 

1994 va ser la primera ocasió en que es va tractar a Galí d’una manera natural com a 

artista, i no d’una manera reivindicativa com havia estat fins el moment.  

 

Si l’exposició del CCCB va ser la més complerta mai realitzada sobre el noucentisme, el 

manual sobre noucentisme més complert publicat fins a la present data va aparèixer 

només dos anys més tard, per iniciativa del grup 62, en el volum dedicat al període 

1906-1918 dins la col·lecció de la Història de la Cultura Catalana. Dins l’àmbit de les 

arts plàstiques, trobem un estudi molt complert de Francesc Fontbona sobre el 

noucentisme. En ell, l’historiador dedica un apartat sencer a analitzar la figura de 

Francesc Galí en el si del moviment noucentista. Fontbona s’afegeix a aquells 

historiadors que consideren que l’activitat pedagògica eclipsà la seva vessant com a 

artista, i que en qualsevol cas, Galí destacà «molt més com a il·lustrador [tant de revistes 

com de cartells] que no pas com a pintor de cavallet.», o fins i tot com a muralista, del 

que no en destaca tampoc la seva important activitat35. Del mateix 1996, data la 

Cronologia del noucentisme de Vinyet Panyella, en la que s’inclou a Francesc Galí en 

els annals d’algunes de les seves obres més reeixides, com les il·lustracions dels llibres 

de Josep Carner (Les Monjoies, 1912) o Josep Maria de Sagarra (Primer llibre de 

Poemes, 1914), el mural de Correus (1927), o la seva participació a l’Exposició 

Internacional de Barcelona36.  

 

En els darrers quinze anys, el nom de Francesc Galí  ha anat apareixent en els diferents 

estudis genèrics sobre el noucentisme com a destacat artista del seu temps. En 

l’exposició dedicada a commemorar el centenari del noucentisme que es va dur a terme 

l’any 2006, La Ben Plantada. El noucentisme (1906-2006), hi participaren diverses 

obres de Francesc Galí, mai exposades amb anterioritat, com un dibuix preparatori pel 

cartell de les festes de la Mercè de 1915 (c58), o el cartell dedicat a l’Orquestra de Pau 

Casals de 1933 (c190). De la mateixa manera, en el catàleg de l’exposició Barcelona 

Modernity, el nom de Francesc Galí apareix reivindicat en l’article de Francesc M. 

                                                
34 FONTBONA, Francesc (1994: 76) 
35 FONTBONA, Francesc (1996: 175) 
36 PANYELLA, Vinyet (1996) 
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Quílez, com un dels millor il·lustradors i cartellistes del seu temps37. Tanmateix, en 

l’exposició només participa a l’exposició amb la coberta del número 1 de la revista Vell 

i Nou, en que apareix reproduïda la pintura L’Excelsior (c38, Annex 1).  

 

Finalment, cal parlar del darrer projecte de recerca que s’ha realitzat entorn al 

noucentisme. L’any 2008 el grup d’investigació de la universitat Pompeu Fabra – 

Teoria i crítica de les arts a Catalunya i els països Catalans-, dirigit per Antoni Marí, 

va organitzar el simposi: La imaginació noucentista. En el marc d’aquell congrés, que 

acabà treient una publicació l’any següent, vaig presentar una conferència introductòria 

sobre la figura de Francesc d’Assís Galí, en la seva aportació com a pintor i pedagog38. 

Al tractar-se d’un text introductori, no hi ha aportacions de rellevància des del punt de 

vista documental. Tanmateix, la ponència s’aportà alguna reflexió innovadora sobre la 

figura del pintor i pedagog, com a resultat de les recerques que en aquell 2008 ja 

portava realitzades. En substància, es proposava a Francesc Galí com a un pedagog que 

sempre intentà buscar l’equilibri entre la tradició i la modernitat, tant des del punt de 

vista artístic com pedagògic, afirmació que se sustentava amb l’anàlisi sobretot de la 

seva pedagogia, de la que en sorgiren tan aviat artistes d’avantguarda com creadors 

tradicionalistes. En qualsevol cas, fou una lectura molt parcial i abreujada sobre la 

figura de Galí, si bé en fou la darrera que s’ha publicat, a l’espera del necessari manual 

definitiu sobre el gran pedagog i artista del nou-cents. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 QUÍLEZ, Francesc M. (2007: 273) 
38 MERCADÉ, Albert (2009: 89-94) 
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1.1   Lʼentorn familiar i el mestratge de Pompeu Fabra. 

 

L’estiu de 1883 Pompeu Fabra i Poch, es 

decidí a escriure, des de la torre familiar de la 

família Fabra, a Barcelona, una carta adreçada 

als seus nebots, Josep i Francesc, de tres i sis 

anys d’edat, que estiuejaven a la població 

pirenaica de Camprodon. Pompeu dubtà un 

moment abans d’iniciar a escriure: «Seran 

capaços d’entendre alguna cosa a la seva 

edat?». Però de seguida començà el redactat: 

«Queridos sobrinos...», emprant la llengua 

habitual a l’època. En Pompeu aturà 

sobtadament la ploma i es tornà a preguntar a si 

mateix: «¿Per què haig d’escriure sobrinos si sempre m’he dirigit a ells com a 

nebots?»39 

 

Aquesta anècdota és citada habitualment pels biògrafs de Pompeu Fabra com el moment 

en que, amb només quinze anys, el cèlebre gramàtic es decidí a iniciar, paral·lelament a 

la seva formació escolar, els seus estudis de gramàtica i filologia. El que ha passat més 

desapercebut és que un dels dos nebots a qui s’adreçava el jove Pompeu esdevindria una 

de les figures més importants pel desenvolupament de les arts i de la cultura catalanes 

del primer terç del segle XX: el pintor i pedagog Francesc d’Assís Galí i Fabra 

(Barcelona, 1880-1965). L’altre nebot era Josep Galí i Fabra, que amb els anys acabaria 

esdevenint catedràtic d’Anàlisi Matemàtic a l’escola d’Enginyers de la Diputació de 

Barcelona. 

 

La diferència de dotze anys  que existia entre Pompeu Fabra i en Francesc Galí no fou 

cap impediment perquè fossin, juntament amb el seu germà Josep, companys d’infància 
                                                
39 Pompeu Fabra, explicant l’anècdota en una entrevista que li féu Tomàs Garcés l’any 1926, reconegué 

que «en aquell instant alguna cosa es desvetllà i rebel·là dintre meu, trobava artificials les meves 
paraules. No podia vessar en elles el meu afecte». GARCÉS, Tomàs (1926). Aquella carta als seus 
nebots l’acabà enviant en català, i es convertí el seu primer exercici de filologia catalana.  
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inseparables. El propi Pompeu Fabra recordava que el tracte era, més que de nebot a 

oncle, de germà a germà40, i compartiren el mateix sostre, la torre de Travessera de Dalt 

de la família Fabra, fins almenys el 1900, moment en què Pompeu guanyà la càtedra 

d’enginyeria a l’escola d’enginyers de Bilbao i es veié obligat a deixar la llar familiar. 

Galí, per tant, va créixer i formar-se al costat del seu oncle Pompeu durant almenys vint 

anys, tal i com ho constata la descripció del cosí de Francesc Galí, el pedagog 

Alexandre Galí: 

 

 «Els Fabra i els Galí vivien en família amb una exemplar compenetració la qual cosa 
permet afirmar que aquell ambient familiar selecte i complex, on totes les coses nobles de 
l’esperit eren acollides, fou l’escola on Francesc d’A. Galí va fer el seu aprenentatge més 
pregon i definitiu.» Alexandre Galí (1980) 
 

Tanmateix, Francesc Galí no va nèixer a la torre de la família Fabra de la Travessera de 

Dalt. S’hi degué traslladar a viure en algun moment de la seva infància, però el registre 

civil marca que Francesc Galí va nèixer un 22 de novembre de l’any 1880 al carrer de 

Lauria (actual Roger de Llúria), número 46 de Barcelona41. Va ser batejat dos dies més 

tard a la parròquia de Sant Pere del barri gòtic barcelonès, amb els noms de «Francisco, 

Juan i Bartolomé». Fou fill legítim de Bartolomé Galí Claret, professor, natural de 

Camprodon, i d’Anna Fabra i Poch, germana gran de Pompeu Fabra. Els avis paterns es 

deien Ana i Francisco, també naturals de Camprodon; i els materns, barcelonins de 

naixement, Carolina i José, aquest darrer d’ofici «Fiel procurador». El matrimoni Galí-

Fabra es casà l’any 1876 i tingueren quatre fills42: Mercè, Josep, Carolina i, el benjamí, 

Francesc. El registre no precisa que el nom amb el que Galí serà conegut amb 

posterioritat: Francesc d’Assís. Tanmateix, Alexandre Galí opina que si que li posaren 

el nom de Francesc s’Assís, en honor al seu avi patern. Un sant en el que el pintor hi 

trobarà una forta identificació espiritual al llarg de la seva vida.  

 

 

                                                
40 «Fabra recordava l’època que vivia amb els seus pares i germans. Parlava amb afecte dels dos fills de 

Galí, els seus nebots, els quals deia que estimava com germans». MILÀ SAGARRA (1998: 19)  
41 Llibre 4 de l’any 1880. Referència núm. 6128. Arxiu Municipal Contemporani.  
42 Joseph i Francesc no eren els únics nebots de Pompeu. Anna Fabra i Bartomeu Galí havien tingut dues 

filles més: Mercè (casada amb Joan Llongueras, l’any 1905) i Carolina Galí i Fabra. 



 49 

 

                                
Talla de Francesc d’Assís, del taller de Galí43            c2/ Retrat de la mare de l’artista,  Anna Fabra 

Poch, 1895-1900 
 

 
Pompeu Fabra no només fou un company d’infància inseparable dels seus nebots 

Francesc i Josep, sinó que també serà un dels principals tutors en la seva formació 

pedagògica. L’altre mentor seria el pare dels nois, el pedagog i llatinista, Bartomeu Galí 

i Claret (1850-1902). Segons explicà el cosí de Francesc, Alexandre Galí44, un altre gran 

eminent pedagog format a can Galí-Fabra, el pare de Galí formava part de la primera 

generació d’estudiants formats a la Universitat de Barcelona després de la seva 

restauració l’any 1837, els quals es dedicaren amb gran fervor a renovar l’ensenyament 

pedagògic primari barcelonès. «Bartomeu Galí visqué l’època de la formació dels grans 

col·legis privats com el col·legi Carreras (1846), el Col·legi Sant Miquel (on hi 

estudiaren Prat de la Riba o Rubió), el col·legi Peninsular»45, o l’escola que fundà 

Bartomeu, la Politècnica, l’any 1892. Fou en aquesta darrera escola on el pare de 

Francesc Galí introduí com a professor a Pompeu Fabra, i l’arribaren a dirigir 

conjuntament fins la seva clausura l’any 1900.  

 
                                                
43 Talla recuperada a l’estudi de l’artista després de la seva mort l’any 1965. Col. Francis Galí. 
44 Alexandre Galí va ser un eminent pedagog, fundador de les escoles Vall Paradís, Blanquerna o Sant 

Gregori de Barcelona. Segons explica en un dels seus tractats capitals, «Vaig coincidir amb en Pompeu 
Fabra a can Galí entre 1897 i 1900.» GALÍ, Alexandre (1982: 48) 

45 GALÍ, Alexandre (1982: 48) 
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Bartomeu Galí havia fet de mestre i orientador pedagògic dels seus fills, nebots i 

gendres. Alexandre Galí explica que pels seus consells, Pompeu Fabra va acabar els 

estudis de primària al col·legi Mimó, i també per decisió seva Pompeu va acabar fent la 

carrera d’enginyeria: «El jove Pompeu va aprendre d’ell claredat d’exposició i rigor 

metòdic.», afegia l’historiador46. Bartomeu tenia unes aptituds poc comunes en l’art de 

la pedagogia, les quals havia demostrat no només des de la seva càtedra a la Universitat 

de Barcelona, d’on era mestre de llatí i retòrica seguidor de l’historiador de la literatura i 

esteta Manuel Milà Fontanals47, sinó també en diferents escoles privades com la Pelford 

o a l’Acadèmia de Comerç de Barcelona. En aquest darrer centre renovà l’ensenyança 

privada del comerç «impartint un mètode molt modern que desvetllà la iniciativa 

personal de l’alumne»48. Una metodologia innovadora que ens recorda molt a la que el 

pintor Josep Aragay recordava del seu mestre a l’Escola d’Art Francesc Galí: 

 

«Francesc Galí és el desvetllador de les aptituds de cadascú; no el cerquin per mestre els qui 
vulguin anar disfressats de farsa; no dirà a ningú de quin color es pinten els arbres. (···) 
Que hi corrin aquells qui, essent joves encara, i necessitats de consell, no esperen altre cosa 
de ningú sinó d’ells mateixos, perquè amb en Galí hi trobaran, no l’home que ensenya el 
que sap, sinó el que ensenya a saber» Josep Aragay (1915) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 GALÍ, Alexandre (1961: 3) 
47 Manel Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès, 1818-1884), cultivà fora dels seus cabdals estudis de 

literatura catalana, estudis sobre estètica, tal com demostrà en la publicació d’un dels llibres 
fonamentals de la teoria estètica a Catalunya Principis d’estètica (1857). El seu germà, Pau Milà i 
Fontanals (Vilafranca del Penedès 1810-1883), pintor i teòric de l’art, contribuí decididament al 
renaixement dels estudi artístics a la península, essent professor de teoria i historia de l’art a la nova 
acadèmia de Belles arts de Barcelona. 

48 GALÍ, Alexandre (1982: 69) 
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1.2  Primers encontres amb l’art. 
 

La decisió de ser artista, i d’iniciar-se en 

l’aprenentatge adult de la creació, no només cal 

que vingui donada per un fort impuls 

vocacional, sinó que també cal que vagi 

acompanyada de diferents circumstàncies 

alienes a la pròpia creació. De vegades convé 

que intervingui la vivència d’un ambient 

permeable a les arts i la cultura, entenedor i 

defensor de la necessitat de l’existència de la 

bellesa i de la seva promoció. En altres ocasions 

l’impuls ve donat per  un ciceró de les arts que 

guia els primers balbuceigs de l’artista pel 

camins i cenacles adequats. La promoció del 

geni no pot donar-se, finalment, sense  una formació autodidacta i obsessiva, en les 

formes i els colors, durant els dolços avorriments d’infància.  En el cas de Francesc Galí 

es donaren els tres factors successivament. El seu pare formava part del cercle de 

Manuel Milà i Fontanals, el mateix lletrat que escrigué un dels principals tractats 

d’estètica del segle XIX, i al mateix temps, germà del pintor i professor d’art Pau Milà i 

Fontanals. Aquest ambient que d’alguna manera o altra degué respirar Galí, es 

complementà amb el decisiu mestratge de Pompeu Fabra, que no només el formà 

humanísticament, sinó que també introduí a Galí al grup dels Quatre Gats, de Ramon 

Casas i Santiago Rusiñol. Finalment, la dedicació autònoma i autodidacta de Galí es 

donà en paral·lel als seus estudis primaris i universitaris, dibuixant privilegiadament 

sobre les pàgines d’edicions de Zola, Dostoievski o de Goethe que el pintor arrencava 

dels llibres que li deixava el seu oncle. Plàstica, literatura i pedagogia d’alt nivell 

s’entrellaçaren, amb naturalitat, en la seva formació. 

 

Gràcies a la tutela que exerciren sobre Francesc Galí el seu pare i el seu oncle, el jove 

pintor pogué acabar els estudis de batxillerat precoçment, als tretze anys. Aleshores ja 

demanà al seu pare que el deixés ser pintor. El seu progenitor no accedí, temorós de que 

se li encomanés el clima de bohèmia imperant entre els artistes. «En Bartomeu Galí –

 
 
                            

                                                                 c1/ Autorretrat . Circa 1897.  
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destacava Pompeu Fabra en una conversa amb Francesc Pujols49 – creia per experiència 

pròpia que les lletres portaven moltes dificultats i pocs avantatges econòmics».  Així 

que Bartomeu Galí li proposà al seu fill d’estudiar arquitectura, i Galí, a contracor, 

començà el curs preparatori universitari. Alexandre Cirici Pellicier escrigué que es 

conservaven els plànols d’arquitectura de Galí a la universitat, i que resultaven ser d’un 

«neobarroquisme incipient», estil que, com veurem, el tornaria a professar anys després, 

a l’Escola d’Art Francesc Galí, i que transmetrà a alguns dels seus alumnes arquitectes, 

com Joan Bergós, César Martinell, Josep Goday, Antoni i Ramon Puig Gairalt, Francesc 

Quintana, Ramon Raventós o Nicolau M. Rubió i Tudurí.  

 

Les poques dades biogràfiques que disposem relatives a la formació intel·lectual de 

Francesc Galí indiquen que el jove pintor compensava la insatisfacció dels estudis 

universitaris, amb una dedicació plena al dibuix –del que no ens ha estat llegat cap 

testimoni- i a la lectura50. Galí llegia amb devoció els volums que el seu oncle li duia de 

la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, centre del que llavors el filòleg n’era un assidu, 

especialment a les tertúlies de la penya de la revista L’Avens que dirigien Casas Carbó i 

Jaume Massó. Segons explica Alexandre Galí51, Pompeu Fabra, cap a principis dels 

anys noranta, estava passant per uns anys d’introspecció personal. La mort del seu pare 

l’havia colpit de tal manera que es refugià encara més en els llibres i en els seus estudis. 

D’aquesta manera no només enllestí amb rapidesa la redacció del seus primers estudis 

seriosos sobre gramàtica catalana, el primer dels quals es publicà a la revista Avenç sota 

el nom de Ensayo de catalán moderno (1891), sinó que també es dedicà a l’estudi i 

traducció d’escriptors simbolistes europeus com Ibsen, Poe o Maeterlinck. Llibres que 

portava a casa i que Galí, segons ens explica Bergós, els llegia amb gran «passió i 

desordre». Fins i tot n’hi ha que recorden haver sentit reconèixer del propi mestre, que 

Galí arrencava les pàgines no només dels llibres dels mestres simbolistes, sinó que 

també dels clàssics moderns com Shakespeare, Dostoievski o Goethe52, i sovint hi 

                                                
49 MILÀ SAGARRA (1998: 32) 
50 BERGÓS, Joan (1965: 6) 
51 GALÍ, Alexandre (1961: 3) 
52 En un dels Homenots escrits per Josep Pla al llarg dels anys seixanta transcrigué la següent afirmació 

expressada per Galí en una trobada que tingué lloc el 1953. «Ara bé, jo crec que hi ha quatre grans 
creadors que han aprofundit en el domini d’una realitat cultural: Shakespeare, Bach, Goethe i 
Dostoievski.» PLA, Josep (1989) 
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dibuixava a sobre de les que tenien el paper més bo. Cirici53 i Bergós54 també citen al 

poeta simbolista Albert Aurier i al filòsof positivista Hippolyte Taine, entre les lectures 

que Galí realitzà durant l’adolescència. En el cas d’Aurier, només es podria haver tractat 

dels Textes critiques55 , volum amb el que Galí podria haver entrat en contacte 

precoçment amb l’obra de Gauguin, Cézanne, Van Gogh o Carrière, tal i com 

analitzarem en el proper capítol. Per la seva banda, de Taine Galí s’apassionà amb La 

philosophie de l’art, assaig del que Galí s’inspirarà per formar el seu ideari, tal i com 

intentarem demostrar en el capítol tercer del present estudi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
53 CIRICI PELLICER, Alexandre (1962)  
54 BERGÓS, Joan (1965) 
55 AURIER, Albert (1995) 
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1.3   1895: Galí a Llotja 

 
 

                      
                                                   
                              Classe de dibuix a Llotja a principis de segle. Foto: Arxiu Mas.                                                                           
 
 
Entre els artistes inscrits a l’Escola Superior de Pintura, Escultura i Gravat de l’Escola 

Oficial de Belles Arts de Barcelona –l’escola Llotja- del curs 1895-96, trobem, amb el 

número 56, a «Francisco Galí Fabra».56 Se’ns fa difícil pensar que la decisió de que el 

jove Galí es formés a l’acadèmia d’art vingués motivada pel consell de Ramon Casas i 

Santiago Rusiñol, amics de Pompeu Fabra i primers consellers del nostre artista. De fet, 

el model d’artista defensat pels fundadors del modernisme pictòric català era 

manifestament contrari als valors de l’ensenyament oficial.57 En tot cas, els motius els 

hauríem de trobar en el prestigi que encara gaudia la Llotja a les darreries del segle 

XIX, com l’acadèmia de formació artística més antiga i referencial a la ciutat. Des de la 

seva fundació, l’any 1774, «s’havien format la immensa majoria dels pintors 

catalans»58, els quals en molts casos havien esdevingut mestres de la mateixa escola: 

Pau Milà i Fontanals, Claudi Lorenzale, Antoni Caba, Martí Alzina, Modest Urgell... A 

Llotja també s’iniciaren en els estudis la plana major dels artistes de la generació de 

                                                
56 «Relación nominal de los alumnos matriculados en las Escuelas Superiores de pintura, Escultura y 

Grabado de la Escuela Oficial de Bellas Artes de Barcelona». Curs 1895-96. Arxiu Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi. 

57 Segons la historiadora Isabel Coll, Ramon Casas no havia estudiat a Llotja perquè ja als quinze anys 
«les fórmules artístiques que proposava la pintura oficial no satisfeien les seves expectatives» (COLL, 
Isabel (1999: 21). Per la seva banda, Santiago Rusiñol, si ve s’havia matriculat a Llotja, preferí el 
mestratge de Moragas, «cansat de la còpia dels models antics i dels paisatges de taller no li suggerien 
res» (COLL, Isabel (1990: 8) 

58 FONTBONA, Francesc (1992: 5) 
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Francesc d’A. Galí, la generació postmodernista59. Així, en els dos cursos precedents a 

la matriculació de Galí a Llotja hi trobem inscrits a Isidre Nonell, Joaquim Mir60 i la 

resta d’artistes de l’anomenada Colla del Safrà (Ramon Pichot, Ricard Canals, Adrià 

Gual, Juli Vallmitjana, entre d’altres). També hi trobem als futurs artífexs del moviment 

noucentista, com Joaquim Sunyer o Joaquim Torres-Garcia. És el que podríem  

considerar com la darrera generació d’artistes catalans que s’iniciaran en els estudis, 

d’una manera grupal, a l’escola Llotja de Barcelona.  

 

Tanmateix, la relació de la generació de Galí amb Llotja fou més aviat efímera i 

conflictiva. Tal i com recordava Joaquim Torres-Garcia en el seu llibre de memòries, els 

citats pintors inscrits a Llotja l’any 1894 els unia una convicció: «en el que no debía 

seguirse más en la Academia, que aquello era perder el tiempo. Al año siguiente, pues, 

ya ninguno de ellos se matriculó. Esto era por el año 1894 o 1895. Comenzaron a 

trabajar libremente y son otra guía que ellos mismos»61.  Efectivament, en el curs que 

Galí es matricula a Llotja ja no hi trobem inscrits els artistes de la Colla del Safrà, ni 

tampoc a Torres-Garcia, ni Sunyer, ni l’Anglada Camarasa. Si que hi trobem, en canvi, 

a Pablo Picasso62, el qual tot just acabava d’arribar a la ciutat de Barcelona amb motiu 

de la plaça que li havia sigut concedida al seu pare com a professor de dibuix a Llotja. 

El 1895 Galí comptava amb quinze anys d’edat i Picasso, amb setze, essent tots dos 

entre cinc i set anys més joves que la majoria dels seus companys postmodernistes. De 

fet, i salvant sempre les distàncies, podríem considerar que ambdós artistes compartien 

la singularitat de ser artistes avançats al seu temps o, en qualsevol cas, d’haver rebut una 

formació privilegiada en les arts i la cultura durant la seva infància, realitat que els va 

permetre exercir, abans de la majoria d’edat, els estudis superiors d’art. 

 

Atès que no hem localitzat cap obra de Francesc d’A. Galí del seu període a Llotja, 

entenem que el més oportú és analitzar, en aquest apartat, dues realitats contextuals de 

                                                
59 Tal i com serà demostrat en el següent a apartat, considerem a Francesc Galí com a pintor 

postmodernista des del punt de vista generacional abans que estilístic. 
60 Nonell estava inscrit a Llotja des del curs 1893-94, i juntament amb Mir, també el 1894-95. FONTBONA, 

Francesc (1987: 5)  
61 TORRES-GARCIA, Joaquim (1990: 50) 
62 Pablo Picasso apareix en la mateixa relació nominal de Llotja del curs 1895-96 que Galí, amb el 

número 108. Arxiu Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. 
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l’escola que ens poden ajudar a entendre d’una manera més complerta la formació 

artística i cultural del nostre artista. La nostra atenció s’orientarà cap a l’anàlisi de dos 

fronts: el primer d’ells, el context acadèmic i social de Llotja durant la darrera dècada de 

segle, centrant especial atenció en aquelles particularitats més estretament vinculades a 

la personalitat de Galí: les arts aplicades, l’ensenyament del dibuix i finalment, el 

catalanisme reivindicatiu. En segon lloc, examinarem la possible influència dels mestres 

de Galí a Llotja, en els casos dels professors Josep Pascó o Francesc Miquel i Badia. 

 

El curs en que trobem a Galí i Picasso matriculats a Llotja, el 1895, l’escola estava 

dirigida pel pintor Antoni Caba, que exercia aquell càrrec des de 1887. L’escola 

mantenia vigents els seus objectius fundacionals des de la seva conversió en acadèmia -

l’any 1849- d’erigir-se en una escola d’estudis Superiors, referencial en les disciplines 

de la pintura, l’escultura i el gravat. A parer de César Martinell i Frederic Marès, els 

greus problemes econòmics i organitzatius pels que passava la institució en aquells 

darrers anys de segle no havien anat en depriment de la qualitat de l’ensenyament, 

impartit com s’ha assenyalat per artistes de renom i prestigi63. Tanmateix, aquesta no 

era una opinió compartida pels joves artistes de la generació de Galí. Criticaven en 

primer lloc l’estil majorment difós entre els professors durant el mandat d’Antoni 

Caba64, a cavall entre el natzarenisme i el realisme sagristanesc65. Un realisme sense 

compromís social ni vena expressionista, basat en la còpia metòdica de làmines i de 
                                                
63 «Era natural que una Escuela Barcelonesa que había alcanzado tras una labor secular la admiración de 

todos, con un cuadro de profesores ilustres seleccionados de su propria cantera, que veía como se diluía 
su personalidad y su prestigio, despertara recelos entre los elementos intelectuales y artísticos de la 
ciudad, recelos y descontento» MARÉS, Frederic (1964: 279) / D’altra banda, en un resum de la història 
de l’escola redactat pel que fou director entre 1901 i 1911, Soler y Pérez, descriu els canvis de l’escola  
a finals de segle: «A la Escuela de Barcelona la hallaron los derechos de 1900 en una situación crítica. 
Dotada de 24 cátedras, algunas de ellas libres, tenía diez vacantes y carecía de recursos parea realizar la 
renovación del material u la reforma del local, que los modernos métodos y la implantación de la 
enseñanzas establecidas por aquellos decretos exigían» (SOLER Y PÉREZ (1925: 86) 

64 «Caba va haver de pagar el preu d’haver estat fidel a un tipus d’ensenyament de l’art –l’oficial- cada 
cop més impopular entre els joves artistes més inquiets». Un estil que Fontbona també defineix entre el 
natzarenisme i el realisme de Martí Alzina.(FONTBONA, Francesc (1992:5-9) 

65 L’historiador Josep Bracons observa com l’obra de Ciencia i Caritat de Picasso, que va merèixer una 
Mención Honorífica a la Exposició General de Belles Arts de Madrid l’any 1896, estava «adscrit  a 
aquell realisme social de caire sagristanesc (···) que s’acomodava sens dubte als cànons de Llotja i al 
gust dels seus professors (o almenys a l’ala més atrevida, com Garnelo, posem per cas).» (BRACONS, 
Josep (2000) 
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models de guix, obeint a la metodologia pròpia de l’ensenyament acadèmic més 

ortodox. Els alumnes preferien, en canvi, la pintura i el dibuix apresos del natural, a la 

manera que Martí Alzina havia intentat introduir, sense reeixir, a la mateixa institució 

acadèmica vers el 1870. Aquests foren  alguns dels principals motius perquè molts del 

joves artistes defensors de l’art nou decidissin prosseguir la formació artística pel seu 

compte o en acadèmies particulars, les quals, segons Fontbona, estaven més avançades 

des del punt de vista de la pedagogia de l’art i del dibuix. En aquest sentit, el mateix 

Galí, passat el seu primer any de formació al centre, se’n desvincularà per a seguir, com 

veurem, la seva educació a l’acadèmia regentada pel pintor simbolista Claudi Hoyos. 

 

Una altra característica d’aquells anys a l’escola Llotja rellevant per la formació del 

nostre artista, fou la relacionada amb l’ensenyament de les arts aplicades a la indústria. 

Tot i que les arts i els oficis mereixien una consideració marginal respecte les Arts 

Superiors (la Pintura, l’Escultura, el Gravat)66, advertim com en el darrer terç del segle 

XIX s’endegaren a Llotja algunes iniciatives destinades a corregir sensiblement aquest 

desfalc. Com a primera iniciativa destaquem un informe redactat pel polític republicà i 

historiador Salvador Sanpere i Miquel (Barcelona, 1840-1915), l’any 1882 sobre 

l’organització de les principals escoles artístiques i industrials d’Anglaterra –escola de 

South Kensington-, Àustria, Alemanya -escola de Wurtenberg-, França -museus de 

Cluny, Trocadero i Unión Central- o Itàlia. En aquell estudi, presentat a la Comissió de 

l’Acadèmia, l’historiador reclamava «la conveniència de portar a casa una organització 

fonamentada en un sistema igual o semblant a les escoles d’arts de l’estranger.»67 

Desconeixem la incidència real d’aquell estudi a l’escola, però el cert és que durant els 

anys successius s’implementaren a Llotja assignatures lliures destinades a la formació 

de les arts aplicades. Entre d’altres, destaquem la creació de Teoria i Història de les 

Belles Arts Industrials l’any 1884, que impartirà fins la seva mort el crític i 
                                                
66 L’escola Llotja havia sigut fundada per la Junta de Comerç de Barcelona amb l’objectiu d’oferir una 

escola gratuïta de disseny –Escola del disseny era anomenada- i donar als alumnes una base auxiliar a 
les industries i, alhora, a la formació de les belles arts. Tanmateix, a mitjan del segle XIX l’escola passà 
a ser tutelada per l’Acadèmia estatal de Belles Arts i en conseqüència, les Arts Nobles començaren ha 
adquirir un rang preferencial. En aquest sentit, l’historiador César Martinell observa com «La escuela 
Lonja, a pesar de su finalidad industrial en sus comienzos, bien pronto ampliada a las artes puras, por la 
orientación del profesorado y el sano espíritu que se desarrolló entre los alumnos, logró en Barcelona la 
acción depuradora que era alma de las academias» (MARTINELL, César (1951: 23) 

67 MARÉS, Frederic (1964: 249) 
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col·leccionista d’antiguitats Francesc Miquel i Badia, o la creació de la càtedra d’Art 

aplicat a la indústria, l’any 1887. Més endavant,  advertim la creació de la matèria Art 

aplicat a la indústria, conduïda des de 1894 per Josep Pascó. Creiem molt rellevant 

aquesta dada considerant que, tal i com intentarem demostrar, precisament els 

professors Pascó i Miquel i Badia foren mestres de Galí durant el curs 1895-96 i 

exerciren alguna una influència en la formació del nostre artista.  

 

Amb tot, el programa d’estudis de Llotja l’any 1895 seguia privilegiant l’estudi de les 

belles arts respecte les arts i els oficis. Les dues matèries esmentades estaven incloses en 

els primers cursos del programa (al costat de Dibuix lineal, Dibuix artístic, Aritmètica, 

Geometria o Modelat décoratiu), i no tenien presència en els anomenats estudis 

Superiors (Dibuix Antic, Pintura, Escultura, Gravat). Aquesta divisió es mantindrà 

vigent fins a la reforma del 4 de gener de 1900, en que les escoles d’art estatals es 

transformaren en Escoles d’Arts i Indústries.68  

 

  Un altre element contextual distintiu de l’escola Llotja a finals dels segle XIX fou el 

fervor reivindicatiu i catalanista dels estudiants. L’historiador Richardson explica que 

quan Picasso arribà a Llotja el setembre de 1895 quedà sorprès per les manifestacions 

catalanistes dels alumnes:  «La Llotja hervía de fervor separatista. En la primera reunión 

que asistió el nuevo profesor, el principal asunto abordado fueron los problemas que un 

profesor no catalán, Díaz de Capilla, estaba teniendo con los estudiantes locales, cuyo 

chovinismo excedía de todo control»69. D’aquells anys s’explica un episodi il·lustratiu 

que havia tingut lloc pocs mesos abans de l’ingrés de Galí a la institució acadèmica, 

amb motiu del rebuig del pintor Josep Lluís Pellicer com a mestre per part de 

l’acadèmia espanyola. Marés conta com Pellicer havia de ser el professor escollit per 

Llotja per a substituir a Ramon Martí Alzina, traspassat el 21 de desembre del 1894:   
 

La decisión del tribunal cayó como una bomba en los medios culturales y artísticos de la ciudad. No pudo 

entenderse como una personalidad tan destacada en el dibujo como la de Pellicer pudiera merecer el 

calificativo de “no apto” para una plaza de dibujo. [···] A su llegada a la capital  se le hizo una manifestación 

                                                
68 En aquest sentit, cal afegir que  separació real entre arts aplicades i belles arts no es materialitza fins el 

1940, quan es crea l’escola belles arts de sant Jordi, per part del Marqués de Lozoya. MARTINELL, 
César (1951: 112) 

69 RICHARDSON, John (1991: 62) 
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ruidosa de desagravio. Todas las corporaciones relacionadas con el arte y la cultura, amigos y admiradores y 

más de 300 alumnos le recibieron y vitorearon con estetóreas muestras de afecto y admiración. [···] En el 

local de la Lliga de Catalunya la Unión Catalanista organizaba una sesión solemne en honor a Pellicer, 

consistente en una exposición con obras del artista. El Orfeó Català dio un recital y el Centre Català, como 

corolario del homenaje, organizó el banquete de costumbre 70.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 MARÉS, Frederic (1964: 262-263) 
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1.3.1 La pedagogia ruskiniana de Josep Pascó i Mensa 

 

 
Josep Pascó i Mensa. Cortesia d’Aitor Quiney. 

 

Tot i que Galí abandonà els estudis de Llotja prematurament, tenim indicis per pensar 

que, alguns dels mestres que tingué en el seu únic curs d’estudis a l’escola, tingueren 

una influència rellevant en la seva formació com a pedagog i artista. No ha quedat cap 

rastre oficial de les assignatures a que Galí assistí, però si que hem pogut recuperar 

algunes fonts en les que es parla de l’estima que Galí tenia pel seu mestre de 

l’assignatura Arts aplicades a la indústria [també anomenada Composición décorativa]: 

en Josep Pascó i Mensa.71  

 
 El professor Pascó –afirmava l’arquitecte Joan Bergós- suposava una de les poques excepcions dins 

l’escola Llotja en el que es rebatien les lliçons acadèmiques d’aprendre l’art imitant làmines i models 

artificials. Contràriament a aquest principi, Pascó, si be és cert que d’una banda orientava els seus 

alumnes devers “un décorativisme fatigant”, posava els alumnes enfront de la flora i de la natura, seguint 

els principis en voga a Europa del naturalisme ruskinià 72. 

  

Les paraules de Bergós ens semblen el suficientment reveladores com per seguir estirant 

el fil documental i biogràfic d’en Josep Pascó, el qual en temps recents ha sigut objecte 

                                                
71 JARDÍ, Enric (1975: 59) 
72 BERGÓS, Joan (1965: 6) 
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d’estudi per part de l’historiador Aitor Quiney.73 Josep Pascó i Mensa, era una artista 

polifacètic i amb llarga experiència professional a Catalunya i a l’estranger. Pintor, 

décorador, il·lustrador, escenògraf i dibuixant, va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 

1855 i va morir a Barcelona, el 1910. Format a l’escola de Belles Arts, treballà al taller 

de l’escenògraf Josep Planella, i ja des de petit décorà teatres per aficionats. Tot i que 

conreà la pintura de paisatge, també destacà com a il·lustrador i en el camp de 

l’ornamentació, especialment de pergamins. El 1887 es trasllada a Madrid per a treballar 

al Teatre Real i més endavant a Mèxic en el Teatre Nacional. Va fer el cartell 

anunciador del IV centenari del descobriment d’Amèrica, i en el camp del cartellisme 

desenvolupà una labor considerable. Va rebre diferents premis, com la medalla de 

tercera classe en l’Exposició Nacional de Madrid de 1897, i de segona classe a les 

edicions de 1890 i 1892. A l’exposició Universal de Barcelona és premiat amb la 

medalla d’or i també a la de París, de 1889, per les seves décoracions per a 

enquadernacions industrials. Una de les seves obres més conegudes és la pintura de la 

bandera del Cau Ferrat de Sitges. Com a dibuixant, publicà amb assiduïtat a la 

Il·lustració Catalana, signant amb el pseudònim de Brisa. També va ser el director 

artístic de la revista Hispania, entre 1899 i 1903 i fou autor d’un gran nombre d’anuncis 

publicitaris gràfics (com els de l’empresa Escofet) , així com de paviments hidràulics.74 

 

Josep Pascó és recordat per Cèsar Martinell com un dels professors exemples de 

«tolerància i esperit obert» de Llotja, al costat de Martí i Alzina i Antoni Caba: 

«Después de los éxitos obtenidos en Europa y América, implantó en nuestra escuela 

ideas vanguardistas de principios de siglo en Artes Décorativas»75. Per tal de desxifrar 

la praxis de «la pedagogia avantguardista» a la que es refereix Martinell, res ens sembla 

més clarificador que transcriure la descripció que l’historiador Joaquim Folch i Torres 

realitzà sobre la metodologia que Pascó emprava a les seves classes: 

 
 Era una clase llena de flores, donde con desenvoltura trabajaban multitud de jóvenes antes sus tableros. Mi 

maestro Pascó ponía flores en un jarro, y allí, en un rincón, dos discípulas muy lindas trabajaban en voz queda 

                                                
73 QUINEY, Aitor (2007) 
74 RÀFOLS, J.F. (1980)  
75 MARTINELL, César (1951: 117) 
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y sonriendo76 […] Este afán de aprender había hecho de él casi un naturalista; y cuando había recogido de las 

flores y las plantas la forma y el color en la tela, se entregaba al anàlisis de la construcción de sus modelos 

florales, y al lado de las formas externas aplicaba con el lápiz y a veces con anotaciones escritas, el esqueleto, 

razón de aquella forma.  Rico de fantasía, se daba a la estilización de la flora y la fauna con toda libertad, pero 

en sus fantásticas transformaciones no se pierde nunca la razón de la naturaleza de las cosas y de los animales 

representados, antes bien se acusa bellamente. Y ese triunfo sólo puede lograrlo quien, como mi maestro, 

haya desentrañado la construcción interna de sus modelos, y sepa porqué las hojas de una flor se doblan con 

tal o cual determinada y característica ondulación. No eran sus estilizaciones una arbitraria transformación sin 

correspondencia con la naturaleza, sino un lirismo exaltando hasta la armonía de las razones de esta madre 

tan lógica y tan sabia77 

 

La descripció de Folch i Torres sembla confirmar l’afirmació de Joan Bergòs segons qui 

Pascó impartia una ensenyança de tipus «ruskiniana». Com és ben sabut, John Ruskin 

fou el teòric referencial del despertar de les arts i les arts décoratives angleses, és a dir 

del moviment conegut internacionalment com les Arts & Crafts. Els seus escrits -

Modern Painters, The Stones of Venice, entre d’altres- portaren a un gran nombre 

d’artistes i artesans artífexs de la modernitat artística anglesa –des dels Prerafaelites fins 

a William Morris- a reivindicar una metodologia de treball artesanal, creativa i que 

tingués la naturalesa com a principal model d’inspiració per a les seves obres. Tot un 

al·legat contra l’artificiositat de l’objecte industrial modern, el qual Ruskin titllava de 

vulgar i alienador.  

 

És apassionant advertir les profundes connexions que existeixen entre l’ideari ruskinià, 

el de Pascó i també el de Galí, en la convicció d’amalgamar en els respectius programes 

estètics: art, pedagogia, naturalesa, dibuix, creativitat i artesania. John Ruskin també fou 

pedagog a la Universitat d’Oxford durant els anys cinquanta del segle XIX, i recollí les 

seves ensenyances per a dissenyadors i artistes en el seu referencial Elements of 

Drawing78, publicat per primera vegada l’any 1857 a Londres. És interessant observar 

com Ruskin formulà un mètode de dibuix modern que corregís els vicis propis de les 

                                                
76 FOLCH Y TORRES, Joaquim (1910) 
77 QUINEY, Aitor (2007: 40-41)  
78 The elements of drawing fou escrita durant l’hivern de 1856. La primera edició va ser publicada el 

1857. L’edició més antiga que hem trobat als arxius catalans es troba a l’Ateneu Barcelonès i data del 
1904: RUSKIN, John (1904). No hem pogut localitzar per tant cap edició propera al 1895, ni tampoc 
hem pogut confirmar si Josep Pascó tenia coneixement directe d’aquelles lliçons.  
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escoles d’art i de disseny oficials, talment com Galí ho faria cinquanta anys més tard a 

Barcelona seguint l’exemple de Pascó. Curiosament, aquests vicis que destaca Ruskin 

tenen un estret parentiu amb els que es disposaven a corregir alguns –contats- professors 

d’avançada a Llotja –Martí Alzina vers 1870 i Pascó cap a finals de segle. D’una banda, 

el teòric anglès denuncia en el seu pròleg a Elements of Drawing  la còpia «d’obres 

lleugeres dels nostres artistes de segon rang»; i de l’altra, «l’aprenentatge acurat de 

formes matemàtiques que els permetin dissenyar amb rapidesa i economia per a les 

manufactures».79 Ruskin critica especialment el segon mètode, el que es tenia com a 

referència en les Schools of Design angleses, el qual considera que només portava a 

confondre les arts aplicades a la indústria amb la indústria per se. És a dir, que a les 

escoles d’art de disseny no formaven artistes, sinó obrers o copistes, perquè els 

ensenyaven les habilitats pròpies de la còpia industrial.  

 

Per tal de corregir l’artificialitat del model pedagògic oficial, Ruskin proposa en el seu 

manual 246 consells pedagògics on reivindica principalment els motius de la natura 

com idonis models formatius pels estudiants d’art. Hi trobem pins, fulles, troncs, herba, 

branques... En la major part del exercicis Ruskin exhorta als alumnes a observar amb la 

mateixa atenció «l’Art que la Naturalesa» per aconseguir resultats. «Així, tots els judicis 

sobre Art –conclou en el consell número 94, dins el desè exercici-  es troben en el 

coneixement de la Natura»80. «La bellesa –també observava Ruskin en un passatge de 

les Làmpares de l’Arquitectura- ja existeix a la naturalesa, per tant, l’home només ha de 

descobrir-la, abstraure-la i col·locar-la sobre el llenç. Abstracció i proporció».81 És 

important subratllar com Ruskin no reivindicava la còpia expressa de la naturalesa, sinó 

la seva detinguda observació perquè l’artista n’aprengués els recursos tècnics necessaris 

per a la comunicació formal. «Crec tenir la certesa –segueix el teòric anglès- que quan 

veiem agudament, hi haurà poca dificultat en dibuixar el que veiem. […] Crec que 
                                                
79 «The manuals at present published on the subject of drawing are all directed, as far as I know, to one or 

other of two objects. Either propose to give the student a power of dexterous sketching with pencil or 
water-colour, so as to emulate (at considerable distance) the slighter work of our second-rate artists; or 
they propose to give him such accurate command of mathematical forms as may afterwards enable him 
to design rapidly and cheaply for manufactures.» (RUSKIN, John (2009: xi) 

80 «All judgements of art thus finally founds itself on knowledge of Nature» (La traducció de l’anglès 
d’aquest text, i dels diferents que es presenten a continuació sobre Ruskin, són de l’autor). 

81 Veure el capítol de «Lámparas de la Belleza» de l’assaig RUSKIN, John  (1944): Las Siete Lámparas de 
la Arquitectura. Buenos Aires: ed. El Ateneo. 
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l’observació és més important que el dibuix; i prefereixo ensenyar dibuix amb els 

alumnes estimant la Naturalesa, que ensenyar la mirada d’altres sobre la Natura i que 

ells han d’aprendre a dibuixar.»82 Al seu entendre, «l’excel·lència d’un artista depèn 

sobretot en el refinament de la percepció; i això és el que principalment un professor o 

una escola poden ensenyar».83  

 

Sense saber si Pascó tingué l’oportunitat de consultar els manuals de John Ruskin –

d’altra banda ben coneguts i difosos al seu temps-, advertim com el procediment 

perceptiu de Ruskin és precisament el mateix que detectem en la metodologia de Pascó. 

Si tornem a la descripció de Folch i Torres, Pascó feia analitzar en detall «l’esquelet» i 

la «construcció» dels motius vegetals, a fi de determinar-ne l’essència i «la construcció 

interna dels models». D’aquesta manera, tenint com a referència la «lògica intel·ligent 

de la mare naturalesa», l’artista no perdrà mai «la raó de la naturalesa de les coses». Un 

segon principi comú al ruskinianisme és el relatiu al cultiu de la «fantasia» de l’alumne. 

«Rico de fantasía –seguia Folch i Torres-, [Pascó] se daba a la estilización de la flora y 

la fauna con toda libertad.» L’artista no imita, per tant, sinó que pren com a referència la 

natura per a excitar la imaginació i copsar formes personals. La imitació, deia Ruskin, 

és pròpia d’una civilització decadent, artificiosa, deshumanitzada; en canvi la 

imaginació és una garantia de singularitat a l’obra d’art i  dignifica l’activitat artística. 

En aquest sentit, l’historiador Joaquín Yarza comentava a propòsit de la teoria 

Ruskiniana: «El trabajo ornamental debería poseer tres cualidades: belleza, imaginación 

y orden. Evitar el efecto de agitación y la vaguedad, intentar no esconder nunca las 

líneas constructivas del diseño, reafirmarse en los contornos.» A aquests tres principis 

que resumeix Yarza caldria afegir el de l’estilització dels motius décoratius, un recurs 

que també és recordat per Folch i Torres com a una altra de les metodologies emprades 

per Pascó en les seves classes. L’artista, així, estudia detingudament l’estructura i els 

detalls de la naturalesa, en capta el seu ordre intern, tot plegat ho personalitza amb la 

                                                
82 «I believe that sight is a more important thing that drawing; and I would rather teach drawing that my 

pupils may learn to love Nature, than teach the looping at Nature that they may learn to draw». RUSKIN, 
John (2009: xii) 

83 «The excellence of an artist, as such, depends wholly on refinement of perception, and that it is this, 
mainly, which a master of school can teach» RUSKIN, John (2009: xii) 
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pròpia fantasia, i finalment, estilitza els motius resultants per tal de poder comunicar 

d’una manera eficaç i elegant. 

 

Pascó defensava una concepció artística ruskiniana no tan sols en el camp de la 

pedagogia, sinó també en bona part de les seves creacions. Ho advertim especialment en 

l’estètica de les il·lustracions que Pascó realitzà per la revista Hispania, la qual dirigí 

juntament amb Miquel i Badia entre 1899 i 1902. La majoria d’entre elles corresponen a 

la denominació de «décorativisme fatigant» feta per Joan Bergòs sobre l’estil pasconià: 

una amalgama de bèsties, dragons, molt propers a l’esteticisme barceloní del darrer terç 

de segle XIX, del que, a parer de Cirici, Pascó en fou un dels primers representants a 

Catalunya dins les arts del llibre. Tanmateix, les obres de trets més naturalistes les 

trobem per exemple en la il·lustració del conte «Caza Mayor», de Viatl Aza Álvarez 

Buyll. Pascó defineix un motiu vegetal molt ben treballat a nivell d’estructura, amb 

colors plans i visualment colpidors, i finalment, en creixement orgànic, en una 

concepció molt propera per exemple, als patterns amb motius florals que William 

Morris havia emprat com a il·lustració dels seus teixits. Aquest mateix ànim ruskinià 

també l’advertim en les seves creacions com a décorador, especialment en els dissenys 

que realitzà per l’interior de la casa de Ramon Casas entre 1892 i 1894, sobre la planta 

de l’edifici dissenyat per Rovira i Rabassa. 

 
 

  
                                          
 
Josep Pascó. Il·lustració del conte “Caza Mayor”, de Viatl Aza Álvarez Buylla. Hispania, nº 1, gener de 1899, pàg. 10  
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Josep Pascó. Portada revista Hispania, nº 1, gener de 1899. Barcelona./ Il·lustració del poemari “Impresiones del 
desastre”, de Emilio Ferrari. Hispania, nº 2, febrer de 1899, pàg. 11  
 
 
 
 
 

         
 
Josep Pascó. Detalls décoratius de la residència de Ramon Casas. 1892-94. Cortesia d’Aitor Quiney. 
 

 

Abans de tancar el capítol, creiem oportú destacar dos aspectes més de l’ensenyament  

de Pascó. Ens els transmet en aquest cas Joan Miró, el qual en el seu pas per Llotja -

entre 1907 i 1910- també el tingué com a mestre. Miró recorda d’una banda que 

aprengué amb Pascó l’amor per l’artesania i sobretot a aprendre la virtut de «la 

paciència amb la tècnica». Miró també recorda la llibertat absoluta que es respirava a les 

seves classes, molt allunyat de la típica estretor de mires acadèmica:  
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Allò era llibertat absoluta, l’anarquia. Generalment, oi? Es comença pel dibuix. Però Pascó veia les coses 

d’una altra manera. De bon començament ens va fer comprar una paleta i colors.... Recordo aquella primera 

paleta i el primer dia que em vaig posar a treballar amb els colors... Instintivament, jo havia posat damunt la 

tela uns colors molt violents. Pascó estava entusiasmat. Enmig de la classe, davant el meu quadre llampant de 

colors, em va fer grans elogis. Ho recordo com si fos ara84.  

 

Per tot el que hem exposat, ens sembla pertinent plantejar la hipòtesi que Josep Pascó 

exercí una influència determinant en la formació artística i teòrica de Francesc d’Assís 

Galí, en tant que moltes de les lliçons exposades coincideixen, com veurem, amb 

algunes de les màximes que Galí defensarà a la seva Escola d’Art, a partir del 1905. A 

les seves classes el nostre pintor pogué entrar en contacte amb les bases de la pedagogia 

moderna europea d’arrel ruskiniana: l’amor per l’artesania i l’obra ben feta; el concepte 

d’anàlisi de l’estructura i ordre intern en l’obra d’art; el privilegiar abans l’educació de 

la percepció que la tècnica del dibuix; i el tenir la naturalesa com a principal referent 

pedagògic. En aquest sentit, cal tenir en compte que Galí adoptarà, poc temps després 

del seu pas per Llotja, el naturalisme ruskinià com a la seva principal referència estètica, 

essent deixeble d’Alexandre de Riquer al taller del barri gòtic barceloní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 QUINEY, Aitor (2007: 40) 
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1.3.2  El tainisme de Francesc Miquel i Badia 
 
 
En el curs de la nostra recerca hem trobat alguns indicis que ens podrien fer pensar de la 

influència que també van exercir sobre Galí les classes del crític i col·leccionista 

Francesc Miquel i Badia. L’historiador impartia una assignatura de lliure ensenyança, 

oberta per tant també als estudiants de primer curs a Llotja, de Teoria i Història de les 

Belles Arts Industrials. Creiem plausible l’assistència de Galí al curs de Miquel i Badia 

atesa la coneguda afició de Francesc Galí per la teoria de l’art d’una banda, i de l’altra 

per l’estudi que es feia en aquella matèria dels assajos de l’historiador de l’art francès 

Hippolyte Taine. La philosophie de l’art de Taine, assaig que Galí citarà reiteradament 

en les classes a la seva escola d’art, apareix en el repertori de llibres de l’assignatura de 

Miquel i Badia, tal i com es desprèn dels apunts de l’assignatura presos pel pintor 

Sebastià Junyent l’any 1894.85 

 

D’altra banda, també cal afegir, que Miquel i Badia, a més de ser un dels principals 

col·lecionistes d’antiguitats del seu temps, era vist pels joves artistes com el crític d’art 

conservador detractor del nou realisme de Casas i Rusiñol a les seves exposicions a la 

Sala Parés.86 Amb això volem dir que, si bé pogueren influir les classes teòriques de 

Miquel i Badia en al formació teòrica de Galí, amb tota probabilitat no compartia 

l’estètica que defensava el professor. Aquest fet quedarà ben palès tot analitzant l’estil 

de les primeres obres que hem localitzat d’en Francesc Galí, les quals tindran un aire 

modern i plenament inscrit en l’estètica naturalista moderna de l’ambient dels Quatre 

Gats.  

 

 

 

 

   

 

  

                                                
85 Informació facilitada per la profesora Teresa-M. Sala, provinent de l’Arxiu Sebastià Junyent. 
86 FONTBONA, Francesc i MIRALLES, Francesc.  (2001: 15) 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

1.4 Un pintor dels Quatre Gats 
 

                                 
                                                                   

c5 Músics i vaquer 
c. 1897-1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  
        
c3 Home fumant                                                c4 El clarinetista   
c.1897-1900      c. 1897-1900  
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   c6 Retrat de dona 
    c. 1897-1900 
                               
 
                              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
c8 L’Anarquista (segons Arturo F.) 
c. 1897-1900 o 1939-45 
Col. Sala Rovira, Barcelona 
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En els manuals d’història de l’art català, en comptades ocasions apareix el nom de 

Francesc d’A. Galí com a artista integrant d’algun dels moviments artístics que a 

Catalunya precediren al noucentisme. Tanmateix, en el curs de la nostra recerca s’han 

localitzat un conjunt d’obres de l’autor, sense datar (c1-c7), l’estil de les quals ens 

sembla molt proper a l’estètica de la pintura catalana moderna de finals de segle XIX, a 

cavall entre el modernisme de Casas i Rusiñol, i el moviment que l’historiador Francesc 

Fontbona ha denominat com a Postmodernisme.87 Amb la finalitat de poder situar al 

primer Galí en l’espai historiogràfic escaient, creiem oportú en aquest apartat avaluar i 

desgranar les principals fonts documentals que vinculen al nostre artista amb el citat 

moment històric, que com es justificarà, nosaltres datem entre 1897 i 1900. En aquesta 

direcció, tindrem en consideració el testimoni de l’artista, l’estil de les obres i, 

finalment, l’opinió dels crítics i historiadors del seu i del nostre temps.  

 

En primer lloc, ens sembla pertinent començar determinant la generació a que pertany 

cronològicament l’artista. A l’assaig La crisi del modernisme, Francesc Fontbona inclou 

a Francesc d’A. Galí dins el llistat d’artistes que cronològicament s’adscriuen al 

postmodernisme, nascuts majoritàriament entre 1874 i 1882, succeint a la generació 

modernista (1856-1874). Galí fou fill del 1880 i, almenys des d’un punt de vista 

generacional, l’hem de considerar com a un creador pertanyent a la darrera fornada de 

postmodernistes, a tan sols un any de diferència de Pablo Picasso (1881). És indicatiu 

remarcar també com, en l’interval proposat per Fontbona, sobresurten la plana major 

dels artífexs del futur moviment noucentista: Joaquim Sunyer i Joaquim Torres-Garcia 

                                                
87 La primera publicació en que l’historiador Francesc Fontbona definí el concepte de postmodernisme 

català fou a: FONTBONA, Francesc (1973). En posterioritat, l’autor ha desarrollat el concepte en diverses 
publicacions, entre les que destaquem: FONTBONA, Francesc (1975) i FONTBONA, Francesc (1996: 107) 
/ En el seu estudi La crisi del modernisme català, l’historiador inclou a Francesc d’A. Galí dins el llistat 
cronològic dels anys de naixement del artistes postmodernistes. Tanmateix, és l’únic moment de 
l’estudi en que Galí apareix. No és inclòs, per exemple, en l’enumeració d’artistes postmodernistes que 
l’autor considera més vàlida: “La nòmina més exacte dels artistes d’aquesta tendència” la configuren el 
conjunt de membres de l”Associació de Pintors i Escultors Catalans que Eugeni d’Ors va enumerar en 
un article a El Poble Català, l’any 1904: Joaquim Mir, Isidre Nonell, Josep Maria Xiró, Pablo Picasso, 
Marià Pidelaserra, Sebastià Juñer-Vidal, Xavier Nogués, Pere Ysern Alié, i els escultors Miquel i 
Llucià Oslè, Emili Fontbona, Pau Gargallo, Bori i Planelles, així com Sebastià Junyent, artista però 
també teòric del moviment. A tots ells l’historiador afegeix els noms de Ricard Canals, Carles 
Casagemas, Biosca, la primera època d’Enric Casanovas i també a Ricard Urgell i Joaquim Torres-
Garcia. (FONTBONA, Francesc (1975: 36) 
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(1874), Josep Clarà (1878), Eugeni D’Ors (1881), Enric Casanovas i Joaquim Folch i 

Torres (1882). Aquestes dades ens portarien a reafirmar la tesis, també apuntada en més 

d’una ocasió per Fontbona, que els noucentistes, foren, en origen, postmodernistes, 

almenys des del punt de vista generacional.  

 

Aclarides les consideracions cronològiques, caldria també verificar si estilísticament 

l’art de Galí d’aquells anys es corresponia amb el propi del moviment  postmodernista. 

Per a aquesta finalitat no només serà necessari l’anàlisi formal i comparatiu entre l’art 

del nostre pintor i dels artistes del grup, sinó que també caldrà realitzar un anàlisi 

terminològic rigorós de com era anomenat als temps de Galí el moviment 

postmodernista, atès que, com és sabut, aquest terme fou ideat per Fontbona l’any 1973. 

 

En aquest sentit, res ens sembla més clarificador que iniciar la cerca servint-nos de les 

pròpies paraules de Galí. En l’oportuna transcripció que Josep Pla féu d’una conversa 

amb Francesc d’A. Galí al port de Cadaqués –recollida al primer volum dels Homenots-, 

el pintor, evocant els seus inicis com a creador, recorda com, l’any 1897, gràcies a 

l’amistat del seu oncle, Pompeu Fabra, amb els pintors Casas i Rusiñol, començà a 

freqüentar cerveseria dels Quatre Gats, inaugurada aquell mateix any. En la seva 

explicació també remarca com, durant dos o tres anys, el pintor s’adscrigué a l’estil 

«realista» i «naturalista» que professaven els joves artistes assidus a la taberna: 

 
Jo sóc un home dels Quatre Gats” […] “El grup de què ara mateix us parlava era format per persones més 

grans que nosaltres –Mir, Canals i Nonell- i xicots de la primera volada –Picasso, Ainaud, Sunyer... Jo anava 

amb les larves de tots aquests personatges. Als Quatre Gats, vaig sentir parlar tant d’art que m’hi vaig 

afeccionar. Vaig fer, espontàniament, el que es feia en aquell ambient, l’art naturalista, el realisme. Jo he estat 

un pintor realista.88  

 

En el relat de Galí trobem les primeres pistes que ens permetrien vincular-lo, amb major 

o menor compromís, amb l’art modern de finals de segle a Barcelona. En primer lloc, és 

ja indicativa la seva concurrència al cenacle dels Quatre Gats, atès que, com és sabut, 

l’establiment regentat per Pere Romeu fou el principal punt de trobada de la plana major 

dels artistes del moviment postmodernista -Nonell, Canals, Pichot, Fontbona, 

                                                
88 PLA, Josep (1991: 404-409) 
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Casagemas...89 i d’alguns dels artífexs modernistes: Casas, Rusiñol o Utrillo... 

Tanmateix, les paraules de Galí transmeses per Josep Pla, són l’únic testimoni que 

vinculen a Galí en aquell cenacle d’artistes. El nostre pintor no apareix recollit en les 

nombroses exposicions dutes a terme en l’establiment, ni ens els relats i memòries dels 

protagonistes del seu temps, ni a la Història dels Quatre Gats d’Enric Jardí, ni, 

finalment, en els retrats de Casas o Picasso sobre els artistes i literats assidus a la 

cerveseria. Potser era exigir massa a un artista que en aquells anys comptava entre disset 

i vint anys d’edat.  

 

En el relat planià Galí també parla de «realisme» i «naturalisme» com els estils que 

principalment l’influenciaren d’aquell ambient. Es tracta d’una consideració que es 

correspon estilísticament amb un conjunt d’obres localitzades de Galí, signades i sense 

datar, les quals nosaltres, per deducció estilística, proposem com a filles d’aquest 

període de final de segle barceloní. Les característiques formals dels dibuixos localitzats 

corresponen amb les del moviment naturalista francès (de Daumier, Degas, Toulousse-

Lautrec, Steinlen...), estil que com és sabut, fou introduït a Barcelona precisament per 

Ramon Casas i Rusiñol, i que els joves artistes podien trobar també a les revistes Quatre 

Gats, Pèl i Ploma, o, com constata el testimoni de Joan Llongueras, a la revista francesa 

Gil Blas.90 Un estil completament oposat a les directrius de l’acadèmia: autodidacta, de 

traç vital, expressiu, espontani i sintètic; de temàtica urbana, interessat en les 

particularitats humanes (vegi’s de Galí les obres L’home fumant -c3-, Retrat de dona -

c6- Dona al tocador -c7-, El clarinetista -c4) o en escenaris suburbials (El Vaquer i els 

músics -c5). En aquest sentit, L’home fumant, seria l’obra del conjunt de trets més 

rusiñolians: el protagonista ensimismat emplaçat en un espai limitat però lluminós, airós 

i banyat d’una certa nostàlgia.  

 

                                                
89 «I això és precisament la gran aportació que aconseguiren plenament els joves assistents a les tertúlies 

de Els Quatre Gats, els artistes que d’una manera genèrica jo anomeno postmodernistes». FONTBONA, 
Francesc (1985: 124). Les diferents activitats en les que participaren els postmodernistes a la taberna 
dels Quatre Gats, es poden consultar a JARDÍ Enric (1972). 

90 Llongueras recorda com, després de visitar el taller de Riquer darrera de la catedral, juntament amb 
Galí i els germans Montoliu, canviaren la revista Gil Blas per la The Studio com a magazine de 
referència estètica. A: LLONGUERAS, Joan (1944) 
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També cal advertir com, del període 1897-1900, hem localitzat essencialment dibuixos 

de Galí, una realitat que reforça la posició del nostre pintor com a artista modern o rebel 

propi de l’ambient dels Quatre Gats. I és que tal i com recorda Apel·les Mestres, el 

dibuix a finals del segle XIX no era considerat ni tan sols una disciplina artística. Tot 

aquell que no fos pintor «d’assumptes religiosos», de «retrats» o fins i tot «pintor de 

paisatges», era absolutament ignorat.91 En aquest sentit, afirma Palau i Fabre, que l’any 

1896 es va produir una autèntica «revolució» a Barcelona a favor del dibuix com a obra 

d’art, en presentar-se la primera exposició important a la Sala Parés dedicada a aquesta 

disciplina.92 

 

En qualsevol cas, i atenent a tot allò exposat, les obres localitzades de Galí que nosaltres 

proposem com a pròpies d’aquest període resulten ser de clara factura modernista abans 

que postmodernista. I encara s’hauria de precisar: del modernisme presimbolista, tal i 

com més endavant tindrem l’ocasió de justificar. La diferència principal entre 

modernisme i el postmodernisme vindria marcada sobretot per l’accent que els nous 

artistes posaren en els assumptes marginals, i en l’expressivitat més marcada del seu 

traç. A les obres de Galí els hi falta aquell punt de «rebel·lió expressiva»93 que advertia 

Fontbona en l’art de Nonell, Mir, Pichot, i que l’autor considera com a una de les 

característiques que distingeixen als artistes postmodernistes. O dit d’una altra manera, 

els seus dibuixos són expressius, però el contingut és poc compromès socialment, poc 

miserablista. Seria, el de Galí, un «realisme idealitzat o desapassionat», propi del 

                                                
91 “Crec que la família artística es podria dividir en tres grups. 
Primer. El pintor d’assumptes religiosos i d’història. (Aquest se’l considerava un senyor i se’l tracta amb 

respecte.) 
Segon. El pintor de retrats. (Aquest era tingut per un home que posseïa “un do natural, bon cop d’ull, 

caçava la semblança...”. Respecte a consideració, se li dispensava, si fa no fa, la que avui dispensem al 
fotògraf.) 

Tercer. El pintor de paisatges, marines i bodegons. (Aquest era un ximple) 
I el dibuixant? 
El dibuixant, voleu callar! El dibuixant, considerar-lo com artista!” Apel·les Mestres dins de PALAU i 

FABRE, Josep (2006: 29-30)  
92 «Una altra revolució, tant o més important que l’anterior, tindria lloc en el transcurs de l’any 1896. Ens 

referim a l’exposició de dibuixos celebrada a Can Parés, que representà una veritable batalla –i victòria- 
lliurada a la nostra ciutat, en què es revalorava el dibuix com a obra d’art.» (PALAU I FABRE, Josep 
(2006: 31) 

93 FONTBONA, Francesc (1985: 124) 
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modernisme de la segona meitat del anys noranta, precisament el que els 

postmodernistes criticaven dels seus predecessors.94 Entre les obres de Galí, només 

trobaríem una certa afinitat temàtica  amb el postmodernisme en l’obra El Vaquer i els 

músics (c5), la qual està ambientada en un context suburbial barceloní, però de nou 

interpretat d’una manera amable. Afegiríem, per acabar, que les obres de Galí 

s’adscriuen més aviat al naturalisme que al realisme, en tant que, com és sabut, la 

principal diferència entre ambdós moviments es distingeix en el grau d’actitud crítica 

davant la realitat.  

 

Aquesta tesis quedaria invalidada en el cas que consideréssim, com ho ha fet 

l’historiador Arturo López, a l’obra de Galí titulada L’Anarquista com a pròpia 

d’aquells anys.95 Es tracta d’un dibuix protagonitzat per un jove que sosté una bomba a 

les mans sobre el que ens sembla advertir el pla urbanístic de la ciutat de Londres. A 

nivell de contingut, tan aviat es podria tractar d’una obra de finals del segle XIX –

protagonitzat per un jove anarquista-, com un dibuix realitzat durant la segona Guerra 

Mundial, quan Galí estava refugiat a la capital anglesa, on el pintor va patir els 

bombardejos alemanys contra la ciutat. D’altra banda, cal observar que l’estil d’aquest 

excel·lent dibuix no es correspon amb el desenvolupat pel pintor ni durant el 

modernisme –com hem vist, el dibuixos localitzats són de tall més naturalista-, ni durant 

la postguerra –els dibuixos dels quals són, amb poques excepcions, de temàtica 

surrealitzant. Naturalment, si es correspongués amb un dibuix de finals del segle XIX, 

estaríem davant d’un dels dibuixos millors i més representatius dels atemptats 

anarquistes que les ciutats europees (Barcelona, però també Londres) van patir en els 

darrers anys de segle. En el cas de la capital anglesa, l’atemptat d’aquells anys de més 

transcendència fou el que va tenir lloc a l’estació d’Aldgate, el 26 d’abril de 1897. 

 

Fos el que fos, el cert és que l’autoproclamació de Galí com a dibuixant naturalista i 

realista es correspon, en certa manera, amb la realitat. Ara bé: tot això s’entén si Galí en 

parlar de realisme i naturalisme es referia al mateix que entenem nosaltres en la 

contemporaneïtat. Amb quines terminologies estilístiques s’anomenava a finals del 

segle XIX l’art modernista i postmodernista? I l’art de Galí? Creiem necessari 
                                                
94 FONTBONA, Francesc: (1996: 108) 
95 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo (1984) 
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aprofundir breument en aquesta qüestió atès que ens pot donar noves pistes per acabar 

d’afinar el lloc del nostre artista dins la pintura catalana de finals de segle 

 

La primera pista ens la dóna de nou Francesc Fontbona, qui, a La Crisi del modernisme, 

parla d’impressionisme per a referir-se a l’estil dels postmodernistes: «[els 

postmodernistes] partien de zero i retornaven al París de Rusiñol presimbolista per a 

retrobar el fil impressionista que ells veien com a única sortida de l’art contemporani. A 

partir d’aquell impressionisme, encara triomfant a París malgrat els anys transcorreguts 

des de la seva desclosa, els joves farien un pas més».96 Noti’s com l’historiador es 

refereix a l’estil impressionista per parlar de l’estil parisenc de Casas i Rusiñol, 

recuperat pels postmodernistes, en el temps dels Quatre Gats. Però, certament, es tracta 

d’una expressió  genèrica, o en tot cas, emprant el sentit del mot tal i com s’entenia a 

finals del segle XIX97, atès que, en el sentit historiogràfic més precís, l’art de Casas i 

Rusiñol era més proper al naturalisme de Degas, Whistler, Manet o Daumier, que a 

l’impressionisme de Pissarro, Monet, Renoir o el primer Cézanne.98 De fet, es tracta 

d’una expressió justificada en alguna ocasió pel mateix Fontbona: «El terme 

d’impressionisme s’emprava al temps dels Quatre Gats com a sinònim de modernitat 

artística absoluta, encara que estigués molt sovint allunyada de l’estil concret dels 

impressionistes diguem-ne genuïns».99  

 

Aquesta dada ens portaria a una conclusió que ens sembla rellevant: que als temps de 

Galí quan es parlava d’impressionisme hom es podia referir tant al naturalisme 

                                                
96 FONTBONA, Francesc (1975: 32-33), op. Cit.  
97 Per a demostrar el sentit genèric que l’impressionisme tenia –diguem- fins la Guerra Civil, serveixi els 

següents dos exemples. El primer d’ells, té com a autor a Rafael Benet, el qual expressà en una ocasió 
referint-se als postmodernistes: “una parte de la juventud de entonces, no la mayor parte, pero sí la 
mejor parte, estaba en Barcelona con Nonell, con Regoyos, con Canals, con Pidelasserra, que en el 
fondo es como decir que estaban con el impresionismo incluido Cézanne”. Observem com Benet està 
identificant a Cézanne com a impressionista, quan strictus sensus avui és unànimement acceptat que ho 
fou tan sols en el seus debuts i que en tot cas, l’art que deixà petja, els paisatges cubistitzants d’Aix-en-
Provence, són considerats com a postimpressionistes. Un altre exemple és el del crític Miquel i Badia el 
qual en una crítica a l’exposició de Nonell en que presentà els cèlebres Cretins, digué: “Este 
impresionismo lo aceptamos de buen grado” (JARDÍ, Enric (1985). 

98 Es tracta d’una afirmació compartida per altres historiadors, com Eliseu Trenc: vegi’s TRENC, Eliseu 
(2002) 

99 FONTBONA, Francesc (2002)  
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modernista com al realisme expressiu dels postmodernistes, en certa manera com 

passava també a França.100 Impressionisme, concloem, es tractava d’una terminologia 

genèrica que s’emprava a finals del segle XIX per aglutinar tots aquells moviments 

antiacademicistes i antisimbolistes que tenien com a nexe el seu caràcter rebel, 

profundament antiacadèmic i a la realitat com únic a punt d’inspiració; això és: el 

realisme, el naturalisme, l’impressionisme, cadascun amb les seves variants formals. En 

aquest sentit, d’aquesta realitat es podria despendre que, si Galí es defineix a si mateix 

com a pintor realista, era per afiliar-se d’una banda en el si d’un moviment d’artistes, el 

dels Quatre Gats, que compartien el rebuig cap els moviments neoespiritualistes –com 

el modernisme simbolista-, i de l’altra contra l’aureola acadèmica, també contrària al 

realisme i a l’aprenentatge del natural. Impressions reals o naturals, contra expressions 

de l’esperit. Positivistes –diria Gombrich- contra neoespiritualistes i acadèmics.  

 

Amb tot això volem dir que, malgrat les diferència esmentada entre modernistes i 

postmodernistes, en el temps de Galí hi havia una certa consciència de bloc als Quatre 

Gats, entre modernistes no simbolistes i postmodernistes, essent tractats en molts casos 

tots ells com a impressionistes. Com a prova concloent, val el testimoni d’un altre crític 

generacionalment postmodernista, com fou Joan Sacs (Feliu Elias, Apa). En la seva 

biografia sobre Joan Brull, de 1924,  inclou a Galí entre la jove promoció d’artistes 

successors dels simbolistes i defensors «de l’art nou» «[···] aquell art nou  -afirmava  

Sacs-, que aviat es féu vell als dits de la generació d’en Brull [del modernisme 

simbolista] i que en un dir Jesús fou estalonat per un més recent art nou que 

capitanejaven els Nonell, Picasso, Canals, Galí, Torres-Garcia, Ainaud i d’altres pintors 

                                                
100 De fet la falta de precisió de les terminologies de naturalisme, realisme, i impressionisme, era gran a 

finals del segle XIX, fins i tot entre els mateixos artistes francesos. Prova de tot allò en fou que el 
mateix Degas, en parlar de la primera exposició del grup Impressionista, es va referir com el “Salon 
realiste”. I és que, tal i com recorda l’historiador anglès Gerald Neddham, el concepte de “Realisme va 
esdevenir l’eslògan dels joves escriptors i artistes que rebutjaven les formes establertes i sovint el 
sistema social del que en formaven part.” En la França de finals del segle XIX la mateixa confusió 
succeïa entre els termes naturalisme i impressionisme. Quan el jove Zola definí el grup dels 
naturalistes, en les seves crítiques del Saló de 1868, designà a l’impressionista Camille Pissarro com un 
dels seus artífexs”. (“Edgar Degas, when urging his painter friends to enter works in what came to be 
the first Impressionist Exhibition un 1874, referred to it as a “realist salon”. Realism became the battle 
cry and identifying slogan for the younger artists and writers who rejected established forms and often 
also the social system of which they formed part.” (NEEDHAM, Gerald: (1996: 687) 
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presents i absents.» Una promoció -insistia Sacs- que «tot i la seva diversitat de gèneres 

i estils, venia a representar a Catalunya el moviment redemptor de l’impressionisme»101. 

De fet, la ingeniosa expressió de Sacs: «estalonadors» del modernisme, ha sigut una 

frase emprada en diferents ocasions per Fontbona per a definir el grup 

postmodernista.102 Queda clar, per tant, que Galí a més de naturalista i realista, també va 

ser considerat com un impressionista. 

 

De fet, postmodernistes radicals i descafeïnats tenien uns referents artístics semblants, si 

bé amb objectius divergents. Fins el 1900, és a dir, passats els tres primers anys segons 

els que Fontbona marca que havia començat el moviment103, l’art postmodernista està 

molt més a prop de Degas, Manet, Daumier o Monet, abans que de les noves corrents 

d’art anomenades postimpressionistes, com Cézanne, Seurat, Van Gogh o Gauguin. 

Així, a tall d’exemple, els referents del primer Nonell foren Daumier, Monet o Toulouse 

Lautrec104; de Picasso, fins el seu primer viatge a París del 1900, també són Daumier, 

Steinlen, Corot o Courbet, entre els moderns105; Canals, era admirador de Manet, Renoir 

i Degas; i Pidelassera, ha estat considerat el més hàbil impressionista català, estil que 

cultivà amb fervor durant els primers anys de la seva estada a París, entre 1899 i el 

1901.106 En suma, els mateixos referents que Rusiñol, Casas, i també, del primer 

Francesc Galí.  

  

Com a conclusió del nostre estudi podem establir les següents característiques en relació 

al debut de Francesc d’Assís Galí com a pintor a la cerveseria dels Quatre Gats. En 

primer lloc, que generacionalment Galí fou un artista postmodernista, encara que dins la 

facció d’artistes que cap a principis de segle s’escindiran del grup per a erigir els 

fonaments del noucentisme. En segon lloc, que estilísticament l’art de Galí estava, més 

                                                
101 SACS, Joan (1924: 15-16) 
102 FONTBONA, Francesc (1975: 26) 
103 Fontbona proposa la següent evolució del moviment postmodernista. L’etapa de plenitud del 

moviment es trobaria entre els darrers “tres o quatre anys del segle XIX” i “els sis o set primers del 
segle XX” i s’estén, “amb certes reserves” fins els primers anys de la segona dècada del segle, moment 
en que “el noucentisme, alguns dels principals pertanyia  cronològicament a aquesta generació, havia 
triomfat”. (FONTBONA, Francesc (1975: 32-33) 

104 BOU I GIBERT, Lluís-Emili (1973) 
105 AAVV (2009) 
106 CASAMARTINA, Josep (2002-03) 
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a prop del modernisme que del postmodernisme, en tant que s’adscriu al naturalisme de 

Casas i Rusiñol abans que al realisme expressiu i crític de la majoria dels seus 

companys de generació. En aquest sentit, considerant la documentació consultada, el 

grau de compromís de Francesc Galí, tant amb l’art com amb els moviments radicals del 

seu temps, fou baix i desapassionat. En tercer lloc, hem vist que, malgrat les diferències 

observades entre modernistes naturalistes i postmodernistes, alguns historiadors i crítics 

del seu temps veien a joves continuadors dels modernistes i als postmodernistes com a 

producte d’un mateix ambient i moviment, sovint essent titllats d’impressionistes. La 

raó l’hem de trobar en que als artistes dels Quatre Gats els unien moltes característiques 

en comú: la major part partien del naturalisme com a estil de referència i combatien la 

deriva simbolista dels modernistes, així com els dogmes acadèmics de Llotja. Eren 

rebels amb causa impressionista, encara que en el cas del nostre jove pintor, amb una 

desapassionada consciència tràgica.  
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2. 
1900-1906 

Francesc dʼA. Galí, pintor simbolista  
 

 
2.1 Selecció dʼobres localitzades del període. 
 
2.2 1899. Primers encontres amb el simbolisme: Claudi Hoyos, Eugène 

Carrière i la primera exposició a la Sala Parés. 
 
2.2 La transfiguració simbolista de Galí i les tres àligues daurades. 
 
2.3 El mestratge prerafaelita dʼAlexandre de Riquer. 
 
2.4 La imatgeria prerafaelita de Francesc Galí. 
 
2.5 Francesc Galí, Josep Carner i el naixement del noucentisme. La revista 
Montserrat, Catalunya, Agrupació Art i Pàtria i la Unió Catalanista. 
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 2.1 Selecció de les obres localitzades del període 

 
 

                      
c9/ Retrat d’home vell amb barba                     
 i barret , c. 1899 o 1912                                  c13/ Retrat de Joan Llongueras, c.1900           
 
 
 
         

       
c14/ El Bonpastor, c.1900                                        c22/ Sant Jordi. c. 1902. 
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c24/ Paisatge amb muntanya nevada. Sant Marçal, 
c.1902  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         c23/ Anunci Tintoré Oller, 1902   
    

      
 
                  

 
 
c12/ Anunciació, c.1902.                 c28/ La Boda Negra, 1903 
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2.2 1899. Primers encontres amb el simbolisme: Claudi Hoyos, Eugène 

Carrière i la primera exposició a la Sala Parés. 
 
1899 va ser un any decisiu per l’evolució artística de Francesc Galí, principalment per 

tres motius: en primer lloc, perquè, juntament amb el músic Francesc Llongueras, 

s’instal·là a un estudi al carrer Sant Pere Més Alt del barri gòtic barcelonès. En segon 

lloc, perquè durant un any, va cursar estudis a l’escola d’art del pintor Claudi Hoyos; i 

finalment, perquè Galí realitzà la seva primera exposició individual, ni més ni menys 

que a la Sala Parés de Barcelona. En cadascuna de les tres fites esmentades, trobem 

indicis suficients com per afirmar que en aquell 1899 Francesc Galí féu els primers 

passos dins el moviment simbolista català. 

 

Un primer contacte de Galí amb el moviment simbolista es pogué donar amb l’ingrés 

del nostre pintor a l’escola d’art de Claudi Hoyos i Ayala (L’Havana, 1875-Barcelona, 

1905). Hoyos era un jove pintor i moblista provinent de L’Havana, que el setembre de 

l’any 1899 obrí una escola d’art dins el seu taller de manufactura de mobles. Aquesta 

realitat per ella mateixa ja és rellevant, perquè la Hoyos, Esteva i Cia. fou una de les 

primeres cases de manufactura de mobles del moviment modernista, així com 

d’imatgeria religiosa a la ciutat. Com a soci d’Hoyos, hi havia el moblista Joan Esteva i 

(Casal Barcelona, 1874-1957). El dia de la mort de Galí, es publicà al diari La 

Vanguardia un retrat pintat per Hoyos en que apareix en Francesc Galí treballant a 

l’acadèmia del pintor cubà. L’obra en qüestió seria per tant del 1899 –cal aportar que 

aquella acadèmia tancà les portes només un any més tard, el 1900- i seria la prova que 

constataria el pas del nostre artista per l’acadèmia Hoyos.  

 

Claudi Hoyos també s’exercí en l’art pictòrica, tot i que se’n conserven ben pocs 

exemples. El més conegut és l’obra El dimoni blau, la qual concorregué a l’exposició de 

Belles Arts de Barcelona de l’any 1898.107 Es tracta d’una obra de clar perfil simbolista: 

un àngel caigut plana com un gegant sobre la ciutat de Barcelona. Per afegitó, Claudi 

Hoyos fou un dels membres fundadors del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona, 

com és sabut, l’entitat formada a partir d’un a escissió del grup modernista l’any 1895, i 

                                                
107 Obra exposada a la mostra Barcelona 1900. Van Gogh Museum, Amsterdam, 2007. 
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que es dedicà a la promoció d’un art de tall simbolista i catòlica. Doncs bé, no ens 

sembla casual que el nom de Francesc Galí aparegui entre els artistes inscrits a Sant 

Lluc, en aquell mateix any 1899.108 És més, a partir d’aquell any, Galí es comprometrà 

amb moltes de les tasques del cercle, essent per exemple l’any 1904 anomenat 

bibliotecari de la institució. En aquest sentit, cal concloure que Claudi Hoyos va ser un 

dels primers responsables d’introduir a Francesc Galí en els ambients simbolistes de la 

ciutat. 

 

En aquell 1899, tanmateix, tenim altres indicis d’obertura al simbolisme per part de 

Francesc Galí. Un altre de ben rellevant, és la realització de la primera exposició 

individual a la Sala Parés de Barcelona. De la mostra en qüestió no n’hem pogut 

localitzar cap rastre documental; només una declaració del mateix Galí en unes 

converses amb Josep Pla, que, d’altra banda, palesen que l’estil emprat per l’artista en 

aquella mostra era proper a un dels pintors simbolistes europeus de referència: Eugène 

Carrière:  
 

L’any 1899, a dinou anys, vaig fer una exposició personal, perfectament personal, a la Sala 

Parés. Féu una cara incrèdula… És absolutament veritat. Jo em pensava que aquells fums i aquelles 

vaporositats que per influència de Carrière jo posava en les meves teles n’augmentaven el realisme i 

sobretot li donaven aquell matís de malencolia modernista que llavors es considerava de la més absoluta 

eternitat…109  

           

En aquest sentit, en el curs de la nostra catalogació hem localitzat una sèrie de retrats a 

l’oli (c8-c11) que es podien correspondre amb les coordenades carrierianes aportades 

per l’artista; unes obres que van ser publicades al número del 15 de maig de 1915 de la 

revista Vell i Nou, i que per aquest motiu fins a data d’avui havien sigut datades en 

aquell any (Annex 1).  

 

La influència de Carrière a la pintura de Galí de l’any 1899 la creiem encara més 

plausible considerant una descripció que trobem a les memòries del músic Joan 

Llongueras, a propòsit de les obres que feia Galí quan es traslladaren a l’ estudi al carrer 

                                                
108 El nom de Francesc Galí figura com a soci compromissari de la Junta General de Sant Lluc de l’any 
1899. MASIP, R. (1999: 26) 
109 PLA, Josep (1991: 67) 
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de Sant Pere Més Alt de Barcelona, el mateix moment de l’exposició a la Sala Parés. 

Llongueras recorda com en el menjador del taller, Galí acostumava a dibuixar servint-se 

de models del carrer. Recordava una persona d’avançada edat que el pintor embolcallà 

amb uns vestits vells i que passà diverses sessions retratant-lo. Ricard Opisso, que 

també compartia el taller amb Galí i Llongueras, deia que aquell estudi l’avorria perquè 

només hi acudien vells com a models.110 La nostra hipòtesi és que aquelles persones 

ancianes foren els models dels retrats que hem localitzat. Ho estimem no només per la 

temàtica, sinó per l’estil, que ens sembla molt proper al del pintor simbolista francès 

Eugène Carrière. 

 

La coneixença de l’obra Eugène Carrière per part de Galí podria haver vingut a través 

de dues fonts. La primera d’elles seria la literària. Com recordava Cirici Pellicer, el 

crític d’art francès Albert Aurier es comptava entre els escriptors de referència de Galí 

durant la seva joventut.111 I precisament Aurier fou un dels primers crítics en descobrir 

l’obra de Carrière, a qui va dedicar nombroses crítiques a la revista Mercure de France, 

també recollides en edicions pòstumes de l’escriptor.112 Tanmateix, no hem localitzat 

cap edició dels textos crítics d’Aurier de finals del segle XIX a les biblioteques 

barcelonines. La primera edició del recull de crítiques fou publicada a París per Remy 

de Gourmont un any després de la mort d’Aurier, el 1893.113 La següent edició ja és de 

1991114, i la darrera del 2003.115  

 

En qualsevol cas, ens sembla pertinent transcriure algun dels paràgrafs que Aurier 

dedicà a la figura de Carriére, i en particular en aquells fragments en que el crític 

expressa la seva fascinació per les vaporositats tan admirades pel nostre artista: 

 
Ah ! dans cette mystèrieuse atmosphère de songe, vraiment, ne marchons-nous pas ainsi qu’en du souvenir ? 

Du souvenir ! C’est bien là ce que Carrière transpose en ses toiles. C’est bien lui le peintre des lointans de la 

vie. […] Il sait évoquer l’indécis troubleur des choses évanouies, fixer les mélancoliques visions entrevues 

dans les brouillards d’une memoire incertaine, redire les sensations vagues d’un autrefois quasi-oublié et 

                                                
110 LLONGUERAS, Joan (1944: 153) 
111 CIRICI PELLICER, Alexandre (1962)  
112 AURIER, Albert (1995 : 86) 
113 AURIER, Albert (1893) 
114  AURIER, Albert (1991) 
115 AURIER, Albert (2003) 
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pourtant fertile en attendrissements exquisément douloureux… Et tout cela, aussi bien, tout cela, le souvenir, 

n’est-ce point la vie, toute la vie ?116 

 

Ha quedat ben palès que de Carrière a Galí li interessava el seu «realisme vaporòs». Tot 

plegat, ens pot portar a pensar que al nostre pintor aquest estil li servia per aprofundir en 

el naturalisme postmodernista en el que hem conclòs que el nostre artista estava immers 

cap a finals de segle. Però una aproximació a l’obra de Carrière i a la consideració que a 

finals del segle XIX es tenia de l’artista ens podria portar a conclusions divergents. 

Albert Aurier, per exemple, veia a Carrière com un dels artistes simbolistes que 

precisament, combatran el positivisme i el realisme de la pintura francesa de finals del 

segle XIX, posant-lo al mateix nivell de pintors postimpressionistes com Cézanne, Van 

gogh o Gauguin:  

 
Puvis de Chavannes, Henner, Gustave Moreau, Carrière, Rodin, ont, de toute évidence, tâché de représenter 

autre chose que les réalités concrètes et immédiates ; ils n’ont pas cherché les belles formes pour la seule 

joissance des belles formes, les belles couleurs pour la seule joissance des belles couleurs, ils se sont efforcés 

de comprendre la mysterieure signification des lignes, des lumières et d’ombres, afin d’employer ses elements, 

pour ainsi dire alphabétiques, à écrire le beau poème de ces rêves et de leurs idées ; ils ont éte des symbolistes, 

non point, je crois, sans le savoir, mais sans nous le dire, à la façon dont l’avaient été les Angelico, les 

Mantegna, les Memling, les Dürer, les Rembrandt, les Vinci117. 

 

L’artista simbolista és, segons resa el famós manifest d’Aurier, ideista, simbolista, 

subjectiu, sintètic i décoratiu.118 La realitat només li interessarà en tant que per 

desxifrar-ne els seus codis secrets. Aquesta definició ens sembla molt interessant, 

perquè, com veurem en el següent capítol, a partir del 1900  l’obra de Galí 

experimentarà un canvi d’orientació radical, precisament, cap a la pintura simbolista, 

encara que d’influència anglesa i profundament religiosa. És ben cert que el simbolisme 

pictòric francès i el simbolisme décoratiu anglès tenien moltes diferències, però, com 

també serà exposat en el seu moment, tindran un interès en comú amb els interessos de 

Francesc Galí : la concepció de símbols pictòrics que representessin uns valors 

universals –siguin de caràcter nacionalista, il·lustrats o moralitzants.  

 

                                                
116 AURIER, Albert (1995 : 86) 
117 AURIER, Albert (1995 : 98) 
118 AURIER, Albert (1995 : 35) 
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El poeta simbolista Charles Morice també parlava de la puixança simbòlica i espiritual 

de l’obra de Carrière, quan descrigué amb aquests versos una de les obres més 

representatives de l’artista, la Maternitat: «C’est dans ce sans que les Maternités de 

Carriére sont si ardément religeuses, et c’est en proposant à ces contemporains ce rite, 

l’adoraration de la Maternité, qu’il prouve sa profonde comprehensión de leurs besoins 

les plus vitaux, les plus éléves. »119  

      

 
Eugène Carrière. Retrat de Paul Verlaine. Paris, Musèe d’Orsay. 

 

Però Albert Aurier o Morice no van ser els únics crítics que veien l’obra de Carrière 

com a representativa d’una nova tendència simbolista i antipositivista en el camp de la 

pintura. El crític d’art català Raimon Casellas també ho havia advertit, en un text escrit 

des de París i dedicat a l’obra d’Eugéne Carriére a La Vanguardia l’any 1893 120. 

Segons Margarida Casacuberta, a París, Rusiñol i Casellas, durant un viatge que 

efectuaren durant la primavera de 1893, s’interessen per un seguit d’artistes 

«espiritualistes» que en aquells moments a la capital francesa «canalitzaven la reacció 

neoidelaista contra el naturalisme».121 A la seva crítica Casellas veu l’obra del pintor 

francès com un símbol de la crisis social i cultural que està patint la civilització 

occidental a finals de segle XIX:  

 
Así en el orden político oímos invocar la dictadura como suprema salvación, así, en el terreno del arte y de las 

letras vemos acentuarse las tendencias extremamente espirituales, como si con estas reacciones y medios 

expresivos tratasen las colectividades de ponerse en guardia contra los fantasmas pavorosos del futuro […] 

“Francia es el centro universal de donde parten  y adonde fluyen todas las tempestades político sociales, 

                                                
119 ARAMBASIN, Nella (1996: 266) 
120 CASELLAS, Raimon (1893) 
121 CASACUBERTA, Margarida (1997: 107) 
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nacidas de la expansión del pensamiento moderno […] La madre tambien siente estas inquietudes del mañana 

incierto; por eso, atenta y vigilante a la conservación de sus hijos, teme y defiende, ama y proteje” “Esta elegía 

a la maternidad amorosa y angustiada de nuestros tiempos es la que canta en sus obras conmovedoras el 

pintor Eugene Carrière […] Quien haya visto sos o tres cuadros de Carrière, podrá jactarse de conocer un 

gran personalidad de la pintura moderna, llevándose de paso el indeleble recuerdo de un arte elocuente, veraz 

y en perfecta harmonía con el sentimiento del asunto. 

 

Queda clar, per tant, que Eugéne Carrière era un pintor conegut dins el cenacle 

modernista. De fet, el coneixement de l’artista per part de Galí podria haver vingut per 

via de la figura de Santiago Rusiñol o de Ramon Casas, recordem-ho, els amics del seu 

oncle Pompeu Fabra que el guiaren en el seus primers passos dins el món de l’art. 

Segons Margarida Casacuberta, Santiago Rusiñol pogué arribar a conèixer personalment 

a Eugène Carrière durant el segon viatge a París, entre 1889 i 1892.  Els vespres 

freqüentava l’Acadèmie de la Palette, on corregien, a més de Carrière, altres artistes de 

renom com Puvis de Chavannes, Gervex i Humbert122 En el mateix sentit, Eliseu Trenc 

considera que la figura de Carrière rebel·là un nou món a Rusiñol, «un canvi de registre 

estètic de la realitat al somni, un món que Rusiñol anomena “somni negre”, en el seu 

llibre Les fulles de la vida123. Carrière fou juntament amb Huysmnans, Maeterlinck o 

Puvis de Chavannes, un dels principals referents de Rusiñol durant el seu període 

simbolista.  

 

Una altra prova rellevant de l’interès que causava Carrière entre els joves artistes i 

crítics de finals de segle a Barcelona l’hem trobat en una glosa que Eugeni d’Ors li 

dedica a La Veu de Catalunya, el dia de la mort del pintor francès, el 31 de març de 1906. En 

ella, elogiava «la darrera lliçó d’humilitat del gran artista humil» quan va dir, en plena agonia: 

«Ara ja he treballat. He estimat. Ara ja puc morir.» Eugeni d’Ors també li dedicà la conferència 

Lliçó de Carrière. L’home visionari de la realitat. en el marc d’una exposició d’Iu Pasqual al 

Cercle Artístic de Sant Lluc124. 

 

Sembla ser per tant que Eugéne Carrière era una figura més rellevant pels artistes 

catalans del que fins a dia d’avui semblava. Jordi Castellanos jo ho havia suggerit quan 

ens descobria que, a parer de Raimon Casellas, Carrière era un dels models cobejats per 
                                                
122 CASACUBERTA, Margarida (1997: 42) 
123 TRENC, Eliseu, (2010: 361) 
124 MARAGALL, J.A. (1975: 104) 
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les noves generacions a Catalunya.125 De fet, els estudis sobre l’artista realitzats en les 

darreres dècades descobreixen una figura que ha passat inadvertida per la història del 

segle XX, però que va tenir una enorme transcendència en la cultura artística de finals 

del segle XIX a París i Europa. Aquesta també fou una de les conclusions de les 

exposicions que se li dedicaren en ocasió de la commemoració del centenari de l’artista 

(1906-2006), a París i Tokio.126 Segons el màxim especialista de l’obra de Carrière, 

Robert James Bantens, «ignorar l’art d’Eugene Carriére significa tenir un coneixement 

incomplert del panorama estètic del tombant de segle a França»127 L’historiador apunta 

l’admiració que Rodin, Gauguin o Isidora Duncan havien professat per l’artista, per la 

seva enteresa espiritual i per la seva obra. Carrière havia fet amistat i també retratat a 

Verlaine o Paul Gallimard i formava part del grup de poetes i pintors simbolistes que es 

reunien al Cafè Voltaire de París durant la dècada dels anys noranta: Rodin, Gauguin 

Verlaine, Jean Moréas, Aurier…; havia sigut admirat per Rodin o Paul Gauguin, que el 

tractaven de «Mestre»; Goncourt havia escrit nombroses ressenyes sobre la seva obra, i 

fins i tot havia fet el cartell del cas Drayfus en que Zola escriurà el cèlebre article 

«J’Accuse». Un article de Maurice Denis a la Revue Blanche del 1892 descriu a 

Carrière ja no només com a pintor sinó com a un «admirable Mestre» que començava a 

crear escola.128 Al seu torn, el saló de 1894, Téodor de Wyzewa, el crític i teòric 

simbolista, remarcava com Carrière y Puvis de Chavannes eren els artistes que més 

estaven influint a les noves generacions.129 James fins i tot suggeria la figura de Pablo 

Picasso entre els artistes que es deixaren influir per la melangia de Carrière quan entrà 

en el seu període blau.130  

 

Una altra consideració rellevant de la trajectòria de Carrière que ens permet aprofundir 

en la formació del nostre artista és el seu interès per la pedagogia de l’art. El 1890 

Carrière començà a acceptar alumnes al seu estudi del Boulevard de Clichy. Al 1900 

crea L’école de la Rue, on podien anar artistes de qualsevol condició social. Sembla ser 

                                                
125 CASACUBERTA, Margarida (1997: 107) 
126 VV.AA (2006)  
127 BANTENS, Robert James (1990:22) 
128 DENIS, Maurice (1892) 
129 BANTENS, Robert James (1990: 38) 
BANTENS, Robert James (1975) 
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que aquestes escoles foren concorregudes pels pintors catalans Aleix Clapés131 i més 

endavant per Lluïsa Sala132; encara que també per molts artistes rellevants de l’escola 

fauvista (Matisse, Derain, Manguin…), els quals s’inscrigueren à l’école de la Rue 

després de la mort de Moreau, el 1898. Carrière també va escriure un assaig titulat 

L’Ensenyament de l’Art i l’educació a través de la vida. Creiem oportú resumir alguns 

dels principals principis, atès que, en el cas d’haver sigut llegits per Galí, el pogueren 

haver influit. Sembla que les classes de Carrière eren més conceptuals que tècniques. 

Una de les seves alumnes, Mme. Hertz-Eyrolles, explicava que Carrière no estava tan 

interessat en ensenyar art com en «ensenyar idees relacionades amb el significat de la 

vida, la relació de l’home amb la naturalesa, o els enigmes de l’univers»133 La màxima 

que Carrière exposa en el seu llibre és que l’ensenyança de l’art havia de basar-se en 

l’observació de la Naturalesa i l’educació de la mirada de l’artista. «La educación por 

los ojos debe ser considerada como la más indispensable, la más elemental y 

absolutamente general, ella es la más moral porque es la más viviente. […] No se puede 

mostrar una obra de arte con provecho si no se les enseña las relaciones entre esta y la 

Naturaleza en aquella parte que nuestros sentimientos experimentaron» 134 Uns 

principis que, com veurem, tindran moltes afinitats amb la teoria pedagògica de 

Francesc Galí a la seva Escola d’Art. 

 

 En el cos teòric de Eugene Carrière es palesen dues grans fonts d’inspiració: d’una 

banda Oscar Wilde, quan evoca la naturalesa entesa des d’un nivell ampli, no només 

circumscrita a la natura pròpiament dita,  sinó també a la vida. Una segona referència no 

citada però també ben palesa  en els escrits de Carrière és la de Charles Baudelaire i el 

seu assaig El pintor de la vida moderna. Carrière empeny als artistes a sortir al carrer 

per dibuixar tot allò que els seus sentits li cridin l’atenció. Fins i tot demana als 

professors que imparteixin les lliçons a peu de carrer: «La enseñanza del dibujo tiene 

que tener por finalidad la educación de la visión, ha de reservarse buena parte del día a 

paseos por la calle, por el campo, por los talleres, por los paisajes, en fin, ante el 

                                                
131 TRENC, Eliseu (2002: 53). Segons Ràfols la influència de Carrière sobre Clapés es palesa sobretot en 
les obres en el Crist i la Magdalena, conservades al MNAC. 
132 RUDO, Marcy (1996) 
133 BANTENS, Robert James (1990: 44) 
134 CARRIÈRE, Eugène (1922: 4) 
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espectáculo de la vida».135 En aquest sentit l’educació de la mirada i la naturalesa com a 

principal punt de referència seran també dos dels principis fonamentals de l’ensenyança 

galiniana a partir de que fundà la seva primera escola d’art. 

 

L’estudi de la influència d’Eugène Carrière sobre l’obra de Galí, sobre la pintura 

francesa i catalana, ens aporta conclusions rellevants en relació a la formació del nostre 

artista. La primera d’elles és que durant l’etapa de formació Galí també s’interessà pel 

simbolisme francès -potser per la influència de Rusiñol- i que per tant, el jove pintor no 

estava tant compromès amb el realisme expressionista dels dibuixants i pintors 

postmodernistes del grup dels Quatre Gats. De fet l’etapa carreriana de Francesc Galí 

fou el primer apropament de l’artista a la pintura simbolista abans d’abocar-s’hi amb 

convicció fins a la fundació de l’escola d’art, el 1906. En sembla plausible deduir, 

després de tot el que hem exposat, que fou Santiago Rusiñol el que li introduí al 

simbolisme de Carrière. Rusiñol, malgrat haver sigut uns dels fundadors de la taberna 

dels Quatre Gats, derivà cap a una obra de teixit simbolista o decadentista, precisament 

després del seu retorn de París vers l’any 1893. Com s’ha dit en el capítol anterior, 

Rusiñol en aquell moment es distancià del naturalisme modern, el mateix estil que de fet 

recuperen la plana major dels joves postmodernistes (Nonell, Mir, Picasso…) i que com 

hem vist Galí també arribà a cultivar. Tot plegat ens portaria a una segona conclusió 

també ben significativa: l’interès d’una part de les noves generacions d’artistes –la 

generació postmodernista- per a la recerca de símbols, de formes que anessin més enllà 

de la realitat per a transmetre significat per via de la percepció. Aquesta serà sens dubte 

una de les inquietuds dels futurs fundadors del noucentisme (l’obra d’art col·lectiva i 

ètica) i que, com s’ha intentat demostrar, en el cas de Galí es comença a manifestar amb 

la seva fugaç aproximació a la figura d’Eugène Carrière a les darreries del segle XIX.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
135 CARRIÈRE, Eugène (1922: 4) 
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2.3 La transfiguració simbolista de Galí i les Tres àligues daurades. 

 

Havíem deixat el darrer apartat amb un Francesc Galí emancipat, compartint taller al 

carrer Alt de Sant Pere, acompanyat del músic Joan Llongueras i del dibuixant Ricard 

Opisso. En aquell 1899 també havia realitzat la seva primera exposició individual a la 

Sala Parés, i el seu art pictòric estava marcat per la influència de l’obra d’Eugène 

Carrière. Plantejàrem el dilema de si aquell interès de Galí pel pintor francès la podríem 

interpretar com una via d’aprofundiment en el realisme que havia absorbit en el cercle 

dels Quatre Gats o bé, tal i com més aviat ens inclinàvem, com una primera 

aproximació a l’estètica simbolista. En qualsevol cas, els esdeveniments que seguiren el 

debut de Galí a l’escena artística barcelonina –narrats amb precisió per Joan 

Llongueras136 i Manuel de Montoliu137- i l’abocaren definitivament cap al culte i cultiu 

del simbolisme, o del que Eliseu Trenc anomenarà el moviment neoespiritualista dins la 

pintura moderna catalana.  

 

                          
Francesc Galí (dreta) i Joan Llongueras (esquerra)           L’edifici del carrer de les amb  les 

respectives) famílies al terrat del taller de les Trompetes                       Trompetes de Jaume I, en l’actualitat 

de Jaume I. c. 1900 138 

                          

                                                
136 LLONGUERAS, Joan (1944) 
137 MONTOLIU, Manuel de (1958: 205-06) 
138 A l’esquerra, la mare de Pompeu Fabra i tieta de Francesc. El segueixen Joan Llongueras i la seva 

promesa, la germana de Francesc, Mercè Galí i Fabra. A la dreta , amb barba, Francesc d’Assís Galí a 
l’edat de vint-i-tres anys. Fotografia, dins la biografia de Joseph Miracle dedicada a Pompeu Fabra 
(1998: 25) 
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El principal motiu que determinà el canvi d’orientació estètica de Galí fou el trasllat a 

un nou taller al carrer de les Trompetes de Jaume I, al cor del barri gòtic barcelonès. 

Compartiria de nou l’estudi amb el músic Joan Llongueras, però ara també amb 

l’escriptor Manuel de Montoliu, que substituirà a en Ricard Opisso com a nou integrant 

del grup. L’entusiasme i la sòlida formació musical-literària de Montoliu acabaren de 

cohesionar el grup, que s’obrí a noves experiències i interessos en el camp de la cultura 

i les arts. Manuel de Montoliu acabava d’aterrar a la ciutat de Barcelona per a cursar els 

estudis a la Universitat de Barcelona, provinent de Tarragona a on havia rebut una 

educació refinada al costat del seus quatre germans –entre els que hi havia el també 

literat i futur urbanista Cebrià de Montoliu- i l’estricte tutela del seu pare, marqués de 

Montoliu de Tarragona (Plàcid de Montoliu i Sarriera). L’any 1900 Manuel encara no 

havia escrit cap llibre –el primer serà un recull de poemes, publicat l’any 1901139-, però 

si que ostentava una educació culta en les humanitats i la música que insuflà aires 

revitalitzadors al taller de les Trompetes. Els noms de Bach, Haendel, Schumann, Glück 

o Shubert li eren completament familiars des d’una edat molt prematura, i amb tres dels 

seus germans formaren un quartet a Tarragona amb el que arribaren a tocar al Cau 

Ferrat de Sitges, en dues ocasions.140  

 

De Joan Llongueras n’hem parlat poc fins el moment, però també fou una figura 

important per a seguir la transformació formativa de Francesc Galí. L’amistat entre Galí 

i Llongueras era anterior que amb en Montoliu. Com s’ha vist, havia sigut company 

d’estudi de Galí en el primer taller del carrer Alt de Sant Pere, juntament amb en Ricard 

Opisso, però l’amistat venia de més lluny. Llongueras havia sigut alumne del pare de 

Francesc Galí, Bartomeu Galí, a l’escola que regentava des de 1892 al carrer de 

Trafalgar de Barcelona. Al cap de pocs anys, Llongueras es casaria amb una de les filles 

d’en Bartomeu Galí, Mercè Galí, germana per tant del nostre pintor. L’amistat entre 

Joan i Francesc era per tant, estreta i parental, fet que quedà ben demostrat amb els dos 

grans quadres de gran format –els més grans mai realitzats per l’artista- que tenen per a 

protagonistes a Joan Llongueras –en un retrat de l’any 1900 al claustre de la Catedral de 

Barcelona (c13), i a Mercè Galí (c11). Són els primers quadres importants que hem 

                                                
139 MONTOLIU, Manuel de (1901) 
140 MONTOLIU, Manuel de (1958) 



 99 

localitzat de l’artista i també tenen d’interès que estan realitzats –especialment el 

dedicat Joan Llongueras- amb un estil plenament rusiñolià. Llongueras estava donant 

els seus primers passos en el camp de la música que el portaran amb els anys a ser un 

dels grans pedagogs musicals catalans, fundador de l’Institut Català de Ritme i Plàstica. 

Llongueras, provenia d’una família molt més modesta que la d’en Montoliu o en Galí, 

però des de ben jovenet s’havia exercitat tenaçment a l’art musical al costat de mestres 

com Lluís Millet o Amadeu Vives.  

 

Al taller del carrer de les Trompetes de Jaume I, Francesc Galí i Joan Llongueras 

s’exercitaven en les arts de la pintura i música respectivament a la sala principal del pis, 

mentre que Montoliu escrivia o estudiava en una sala més petita. Manuel de Montoliu 

recorda amb aquestes paraules la seva arribada al taller de les Trompetes:  

 
Amueblamos como pudimos nuestro buhardilla y estuvimos bien provistos de libros y revistas, y, sobre todo, 

de un artículo indispensable para la nueva vida que empezábamos, el entusiasmo. Entusiasmo desbordante 

que se traducía no sólo en gestos y declamaciones, sino también en intensidad de trabajo y en potencia 

creadora. [...] El triunvirato del taller de la calle de la trompetas tuvo también su himno, obra mía, que 

empezaba con esta estrofa: “Com tres àligues daurades/que lliure vol/que traspassen les boirades/per mirar 

enamorades/la llum del sol”141. 

 

El poema citat per Montoliu es titula Himne, i va ser publicat al seu primer recull de 

poemes Nova Primavera, poema líric; Primeres Poesies, del 1901. En l’edició, el 

poema està dedicat a Francesc Galí i Joan Llongueras, i s’explicita que va ser escrit el 9 

d’abril del 1900 «en record de la inauguració del nostre taller». En el mateix recull, 

Montoliu també dedica el poema Epistola als seus companys d’estudi: «Com tres ocells 

esgarriats volavem/ignorats l’un de l’altre/ […] i escampeu a l’entorn de la nostra 

vista/dos ardits campanars pel cel rumbegen/llurs nobles testes per cent anys colrades/i 

dolçament pel sol emmorenides/Germans! El nostre riu reposa a l’ombra/d’un bosc 

gegant de pedra.». En aquest poema, Montoliu està descrivint les vistes des del taller de 

les Trompetes de Jaume I, que emmarcaven l’absis de la catedral de Barcelona i els 

campanars de les esglésies del barri gòtic barcelonès. El contingut és indicatiu de 

l’exaltació medievalista i prerafaelita que caracteritzava al poeta i que ben aviat 
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encomanarà als seus dos col·legues de taller. Tal influència es donà o s’accentuà per la 

coneixença d’una figura cabdal de les arts catalanes que canviarà radicalment el curs de 

les orientacions artístiques dels nostres creadors. Ens referim a Alexandre de Riquer. 

 

Recorda Llongueras com Riquer tenia al taller just darrera la catedral, al carrer de la 

Freneria, a poques passes del carrer de les Trompetes de Jaume I. Un dia Llongueras el 

conegué al Centre de Sant Pere i aquest li demanà que anés al seu taller per donar 

lliçons de solfeig al seus fills. «Això donà l’ocasió  a que Riquer vingués al nostre taller 

i que nosaltres anéssim al seu. Ens parlà de Ruskin, de Dante Gabriel-Rossetti, de 

Burne-Jones, i dels demés prerafaelites coneguts i admirats pels germans Montoliu». 

Llongueras explica com en aquell moment es produí un canvi d’orientació estètica 

important a les seves vides: 

 
 Aviat, la revista The Studio va substituir a la Gil Blas. Una col·lecció molt complerta de dibuixos de Steinlen, 

publicats a Gil Blas, va ser venuda. L’art realista va ser substituït per un art més sentimental i décoratiu. Amb 

Shubert, Schumann, Mendelshon, Grieg, amb les cançons populars, amb les sinfonies de Beethoven, Puvis de 

Chavannes i els prerafaelites, s’inicià un romanticisme una mica retardat, amb una tendència mística i 

francament franciscana.142  

 

La conversió que conta Llongueras del realisme al simbolisme que van patir tots tres 

artistes al entrar en contacte amb en Riquer va ser acceptada i narrada pel mateix Galí 

en els Homenots de Josep Pla; un text que per la rellevància i densitat del discurs, 

creiem pertinent mostrar amb la seva màxima amplitud: 

 
A Barcelona hi havia un senyor que era profundament advers al sentit artístic dels Quatre Gats –sentit 

naturalista i realista. [...] Alexandre de Riquer tenia un frenètic horror a la mediocritat i creia que, del realisme 

dels Quatre Gats, no en podia sortir més que una grisor asfixiant i inoperant, que en definitiva era una posició 

com el que se’n diu avui d’immobilisme. Ens férem amics i no tinc cap inconvenient en dir-vos que la seva 

influència sobre mi tingué, en un moment decisiu, un gran pes. En aquell moment Riquer era un home de 

gust absolutament britanitzat. S’havia convertit en el promotor del simbolisme en aquest país. El simbolisme 

ja li sortia de dins, perquè com a bon goticista creia que l’art és crear símbols, però no té dubte que aquest 

simbolisme, inseparable de la seva naturalesa, se li havia reforçat pel contacte amb l’esteticisme britànic del 

moment, pels contactes amb Ruskin i els prerafaelites, amb Morris, per la superioritat que aquests autors 

donaven a l’art de Florència, de la Toscana i de l’Úmbria, sobre el barroc de Roma, de Bolonya, de Venècia. 

                                                
142 LLONGUERAS, Joan (1944: 157) 
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[...] Una de les primeres coses que Riquer em demanà és que abandonés la temàtica naturalista i que treballés 

sobre Holbein, Van Eyck, Leonardo i Memling. [...] L’art simbolista havia de vivificar la mediocritat realista 

de l’art català, mitjançant la utilització dels somnis i de les idees i revestint-lo de les formes décoratives més 

esplèndides143. 
 

En suma, no és poc el que Galí va aprendre al taller d’Alexandre de Riquer:  abandó del 

realisme dels Quatre Gats; interès per les arts décoratives d’origen  britànic i pels 

mestres del Renaixement italià i nòrdic, al lloc de la pintura moderna francesa; la 

conceptualització i espiritualització de l’art, al lloc de l’art per l’art; i finalment, una 

revaloració de l’art nacional, enfront la internacionalització que reivindicaven els 

postmodernistes.  

 

Tot plegat, al voltant d’una nova escola d’art al taller d’Alexandre de Riquer, al carrer 

de la Freneria nº 5, on no només s’hi formaren els nostres protagonistes, sinó que també 

altres joves artistes de la generació postmodernista, entre els que, segons Eliseu Trenc, 

es comptaven  J. Triadó, J. Renart, J. Diéguez, Jaume Llongueras (germà de Joan 

Llongueras) o E. Moya. Fins i tot Eugeni d’Ors fou un dels assidus, i més endavant  

reconeixerà que aquell taller era «l’únic seminari d’art veritable a la ciutat de 

Barcelona», i que les ensenyances de Riquer influïren a «tota una generació».144 En 

aquell taller els joves artistes no només podrien aprendre al costat d’un dels màxims 

referents del moviment simbolista català, sinó que també podien consultar la seva 

àmplia i complerta biblioteca, farcida de revistes i edicions angleses 
145. I entre altres 

activitats, Manuel de Montoliu explica que eren freqüents les lectures de la Divina 

Comedia de Dant, que tutelava ell mateix, atès que estava immers en la traducció 

catalana del gran poema italià. Fins i tot, explicita, en aquelles sessions hi assistien 

diversos escriptors i intel·lectuals, com Luis de Zulueta146 o –si fem cas del llistat 

                                                
143 PLA, Josep (1991: 68-71) 
144 "A n'en Riquer, tot son país li'n deu, d’estimació i respecte. Perquè ell hi ha estat un dels homes de més 
preu. Una generació entera ha rebut, per son lliure mestratge, les noticies i els documents de l'Art 
moderníssim. El taller de darrera la catedral, ab ses col·leccions de belles coses, ha constituït per molts 
anys la nostre Escola, la nostre Escola única, generosament oberta a les curiositats i als entusiasmes 
jovenívols. com diem a n'en Maragall "l'essencial Mestre en Gai Saber", a n'en Riquer podríem 
anomenar-lo el nostre essencial Professor d'Art nou. Tots nosaltres li devem per això una alta gratitut. Jo 
em complasc avui en retre-li públicament homenatge" (Eugeni d'Ors - Glosari - Febrer de 1911). 
145 TRENC, Eliseu i YATES, Alan (1988)  
146 Per l’estreta vinculació de Zulueta amb el camp de la pedagogia, creiem pertinent resumir alguns punts 
rellevants de la biografia de l’escriptor. Luis de Zulueta (Barcelona, 1878- Nova York, 1964) fou autor de 
monografies importants dedicades a l’ensenyament, entre les que destaquem: El alma de la escuela 
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proposat per l’historiador Francesc Orenes- també Pau Casals, Granados, Pedrell, 

Llobet, Segòvia, Morera, Utrillo, Rusiñol, Guimerà, Mestres, Maragall o Unamuno… 

De tot aquest estol de músics i intel·lectuals, l’historiador demostra la presència del 

poeta Joan Maragall, el qual batejà aquell enclau d’art com a un «niu d’àguiles».147 

Potser la referència poètica que escrigué Montoliu per definir al triumvirat del carrer de 

les Trompetes –recordem: les tres àligues daurades-, ara cobra més sentit. 

  

A la llista de deixebles-artistes de Riquer detallada per Trenc, Orenes també afegeix a 

Josep Maria Sert, mentre que Francesc Galí inclou la figura de Ricard Opisso: «En 

realitat, Riquer –que no tenia pas gaires deixebles, perquè la passió dels artistes del 

moment era París- tingué una notòria satisfacció quan Ricard Opisso i jo ens acostàrem 

a les seves idees. Cregué que l’un i l’altre podríem arribar a ser dos notables artistes 

simbolistes», comenta Galí als Homenots de Josep Pla. De fet, l’afirmació de Galí la 

podem corroborar amb un escrit del mateix Riquer que publicà a la revista Joventut, en 

el número d’abril del 1900. Parlant dels dibuixos d’Opisso que havia vist en una 

exposició del Cercle Artístic de Sant Lluc a la Sala Parés durant la primavera del 1900, 

Riquer expressà:  

 
L’Opisso que promet ser una artista, com en Galí, que té condicions per a ser-ne un altre, no deurien 

acontentar-se amb imitar a un autor determinat i molt més els valdria fixar la seva atenció en genis com 

Holbein, Van Eyck, Memling o Leonardo da Vinci. Repassin aquests dibuixos i si diuen, plens de raó, que a 

Barcelona no hi ha medis d’estudiar-los, que es necessita un capital per a adquirir les reproduccions de 

semblants obres que no posseeix l’Acadèmia de Belles Arts, perquè l’Acadèmia no té res d’allò que constitueix 

la base sòlida d’ensenyança; que amb prou feines poden entusiasmar-se amb les il·lustracions que els diaris 

il·lustrats francesos publiquen a deu cèntims amb firmes acreditades i baf de bordell, els hi diré que per imitar 

això més val que es quedin a casa i procurin desentranyar les belleses dels dibuixos de Joan Llimona, molt 

més sanes en el seu sentit artístic, molt més correctes i de valor ben diferent que el que avalua l’obra de 

Steinlen o de Forein148.  

 

                                                                                                                                          
(1910), El ideal de la educación (1922), o La democracia educadora (1930). Abans de la seva partença a 
París l’any 1903, havia publicat alguns escrit a la revista modernista Luz i a La Publicidad. El 1931 
guanyarà la plaça de Catedràtic de Pedagogia de la Universitat Central de Madrid. (CRESPO PÉREZ, Maria 
del Carmen (1996) 
147 ORENES I NAVARRO, Francesc (2000: 346-347) 
148 RIQUER, Alexandre (1900) 
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Les anècdotes de l’època i les obres trobades del nostre artista que podem datar d’aquell 

període ens porten a concloure que Galí, Llongueras i Montoliu, seguint el mestratge de 

Riquer,  fundaren una espècie de comunitat prerafaelita en el seu estudi del barri gòtic 

barcelonès. Llongueras explica com, potser inspirat per les biografies dels pintors 

britànics, tots tres cercaren una mussa a qui adorar i rendir-se davant la seva bellesa i 

amors inefables. Galí ho féu amb la filla de la família Figueras, d’una coneguda i 

acomodada nissaga barcelonina, per qui Galí «s’hi enamorà bojament». Tal i com 

recorda Llongueras, «Galí pasaba las horas en la ventana esperando la aparición de su 

adorada Mercé para hablarse con señas». Manuel de Montoliu, seguint el seu exemple, 

s’enamorà de la seva futura esposa, Júlia, i li dedicà els sonets del seu primer llibre de 

poemes Nova Primavera i Primeres Poesies, que publicarà coetàniament a una 

traducció de Vita Nova de Dante Alghieri. Montoliu hagué de vèncer l’oposició del pare 

de Julia per a que tragués la seva filla del convent per casar-s’hi.  

 

Tant al taller d’en Riquer com dels nostres artistes es feien reunions musicals. De nit es 

reunien els quatre germans Montoliu (Manuel, Cebrià, Josep i Plàcid, que cantaven en 

un quartet); els germans i germanes de Galí; el germà d’en Joan Llongueras, Jaume 

Llongueras i l’Alexandre de Riquer i interpretaven i cantaven cançons de Mozart, 

Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann, així com corals de Bach a quatre veus.  

 

La música, la poesia, l’art, l’amor i la bellesa ideal… però també el misteri i el 

goticisme. L’emplaçament del seu estudi i de les principals institucions que 

freqüentaven – El Cercle Artístic de Sant Lluc, l’Ateneu…- feia que el gòtic fos viscut 

d’una manera especial i nostàlgica. En aquest sentit, una darrera anècdota l’explica 

Manuel de Montoliu, i fa referència a una escena màgica que visqueren al taller de 

Riquer, i que ens acaba de contextualitzar l’estat de misticisme poètic en que durant els 

seus primers anys de juventut, els nostres tres creadors es submergiren: 

 
Una noche, acabada la sesión, Riquer, sin decir nada se levantó y, después de apagar todas las luces, descorrió 

subitamente las cortinas de los grandes ventanales. Nos quedamos todos mudos de admiración. Se nos había 

revelado un mundo mágico. En lo alto del cielo nítido navegaba la lluna llena derramando su argentada 

claridad por los penáculos, las gárgolas, los ventanales y los capiteles, bosque encantado de una vegetación 

pétrea que sublimaba la arica arquitectura gótica del ábside de nuestra catedral. Des de aquella noche que 

pasamos embebidos en la contemplación de tan fantasmagórica belleza, nonos dejamos pasar ningún  
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plenilunio y el espectáculo irreal de la catedral extática. Aquellas reuniones fueron el primer aglutinante del 

culto, que entre nuestras minorías selectas cuajó rapidamente, al gran poeta y sublime poema. Al cabo de un 

año salía publicada la traducción catalana, en prosa y en verso, de la Vita nuova, elaborada por mi al conjuro 

del ábside de la catedral sumergida en el hechizo del plenilunio. Fue mi primer libro149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
149 MONTOLIU, Manuel de (1958: 206) 
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2.4 El mestratge dʼAlexandre de Riquer i el prerafaelitisme català. 

 

En el moment que Francesc Galí pateix la conversió al simbolisme –recordem-ho: l’any 

1900-, aquest moviment i les seves derivacions, com el prerafaelitisme, no eren corrents 

noves a Catalunya. Des de feia alguns anys, un nombre copiós d’artistes catalans s’hi 

havien avesat per tal d’iniciar un moviment col·lectiu innovador, idealista i espiritual, 

que fes front al naturalisme i el realisme positivista d’ascendència francesa que 

dominava l’art modern català. Segons Eliseu Trenc, el moviment simbolista s’havia 

difós a casa nostra d’ençà de l’any 1885, moment en que Alfred Opisso, director de la 

revista Ilustración Ibérica (1883-97), inicià la publicació d’obres d’artistes idealistes 

francesos (Puvis de Chavannes, Gustave Moreau...) i prerafaelites (Madox Brown, 

Watts, Burne-Jones, Rossetti, Walter Crane, Holmand Hunt...); tanmateix, Trenc matisa 

que a «Catalunya el simbolisme arrelà especialment després del 1893 amb l’acceptació 

més diversificada del simbolisme francobelga i del prerafaelitisme britànic. 

Anteriorment a aquesta data, entre 1886 i 1889, s’hi havien apropat individualment 

Modest Urgell, Jaume Pahissa o Tamburini. També, Alexandre de Riquer, que el 1889 

havia pintat Entre lliris i Entre roses, una barreja de misticisme i erotisme en el culte  i  

devoció de la feminitat».150 Així mateix, segons l’historiador el moment àlgid del 

simbolisme l’hem de trobar en els anys 1896-98, en l’obra d’artistes com Rusiñol, 

Riquer, Triadó o Vancells. De fet –conclou l’historiador- pocs artistes van quedar 

insensibles davant aquesta tendència durant el darrer decenni del segle XIX. «El 

neoespiritualisme havia envaït la filosofia, la literatura, el teatre, la música, que era un 

model estètic per a les altres arts, la pintura, l’escultura, les arts aplicades».151 

 

Eliseu Trenc proposa la data  del 1898 com la fi de l’idealisme a Catalunya. Considera 

com a factors determinants el canvi d’orientació que patí la revista Luz a partir del 

setembre de 1898, la qual de la mà de Darío de Rogoyos imprimirà un aire més 

«expressionista, compromès i menys decadent.»; els atacs de Pompeu Gener al 

simbolisme decadent en el seu llibre Amigos y maestros de 1897, o de Joan Maragall al 

poc compromís social de l’obra de teatre d’Adrià Gual; l’aposta de l’expressionisme 

postmodernista de les revistes Quatre Gats i Pèl & Ploma. I afegeix l’historiador: 
                                                
150 TRENC, Eliseu (2002: 40)  
151 TRENC, Eliseu (2002: 51) 
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«Llevat d’alguna excepció  com  ara Sebastià Junyent o alguna obra d’Agapit, Casas, 

Abarca o Lluís Masriera, amb els paisatges poblats de nimfes i de fades, el simbolisme 

es refugià en les arts décoratives amb la seva expressió estilística Art Nouveau 

(marqueteries de Gaspar Homar, joies de Masriera, gerros de Josep Pey, vitralls de 

Riquer, les escultures de Lambert Escaler i Dionís Renart, o l’escultura ornamental de 

Gargallo o Eusebi Arnau). El simbolisme perdurà amb força a la pintura décorativa amb 

els plafons de Masriera (La cigonya, 1911, MNAC), Joaquim Mir a la casa Trinxet 

(1903-09), Llimona al menjador de la Casa Recolons (1905)... [...] Per aquest camí 

s’arriba a la pintura décorativa de tipus barroc, post-simbolista de Sert i Anglada-

Camarasa, sense oblidar les pintures morals de Torres-Garcia, en les quals es nota la 

influència de Puvis de Chavannes. Partint de Pichot, un altra branca del Simbolisme, 

diferent a la décorativa, entronca amb l’Expressionisme i troba en l’època blava de 

Picasso (La Vida, 1903), època expressionista-simbolista, la seva expressió més 

perfecte» 
152.  

 

Francesc Fontbona, en canvi, considera que l’eclosió del simbolisme tingué lloc durant 

els primers anys del segle XX, i inclou la nova generació de joves artistes:  

 
El simbolisme s’imposà poc a poc, fins el punt que els primers anys del segle XX era un estil generalitzat. 

L’adoptaren nombrosos pintors de tendències originàries diverses: el naturalista catòlic Joan Llimona 

integrà grans composicions evangèlico-simbolistes al menjador de la Casa Recolons de Barcelona el 

1905; Sebastià Junyent feia la seva Ave Maria, el 1902, seguint esporàdicament aquesta corrent; 

nombrosos murals com els del jove Pau Roig per a la botiga de música Cassasó i Moreu el 1900; [...] Els 

dissenyadors, grafistes, cartellistes i exlibristes ho imposaven per tot arreu: noms com Josep Triadó, 

Gaspar Homar, Josep Pey, Adrià Gual, Lluís Masriera, Dionís Renart, Ramon Pichot, Gaspar Camps, 

Lluís Bonnín, la majoria pertanyents ja la generació jove, conreaven, si més no temporerament, aquesta 

estètica quan els artistes nous més inquiets ja la rebutjaven.153 

 

És a dir, que segons Fontbona l’art simbolista fou freqüentat per molts artistes de la 

generació postmodernista, però no per aquells joves amb més veritable inquietud de 

renovació, és a dir pels Nonell, Canals, Mir, Sunyer… En aquest sentit, considerant  les 

paraules de Galí analitzades en l’apartat precedent, creiem que si que hi havia una 

                                                
152 TRENC, Eliseu (2002: 55-57) 
153 FONTBONA, Francesc (1975: 26) 
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voluntat de recerca i renovació de les arts entre els deixebles de Riquer. La diferència 

principal era que els simbolistes de principis de segle –molts dels futurs noucentistes- 

buscaven inspiració en l’art modern anglès, de tall medievalista, mentre que els realistes 

dels Quatre Gats, el cercaven dins l’art modern parisenc. Els simbolistes buscaven una 

renovació de les arts, també d’una manera compromesa amb la societat, ja que, com 

recorda Galí, buscaven recrear unes formes que poguessin representar el poble i 

transmetre d’una manera simbòlica el pensament cultural del país. 

 

La importància d’aquesta relació cronològica que hem proposat del simbolisme per part 

dels dos historiadors catalans és determinar que, en el moment en que Francesc Galí 

entrà al taller d’Alexandre de Riquer al voltant de l’any 1900, el moviment simbolista 

estava en el seu apogeu a Catalunya, i que Riquer n’era una de les seves figures de 

referència. De fet, el pintor i poeta català feia almenys sis anys que estava immers en 

una intensa activitat dins aquest moviment, en particular arrel del seu segon viatge a 

Anglaterra, l’estiu de 1894. A Anglaterra Riquer s’havia interessat per l’art de la plana 

major dels artistes prerafaelites: Edward Burne-Jones, Audrey Beardsley o Robert 

Anning Bell, amb qui aprengué la tècnica de l’aiguafort i la confecció dels ex-libris. En 

aquell segon viatge aprofundí en l’art de Burne-Jones, Millais, Rossetti i de les 

creacions artesanals de William Morris. Segons Eliseu Trenc és en el seu retorn a 

Barcelona quan Riquer realitza les obres més identificades amb l’estètica simbolista: en 

la il·lustració dels cartells, en les portades de la Ilustración Artística dels anys 1896, 

1897, 1898, en les composicions ascensionals i màgiques per la revista Luz…154 Entre 

1896-1898 també fou autor dels plafons per al presbiteri de l’església de Montserrat. 

Finalment, l’historiador també destaca com Riquer fou autor d’una de les produccions 

més reeixides del simbolisme: els seus exlibris fets entre 1900 i 1914.  

 

De fet, Riquer no només cultivà la disciplina ex-librística, sinó que fundà un taller de 

gravat en el taller del carrer de la Freneria on hi  podrien aprendre els seus deixebles. A 

parer de Trenc, la motivació que el portà a obrir el taller fou el número extraordinari que 

la revista The Studio (Special Winter Summer, 1898-99) dedicà a aquest tema amb el 

títol de «Modern Book-Plates and their deigners». Si fem cas de les dates per tant, 

                                                
154 TRENC, Eliseu (2002: 44) 
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Francesc Galí arribà al taller de la Freneria pocs mesos després que Riquer hagués 

instal·lat el seu taller de gravat i és lògic pensar, en conseqüència, que Riquer també fou 

el primer mestre que introduí a Galí a les arts del cartellisme, del gravat  i de 

l’exlibrisme.  

 

Pels seus contactes amb Anglaterra i per tota l’activitat artística que Riquer desplegà a 

finals de segle a Barcelona, la historiadora Maria Àngels Cerdà conclou, en el seu estudi 

Els prerafaelites a Catalunya155, que Riquer fou un dels principals introductors del 

prerafaelitisme a Catalunya, en el terreny de les arts plàstiques i de la poesia. Aquesta 

fou una consideració també acceptada per Eugeni d’Ors en una glosa escrita en ocasió 

de la mort de Riquer, l’any 1920:   

 
Riquer había recibido la influencia y enseñanza de los prerrafaelitas ingleses, los artistas menos instintivos que 

hayan existido jamás; y procuraba difundirlas por Cataluña, la tierra del mundo en que aquellas influencias y 

enseñanzas podían tal vez producir más daño 156.  
 

Són moltes i diversificades les iniciatives que, inspirades pel prerafalitisme, es dueren a 

terme a Catalunya durant les dues darreres dècades de segle. Mariàngels Cerdà exposa 

l’estreta incidència que tingué aquest moviment en tots els camps de la cultura i les arts, 

en particular en l’ideari del nacionalisme literari naixent a l’entorn de la revista Avenç: 

 
A Catalunya «la lluita s’establiria entre romàntics i tècnics [...] entre l’analogia de la innocència i la de 

l’experiència rebutjada pels primers, més creients en un progrés espiritual que no pas material. [...] Durant una 

vintena d’anys el prerafaelitisme aportarà a Catalunya un ritual que, unit al somni-visió col·lectiu, però 

certament elitista, hi configurarà el símbol i el mite».157 

 

Junt amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, la iniciativa de Riquer de fundar una confraria-

taller a imatge i semblança de les antigues confraries medievals es reivindicà com una 

de les mostres més notòries de la introducció del prerafaelitisme anglès en el terreny de 

les arts plàstiques a Catalunya. «Una House Beautiful –afegeix Cerdà-, amb les arts 

plàstiques, la literatura, la música, i l’ornamenta amb les arts menors aplicades, 

                                                
155 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels (1981) 
156 ORS, Eugeni d’. El nuevo glosario, pp. 135-136 
157 CERDA I SURROCA, Maria Àngels  (1981: 153) 
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endemés, al treball i la quotidianitat, fenomen evident dins una epifania de la mà i 

ànima catalanes».158  

 

Tal i com s’ha detallat en el capítol precedent, el taller del carrer de la Freneria era molt 

més que un simple taller artesanal; allí s’hi feien trobades literàries i els artistes i literats 

podien consultar llibres i revistes del moviment artístic i décoratiu anglès. En 

conseqüència, trobem oportú reflexionar sobre els conceptes estètics d’arrel prerafaelita 

que Francesc Galí es pogué familiaritzar en aquell taller. Creiem que aquest exercici és 

del tot oportú considerant l’estreta afinitat de molts dels conceptes de l’ideari 

prerafaelita amb els del noucentisme. Entre les idees coincidents, ens agradaria centrar 

l’atenció en cinc d’elles: el simbolisme, la bellesa ideal, les integració de les arts majors 

i menors,  el vincle espiritual amb la naturalesa i, finalment, el compromís social.   

 

El primer concepte que cal analitzar és el relatiu al simbolisme, en el sentit més estricte 

del terme. El prerafaelisme fou una de les principals derives artístiques dins la corrent 

simbolista europea. Una de les seves principals característiques fou l’anhel de 

regeneració espiritual reivindicada pels seus artífexs per via de la recerca de símbols i 

conceptes universals i transcendents. En aquest sentit, segons Alexandre Cirici Pellicer, 

el prerafaelitisme simbolista donà a Riquer, i en conseqüència als seus deixebles, el 

sentit mateix de l’obra «en connexió amb el món dels somnis, on tota cosa apareix 

carregada d’aquella altra dimensió que tenen els símbols com a reveladors d’un ampla 

realitat transcendent».159 

 

Aquesta realitat transcendent a la que fa referència Cirici està formada per conceptes 

mítics que sorgeixen com a oposició al món corromput  per la indústria i la ciència, «on 

els símbols també han perdut llur profunda significació alada».160 Així, l’artista 

prerafaelita mistifica la Bellesa, com a reacció davant de la Sordidesa enlletgidora de la 

metròpoli opulent; la Donzella benhaurada, contra la Dona vulgar o malèvola del món 

urbà; l’Idealisme Col·lectiu, contra l’Estupidesa Individual; la Puresa, contra la 

                                                
158 CERDA I SURROCA, Maria Àngels  (1981: 155) 
159 CIRICI, Alexandre (1978: 72) 
160 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels  (1981: 25) 
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Pol·lució; la Cosmicitat, contra la Terrenalitat; la Natura, contra la Urbs; el Somni 

davant la Realitat.161 En la mateixa direcció Cerdà considera que: 

 
 La mateixa oposició ambiental nodreix llur entusiasme d’intel·lectuals i artistes que, primordialment, només 

tenen unes immenses ales per volar, per a enlairar-se cap a unes regions inexplorades on podran descobrir, 

desxifrar, les essències ocultes del món hostil, les meravelles dels símbols eterns i espirituals.162 

 

Així, Bellesa, Feminitat, Religió, Mite o Naturalesa seran alguns dels temes principals 

que trobarem en les obres d’Alexandre de Riquer, els  simbolistes catalans i també en 

l’art de Francesc Galí en les seves obres dels primers anys de segle. Talment com els 

prerafaelites anglesos, trobarien la font d’inspiració en els testimonis artístics dels 

segles immediatament anteriors a Rafael i el Renaixement ortodox italià. Això és, en els 

símbols i les formes de la Catalunya gòtica. En aquest sentit, si fem cas de la 

transcripció que en feu Pla en els seus Homenots, Francesc Galí explica com del 

simbolisme li interessà, especialment, el repte que se li posava de recercar uns símbols 

que representessin els valors de la cultura catalana:  

 
Jo vaig acceptar el simbolisme sobretot en un sentit. L’escriptura de les idees són les formes. Jo demanava, 

cercava, furgava per convertir aquest poble en un poble de cultura. Fou Riquer el que contribuí positivament 

a donar-me aquest mètode. Aquestes formes calia establir-les, que és el que més endavant férem. [...] I la 

pregunta es presentà de seguida: ¿quines són les formes d’un estil, d’un pensament català autèntic? 163 

 

Al concepte de simbolisme hi afegim un altre d’ascendència prerafaelita no menys 

rellevant: el tractament de les arts des d’una visió àmplia i transversal, des de les arts 

menors fins a les majors. Tota disciplina artística o tècnica artesanal seria considerada 

per un igual. La dignificació de l’artesania, per exemple, fou una de les grans 

reivindicacions dels prerafaelites i pels simbolistes catalans. Com és ben sabut, els 

prerafaelites i el moviment anglès de les  Arts and Crafts havien sigut el primer 

moviment dins la modernitat responsables de l’agermanament de les arts pures amb les 

arts aplicades. Aquest ideari venia motivat per diferents creences: la valoració de 

l’artesania com a vehiculadora d’espiritualitat en els temps medievals; el context de 

germanor i harmonia espiritual amb el que estaven fundades les confraries d’artesans; la 
                                                
161 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels  (1981) 
162 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels  (1981:19) 
163 PLA, Josep (1991: 71) 
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puresa estètica del període premaquinista; o, finalment, la síntesis que mostrava 

l’artesania entre dos conceptes fonamentals pels prerafaelites, com eren el Treball i 

l’Ànima, The Hand and Soul. La vindicació d’un «paradís terrenal, décorativista, 

estétic, però idealment social».164 L’artesania, en suma, com a suport vehiculador de 

Bellesa, Ideal, Treball i Harmonia Social. Creiem que no són conceptes a menysprear en 

la formació d’un artista i pedagog com Galí, fundador de l’Escola Superior de Belles 

Arts Oficis de la Mancomunitat de Catalunya. 

 

Com és sabut, la comunitat prerafaelita no centrava les seves preferències estètiques 

exclusivament en el culte a l’artesania. De fet, no discriminava cap de les arts; l’Art 

amb majúscula era el seu ver referent: l’Art Total. El prerafaelitisme defensa la 

integració de totes les arts, i per tant la transversalitat entre poesia, pintura, objectes 

artesans o música. Especialment aquesta darrera, que segons l’ideari prerafaelita s’erigia 

com la disciplina, que per la seva naturalesa abstracte i invisible, permetia la 

comunicació més diàfana amb el més enllà.165 I la justificació d’aquest concepte el 

trobem d’un gran rellevància pel coneixement de la personalitat de Francesc Galí, atès 

que en la seva ensenyança pedagògica, i en el curs de la seva trajectòria com artista, la 

música sempre s’erigirà com un recurs fonamental pel despertar creatiu del seus 

alumnes. La seva joventut va estar impregnada per la vivència d’un context 

absolutament musical: recordem com els seus dos companys d’estudi al taller del carrer 

de les Trompetes eren músics de formació tots dos: Joan Llongueras i Manuel de 

Montoliu. Aquell important aprenentatge d’inspiració prerafaelita fou la principal font 

de formació per l’ artista-pedagog, que pocs anys més tard, en la base de la seva 

doctrina pedagògica, posarà la música com a un dels seus principals puntals educatius. 

Galí va ser fundador del grup Música de Cambra de Barcelona, i els seus alumnes 

havien d’assistir al Palau de la Música, al Liceu, o reconèixer el ritme intern de les 

fugues de Bach.  

 

L’anàlisi d’ordre conceptual i introductori del prerafaelitisme que hem proposat en 

aquest capítol té l’objecte de reforçar una de les tesis principal del nostre estudi: que 

l’ideari prerafaelita fou del tot decisiu en la gestació de l’ideari noucentista.  Al nostre 

                                                
164 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels  (1981:187) 
165 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels  (1981:11) 
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entendre, conceptes com la Bellesa Ideal, el Simbolisme, l’Artesania o la Naturalesa, no 

haguessin trobat una acceptació tan immediata i col·lectiva sense que els principals 

promotors del moviment, com Josep Carner, Torres-Garcia, Eugeni d’Ors o Francesc 

Galí, no haguessin absorbit tots aquells conceptes, fos en el seminari d’Alexandre de 

Riquer o al Cercle Artístic de Sant Lluc, d’on la majoria d’ells n’eren associats. És més, 

l’estreta afinitat conceptual i la proximitat cronològica, ens porten a considerar 

moviment noucentista com una evolució depurada de l’idealisme prerafaelita i 

simbolista que s’expandí al cor de la ciutat de Barcelona a principis del segle XX i que 

tingué a Francesc Galí com a un dels seus més respectats representants. 
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2.5 La imatgeria prerafaelita de Francesc Galí. 

 

En una certa ocasió, Eugeni d’Ors va reconèixer que Francesc Galí fou un dels millors 

dibuixants de principis de segle a Barcelona (Annex, doc. 31).166 No sabem amb 

exactitud, de quin Francesc Galí es referia Xenius: si del dibuixant realista del període 

dels Quatre Gats, o bé, el Galí simbolista del taller d’Alexandre de Riquer. En tot cas, 

durant la nostra recerca hem trobar un nombre de dibuixos de principis de segle de la 

qualitat suficient com perquè la sentència de D’Ors es correspongués amb l’obra 

realitzada en el període 1900-1906, moment en que Galí i D’Ors coincidiren tan al 

Cercle Artístic de Sant Lluc com al taller d’Alexandre de Riquer al taller de la Freneria. 

Es tracten d’unes il·lustracions d’una gran qualitat, on es palesa la renúncia absoluta al 

realisme en benefici dels temes de temàtica catòlica i medievalitzant. (c12-c23) Alguns 

dels dibuixos, tenen una relativa semblança amb els que realitzava Alexandre de Riquer 

en aquells anys. Si prenem com a referència il·lustracions de Riquer d’aquell període 

(com per exemple, la il·lustració que us presentem de 1899 extreta del poemari 

Crisantems) observem com la simplicitat del dibuix de la figura humana, i la finesa i 

sensibilitat d’execució són força semblants amb la col·lecció d’il·lustracions que hem 

trobat de Galí relatiu a aquest període.  

 

 
Alexandre de Riquer. Il·lustració del poemari Crisantems, de 1899. 

 

                                                
166 «Y también impidió que Francisco Galí, el joven que al empezar el siglo mejor dibujaba, siguiera su 
inclinación natural a continuar los artistas del Renacimiento» ORS, Eugeni (1954) 
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La diferència principal la trobem en l’elecció de la temàtica. Galí renunciarà als temes 

idealistes o mítics del prerafaelitisme que no tinguin una relació directa amb la religió 

cristiana. En aquest sentit, la majoria d’il·lustracions de Galí que ens han arribat 

d’aquest període provenen d’una revista clerical i papista com és el Almanaque de los 

Amigos del Papa (c25-c30). Es tractava d’una edició feta per Librería y Tipografía 

Católica, regentada per l’empresari Miquel Casals. Segons Miguel Ángel Gil Pinillos, 

Casals formava part d’un grup d’editors laics que es dedicaven a fer edicions 

d’orientació catòlica.167 Era el cinquè editor independent que publicava més llibres de 

caràcter religiós a tot Espanya, per davant de Gustavo Gili, i per darrera d’altres editors 

barcelonins com Eugenio Subirana o Luis Gili. Era a la vegada editor, impressor i 

llibreter, i tenia el seu establiment al carreter del Pi nº 5. Segons Joan Sureda, Miquel 

Casals devia tenir bones relacions amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, ja que aconseguí 

que molts dels artistes d’aquella associació hi acabessin participant. De fet la seva 

llibreria del carrer del Pi es trobava a poques passes de la seu que Cercle tenia a 

principis de segle al carrer dels Boters. Com hem vist en el capítol dedicat a Claudi 

Hoyos, Galí estava inscrit al Cercle Artístic de Sant Lluc d’ençà el 1899, i el 1904 fou 

anomenat el bibliotecari del centre. En la revista papal també trobem a Joaquim Torres-

Garcia en diverses il·lustracions entre 1897168 i 1899, així com també a un jove Ricard 

Opisso, en il·lustracions del número de l’any 1899. Precisament, aquesta informació 

enllaça amb les afirmacions abans precisades del mateix Galí, segons qui ell, juntament 

amb Opisso, havien sigut considerats per Alexandre de Riquer com a dos talentosos 

aspirants a convertir-se en artistes simbolistes. 

 

                                                
167 PINILLOS, Miguel Ángel (2006: 442) 
168 SUREDA, Joan (1998: 55) 
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Il·lustracions de Joaquim Torres Garcia i Ricard Opisso per al Almanaque de los Amigos del Papa, de  

 1899. Cortesia d’Aitor Quiney. 

 

Les il·lustracions de Francesc Galí al Almanaque de los Amigos del Papa són més 

tardanes de les de Torres-Garcia i Opisso, concretament dels anuaris de 1903 i 1904. 

Advertim també com són més numeroses i de caràcter més marcadament religiós, 

especialment si les comparem amb les de Torres-Garcia, que són de to més japonitzant. 

Galí il·lustra episodis hagiogràfics, com un Himne a Sant Tomàs d’Aquí (1903, c25) , i 

també narracions religioses d’escriptors del seu temps, com per exemple La Boda 

Negra, d’Antonio Alonso Torres (1903, c28).   

 

El fet que la revista del Almanaque de l’any 1899 –i d’altres anys- estigui encapçalat per 

la figura del papa Lleó XIII ens ha fet replantejar el contingut i la datació d’una de les 

obres més singulars que hem trobat de Galí en el curs de la nostra catalogació. Ens 

referim al dibuix preparatori que es conserva al Museu de Montserrat (c31) sobre un oli 

pintat–i desaparegut- que fou exposat a la darrera exposició de Galí l’any 1965 al 

COAC amb el títol de Cardenal.  Al nostre parer, es podria tractar d’un retrat del Papa 

Lleó XIII, cap de l’església catòlica entre el 1878 i el 1903. Els motius no només els 

hauríem de veure en la semblança entre el retrat i el papa, sinó també per la devoció que 

gaudia el màxim pontífex entre els associats del Cercle Artístic de Sant Lluc.  De fet, 

Enric Jardí comenta com, durant els actes d’inauguració del Cercle, el 8 d’abril de 1899, 
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es prengué l’acord d’enviar un telegrama de «filial adhesió» a Lleó XIII.169 Lleó XIII fou 

popular entre les comunitats religioses a Catalunya també perquè l’any 1899 anomenà a 

Josep de Calassanç Vives i Tutó (Sant Andreu de Llavaneras, 1854 – Roma, 1913), un 

caputxí que tenia un pes a Roma i que sempre fou fidel a les seves arrels catalanes.170 

Amb tot, i sempre dins dels terrenys de la hipòtesis, el retrat es podria tractar d’algun 

encàrrec d’alguna institució propera al Cercle Artístic de Sant Lluc com ara la Lliga 

Espiritual de la Lliga de Montserrat i es justificaria així la presència de l’esbós 

preparatori a Montserrat.  

         

       
Esbós preparatori del retrat de Lleò XIII de Galí (c31)  

 

Aquesta darrera il·lustració sembla un projecte de tríptic que el posa en relació amb un 

conjunt de retaules que hem localitzat del període signats pel nostre artista: la Sagrada 

Família (c13) o Sant Josep i la Mare de Déu (c20 i c 21).  Des del punt de vista 

estilístic, podríem definir l’obra pictòrica galiniana de principis de segle com un 

prerafaelitisme en la seva vessant més religiosa. En aquest sentit, dos eren els grans 

referents a Catalunya d’aquesta vessant pictòrica: de nou Alexandre de Riquer i Joan 

Llimona. Tots dos es reivindicaren com els grans referents de la pintura catòlica 

simbolista catalana, especialment després de la fundació del Cercle Artístic de Sant 

Lluc, l’any 1893, que ells mateixos participaren en la fundació. Dins el cos polièdric de 

l’obra de Riquer, el moment més pictòricament religiós el trobem en els anys propers a 

la seva tornada del viatge d’Anglaterra, vers l’any 1893, en que realitza obres com 

L’Anunciació. Precisament aquell moment coincideix amb la consolidació de l’estil 

patriòtic i catòlic de Joan Llimona, que es palesa en l’obra Tornant del Tros. Segons el 
                                                
169 JARDÍ, Enric (1976: 33) 
170 AINAUD DE LASSARTE, Josep Maria (1999)  
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parer de Josep Bracons, a partir del 1893 Joan Llimona es compromet amb una obra de 

caràcter religiós, encara que assossegadament, influït per les tesis de Torras i Bages, 

consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc entre 1893 i 1899, el qual recomanava que 

«l’artista no havia donar lliçons de moral amb el seu art, sinó que s’havia de limitar a 

conrear l’art  i la bellesa de l’esperit cristià».171 El període entre 1896 i 1904, serà el 

moment de l’eclosió de la pintura catòlica de Llimona, el qual executà diferents 

encàrrecs murals per a temples catalans, tals com la capella de la Mare de Déu de 

Montserrat (1896-1926), el timpà del portal de la Capella de Santa Llúcia de Barcelona 

(1901), la residència de les Germanetes Pobres de Vic (1902) o l’absis de la Casa 

Provincial Carmelites de la Caritat de Vic (1904).  Entre els pintors modernistes que 

conrearen la pintura religiosa caldria també incloure a Sebastià Junyent, el qual després 

del seu viatge a Itàlia efectuat l’any1899 s’abocarà durant uns anys a una pintura de 

d’influència «florentina» i prerafaelita que cristal·litzarà amb obres de gran qualitat com 

L’Ave Maria o l’Anunciació (1903).172  

 

Així doncs, la pintura de Francesc Galí queda ben contextualitzada dins els anys en que 

tingué lloc els moments més fèrtils de la pintura catòlica del modernisme català i es 

reivindica com un dels únics de la seva generació que s’hi dedicà, en l’àmbit de la 

pintura, d’una manera ambiciosa: no ho hem advertit ni en l’art de Ricard Opisso –

cridat, recordem-ho, a esdevenir la parella artística de Galí com a representant de la jove 

pintura religiosa catalana- , ni tampoc en l’art de Torras Garcia o Sunyer. D’altra banda, 

l’obra pictòrica de Galí es distancia del simbolisme idealista que abanderaven pintors 

modernistes com Josep Maria Tamburini, Joan Brull o fins i tot de Santiago Russiñol 

durant la dècada dels noranta, els quals recorreran a un repertori iconogràfic (la bellesa 

femenina, les fades, les nimfes) del que Galí prescindirà.  

 

A més de dibuixos (Sant Joan Baptista, c19) i retaules, hem localitzat entre les obres de 

principis de segle de Francesc Galí un tapís amb la temàtica del Bonpastor (c14). Les 

característiques de l’obra coincideixen amb la descripció de Llongueras, segons qui Galí 

pintà en aquells anys un tapís del Bonapastor ornamentat amb clavells blancs, que va 

ser col·locat a la part exterior del taller per a solemnitzar el pas de la processó del 

                                                
171 BRACONS, Josep (2004: 13)  
172 SALA, Teresa-M. (1985) 
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Corpus173. Amb tota probabilitat, que aquell gest estava vinculat amb el Cercle Artístic 

de Sant Lluc, atès que d’ençà el 1899 la corporació d’artistes començà a participar 

activament en la citada festivitat religiosa. Per a Joan Llimona, fundador de l’entitat, la 

participació dels llucs al Corpus tenia el sentit de recuperar una tradició antigament 

protagonitzada pels gremis i col·legiats barcelonins, que s’havia perdut durant els 

darrers dos segles.174 

 

Joan Llongueras també remarca com els motius de la conversió religiosa de Galí també 

els havíem d’explicar per la coneixença de la seva futura esposa en el mateix edifici del 

carrer de les Trompetes. «Como la família de la novia de Galí era en extremo religiosa, 

el misticismo de Galí se acusó fuertemente, y de esta época son unos dibujos de 

influencia prerafaelista», entre els que cita, a més del Bonpastor, altres obres no 

localitzades: El bon Jardiner, l’abraçada de Sant Francesc d’Assís amb Sant Domènec 

o les Santes dones davant el Sepulcre. També parla d’un «Sant Jordi», que es podria 

correspondre amb l’obra que exhibí a l’única exposició en que sembla que participà 

Galí en aquells primers anys de segle: una exposició de dibuix, pintura i escultura dels 

membres del Cercle Artístic de Sant Lluc a la Sala Parés de Barcelona, el desembre de 

1902. Durant la nostra recerca hem localitzat un gravat amb aquest tema, proper a l’estil 

que l’artista conreava en aquells anys, i que possiblement es podria correspondre amb 

l’obra a la que es refereix Llongueras (c22).  

 

De fet, l’obra del Sant Jordi meresqué alguns comentaris entre els crítics de l’època. 

Raimon Casellas, cita l’obra  Sant Jordi de Galí com a representativa de l’estil medieval 

en que estava abocat el nostre artista.175 Per la seva banda, F. Giraldos, a la seva crònica 

a la Catalunya artística, destaca a Galí com artista destacat entre els joves pel seu Sant 

Jordi, que cita com a un «esbós molt fi». El cronista afegeix que Galí exposa al costat 

d’Octavi de Romeu [Eugeni d’Ors], el qual participà amb uns dibuixos que semblen de 

marca anglesa».176 Per la seva banda, Jordi Franch, des de la revista Montserrat, 

considera l’obra com una de les «quatre obres millors de la mostra, junt a un paisatge 

                                                
173 LLONGUERAS, Joan (1944: 160) 
174 JARDÍ, Enric (1976: 49) 
175 CASELLAS, Raimon (1902) 
176 GIRALDOS, F. “Al saló Parés”, Catalunya artística, p.795 
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d’en Vancells, i dos quadres d’en Llimona (L’Estany de Banyoles i Los darrers Passos). 

Si en Galí seguéis per aquesta via, arrivarà, ajudant a Deu, molt Enya».177 

 
El Sant Jordi no es tractava d’una icona escollida a l’atzar. Amb tota probabilitat, pel 

nostre artista representava dos aspectes que defineixen la seva deriva simbolista i 

prerafaelita durant aquells primers anys de segle: d’una banda, el patriotisme, la recerca 

que havíem advertit d’uns símbols dins la cultura vernacular. De l’altra, la simbologia 

espiritual que s’amaga darrera la llegenda del Sant Jordi. Per a justificar-ho, creiem 

oportú adjuntar un fragment escrit per Cebrià de Montoliu l’any 1903, sobre el 

significat purificador que tenia la icona del Sant Jordi: 

 
Canta la èpica lluyta d’aquell Sant Jordi Miraculós,  pera salvar a la humanitat d’aquell dragó de la impuresa, de 

la lletgesa i del odi, y per últim glorifica sa mort de martre, després d’haver enfonsat en la gorga infernal la 

llansa mortífera... y s’aixeca en alas de la flama de son admiració fins a finir en una valenta invocació inspirada 

de son benehit sepulcre...178 

 

En la mateixa direcció, Mariàngels Cerdà explica com el Sant Jordi, per la comunitat 

prerafaelita també tenia un significat profund i espiritual. Representava la lluita del 

cavaller contra el monstre per redimir la Bellesa, l’ideal amenaçat. És a dir, l’idealisme 

en perill davant el creixent materialisme de la societat industrialitzada.179 

 

L’obra de Galí no deixà indiferents als crítics del seu temps. Les fonts ens parlen que la 

seva obra tingué una molt bona acceptació entre els cercles catòlics i culturals a 

Catalunya, propers al Cercle Artístic de Sant Lluc i a les revistes cristianes, i menys 

entre els valedors de l’art modern barcelonès. Prova de tot plegat ens en dóna una crítica 

a la revista Montserrat, signada de nou per en Jordi Franch, en que, alabant les virtuts 

del nostre artista, fa referència també a les crítiques a les que ha sigut objecte la seva 

obra per part de joves artistes.  Comenta Franch:  

 
Estavem embadalits y compresos devant del tríptic, quan arriba a nosaltres orelles aquest parer d’un pintor 

barceloní, que segons veus dels seus amichs, ha tingut molt éxito a París. “Sembla mentida que el mateix qui 

ha pintat aixó altre, y feia aquelles notes prou justes s’entretingui ab aquestes bestieses” 

                                                
177 FRANCH, Jordi (1903: 166) 
178 MONTOLIU, Cebrià (1901: 83) 
179 CERDÀ I SURROCA, Maria Àngels (1981: 171-172) 
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 Davant del que el crític montserratí surt a la seva defensa tot glossant les virtuts del 

nostre jove artista:  

 
Ses obres desperten en l’ànima los sentiments d’amor y de devoción a la virtut y bondat sublimades á la 

santedat, demostran clarament que en Galí es un artista de veres, qui ha sapigut enlayrarse de cop y volta á les 

regions més pures y serenes de l’Art. En Galí corre darrera de lo que nosaltres esperem. Busca, com els 

prerafalistes anglesos, l’art perfectament sa. Amunt y fora, doncs y que Deu l’ajudi. 180  

 

És la primera crítica que hem localitzat de Francesc Galí en els mitjans de comunicació 

barcelonins. Fou escrita en el context de la participació del nostre artista en una 

exposició col·lectiva dels artistes del Cercle Artístic de Sant Lluc a la Sala Parés, la 

tardor del 1901. En elles, segons Jordi Franch, hi presentà les obres citades per Joan 

Llongueras: el seu retrat de grans dimensions, l’aparició del bon jardiner davant maria 

Magdalena,  i el retaule dedicat a Sant Isidre, entre altres obres.  

 

En l’exposició col·lectiva del Cercle Artístic de Sant Lluc de l’any 1902, en que Galí 

presentà  el seu Sant Jordi, també hem documentat la participació d’un paisatge nevat de 

Sant Marçal (c19), al Montseny. Es tracta d’una obra que hem pogut localitzar durant la 

nostra recerca i que, si bé se’ns presenta com una obra molt diferent al que estava 

realitzant en aquells anys, és la primera pintura on es constata el seu interès pel 

Montseny i el paisatgisme, un dels seus grans temes amb els que treballarà a l’Escola 

d’Art Francesc Galí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
180 FRANCH, Jordi (1901) 
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2.6 Galí, Josep Carner i el naixement del noucentisme. La revista 

Montserrat, Catalunya, Agrupació Art i Pàtria i la Unió Catalanista. 
 

 c31/ F. Galí. Retrat de Josep Carner. 1900-1905. Dibuix desaparegut. 

 

El contingut religiós de l’obra de Francesc Galí del període 1900-1906 l’hem justificat, 

fins ara, a través de dues ingerències: una d’artística, com fou l’absorció del 

prerafaelitisme anglès a través de la mediació d’Alexandre de Riquer, i l’altra de tall 

més anecdòtic, si bé no per això menys decisiva: la fervent religiositat de la seva muller. 

Les fonts documentals localitzades ens suggereixen, encara, una tercera justificació: el 

sovintegi per part de Galí de l’entorn artístic-literari del catalanisme jove, conservador i 

clerical de la Barcelona de principis de segle. El líder carismàtic d’aquell moviment era 

un joveníssim Josep Carner – que el 1900 comptava tan sols amb setze anys-, al voltant 

de qui es generaren tot un seguit d’iniciatives –revistes, conferències, congressos- que 

aglutinaren tot un estol de joves universitaris i creadors catalans precursors del 

noucentisme. Segons l’historiador Jaume Aulet, Galí formava part del grup d’amics 

«relacionats d’una manera o altre amb la gent de Carner», entre els qui també cita a 

«Xavier Viurà, Jaume Figueras, Jaume Llongueras, Ricard Permanyer, Joan Llongueras, 

Llorenç Alier, Claudi Hoyos, Antoni Muntanyola, Emili Vilanova, Celestí Devesa o 

Josep Gassiot». Noti’s com, entre els personatges esmentats, destaquen com a mínim 

dues figures molt properes a Francesc Galí: Claudi Hoyos –el qui fou el seu primer 

mestre-, i Joan Llongueras, el seu estimat company de taller. Segons l’historiador es 

tractava d’un grup que assumeix una ideologia catalanista «de base tradicionalista, 

religiosa i universitària», la major part dels quals eren afiliats a l’opció política de la 
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Unió Catalanista.181  Aulet, finalment, admet que  situació i el context de Carner és sens 

dubte la més interessant per a veure el procés de configuració del noucentisme perquè 

«al seu voltant es forma un grup amb activitat militant i combativa, cosa que no 

succeeix en altres casos; perquè il·lustra molt bé la complexitat del procés a causa de la 

doble evolució (estètica i  ideològica) i permet adonar-se que és la confluència 

d’aquesta evolució la que permet que es pugui parlar de noucentisme».182  

  

Com a testimoni documental del contacte entre Carner i Francesc Galí hem localitzat 

dues fonts molt rellevants. La primera d’elles és de caire artístic: un retrat de Josep 

Carner realitzat per Galí, traçat amb tota probabilitat entre l’any 1900 i el 1905183 (c31). 

El dibuix fou publicat en un article conservat per la família Galí -en el que no es precisa 

la font- i que està signat per Francesc Castanyer. Segons l’autor, el dibuix original es 

cremà «en l’incendi al domicili de Carner a l’Havre o en l’incendi dels Caputxins de 

Sarrià l’any 1936». Es tracta d’un dels millors dibuixos que hem localitzat en el curs de 

la nostra recerca signats per Galí i que justifiquen el perquè d’Ors el considerava un dels 

millor dibuixants de principis de segle a Catalunya. Però més enllà de l’estil, hi ha un 

altre detall revelador a l’obra: sobre la signatura de Francesc Galí hi ha una dedicatòria 

de Josep Carner «A l’Amich Joseph Castanyer». Les nostres recerques ens han portat a 

una relació interessant: Josep Castanyer, pare de Francesc Castanyer, era un enginyer 

olotí molt relacionat amb Josep Carner perquè havia exercit d’administrador i 

distribuïdor en terres gironines d’una revista, titulada Catalunya, que Carner dirigí entre 

els anys que es va publicar  (1903 - 1905).184  I de fet la revista Catalunya ens porta a la 

gran segona font documental que vincula Francesc Galí amb Josep Carner. Ens ho 

indica l’escriptor Jaume Bofill i Mates, al manifestar, en una entrevista de Tomàs 

Garcés,  que  la revista  Catalunya va tenir la seva seu improvisada al taller del «del 

pintor Francesc Galí i de Jaume Llongueras»185; unes «golfes a la canonja», que 

identifiquem sens dubte amb l’estudi del carrer de les Trompetes de Jaume I que Galí i 

Llongueras compartien amb Manuel de Montoliu durant els primers anys de segle.  

 

                                                
181 AULET, Jaume (1981 : 208) 
182 AULET, Jaume (1992: 7) 
183 CASTANYER, Francesc. Les dedicatòries de Josep Carner. Arxiu Núria Galí. Font desconeguda. 
184 ISERN, Joan Josep (2007)  
185 GARCÉS, Tomàs (1927: 27)  
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 Portada del número XXXVII revista Catalunya, gener 1905. 

 

A l’estudi d’Albert Manent Josep Carner i el noucentisme l’autor afirma que la revista 

Catalunya fou una «publicació important per a conèixer el moment literari de transició 

entre el Modernisme i el Noucentisme»; una revista de to «optimista i de renovació 

integradora: el camí que cristal·litzarà en l’obra d’Enric Prat de la Riba».186 Es tractava 

d’una revista que agrupava personalitats de diferents generacions, tant els més joves 

(com Carner, Bofill i Mates, D’Ors, Francesc Pujols, Alzina i Melis, Llorenç M. Alier, 

Manuel Duran i Duran, Jaume Figueres, Antoni Muntanyola, Josep Paradeda, o Joan 

Llongueras); al costat de figures més consolidades, col·laboradors de la Renaixença 

(com Guimerà), de l‘Avenç (Casas-Carbó, Gusal, Russinyol, Ruyra); els mestres 

mallorquins (Alcover, Costa i Llobera, Llorenç Riber); o independents com Maragall, 

Vilanova, Prat de la Riba o Vayreda. 

 

Entre els redactors o il·lustradors de la revista Catalunya no hem sabut identificar la 

figura de Francesc Galí, si bé Jaume Aulet inclou al nostre artista entre els il·lustradors 

de la publicació.187 Si que en canvi hi col·laboren els seus companys d’estudi: Joan 

Llongueras apareix al número de març del 1903 com a signant de dos poemes 

(«Festa...» i «Una flor»- il·lustrats per Alexandre de Riquer) i Manuel de Montoliu, en 

la publicació dels articles dedicats a «La vida Nova de Dante Alghieri» i «Cinc Sonets 

de la Vida Nova de Dant». També  Jaume Llongueras, germà de Joan Llongueras, que 

n’era el seu director artístic. Finalment, hem de destacar entre els il·lustradors, alguns 

artistes que provenien del Cercle Artístic de Sant Lluc, associació que fou seu de la 

revista durant els seus darrers números. No podem determinar, per tant, el grau 

                                                
186 MANENT, Albert (1969 : 38-40) 
187 AULET, Jaume (1981: 129) 
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d’implicació de Galí en la concepció de la revista, però el fet que les reunions es 

duguessin a terme al seu estudi i el retrat de Josep Carner, són indiciaris de que, pel cap 

baix, Francesc Galí respirà d’una manera molt propera l’entorn d’una revista 

considerada com una de les precursores del noucentisme.  

 

I precisament per aquest motiu, és important determinar les principals idees proto-

noucentistes que es desprenen de la publicació. D’un cantó, de la revista hi advertim un 

to entusiasta i amb inquietuds compromesament renovadores, que en alguns passatges 

semblen anunciar l’arribada de la nova era que D’Ors estava a pocs anys de batejar: 

 
Catalunya en els días presents mostra una vitalitat maravellosa malgrat tota mena d’obstacles. 

Ciencias, Lletras, Arts ens revelan cada día síntomas mes eloqüents d’una indiscutible eflorecència. 

Els somnis qu’haurian semblat mes utópichs, se concretan,se solidan y arrivan a obtenir la sahó de las 

cosas definitivas. […] En la historia de Catalunya s’obre una épova de maturitat á quin esplendor hem 

de cooperar tots en lo possible 

 

Altres conceptes decididament noucentistes seran el «Sentit Tradicional del 

Catalanisme», la «Serenitat» i el «Treball», al costat de valors més religiosos, però que 

ens ajuden a comprendre millor l’art de Galí d’aquells anys, com la «Fe» i «l’Art 

Cristià»188. Així mateix, els dos pilars conceptuals de la revista, presents en 

permanència a la capçalera de la publicació, eren Art i Pàtria, el lema del catalanisme 

artístic i tradicionalista proper al Cercle Artístic de Sant Lluc. Finalment, a Catalunya 

també s’adverteix l’orientació culta i cosmopolita de la revista, a on s’hi publiquen 

nombrosos textos d’autors clàssics moderns, com Goethe, Shakespeare o Ruskin, si bé 

en els seus textos més espirituals o vinculats al pensament cristià.189  

 

Catalunya no va ser la primera revista en que els noms de Josep Carner i Francesc Galí 

coincidiren. En trobem encara una de precedent, en la que es reflexa encara amb més 

força l’afiliació catalanista i religiosa dels nostres protagonistes. Ens referim a la revista 

Montserrat, que s’edità entre els anys 1900 i 1906. En el número de maig de 1901, 

                                                
188 Revista Catalunya. Revista literària Quinzenal. Barcelona: Imprempta Joseph Cunill Sala, pp. 35-36. 
189 Al número de ferbrer de 1903 apareix publicada la primera de les Quatre entregues sobre unes 
conferències de Ruskin sobre «el treball». Per la seva banda, al número d’abril de 1903 apareix publicat el 
text de Goethe «Pasqua», un fragment del Faust on els àngels templen al protagonista a la seva conversió 
al cristianisme.  
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Francesc Galí hi col·labora com a il·lustrador d’un poema de Jacint Verdaguer: la Cansó 

de las Eremitas. Montserrat era de fet el Butlletí de la Lliga Espiritual de Nostra 

Senyora de Montserrat, que es publicà entre els anys 1900 i 1906,  editat per un grup 

«del que era consiliari en Josep Torras i Bages».190 A Josep Carner el trobem com a 

redactor de la revista, al costat del seu equip de col·laboradors: Rafael Masó i Valentí, 

Emili Vallès, Joan Alzina o Jaume Bofill. Cal afegir que la il·lustració del logotip de 

capçalera de la revista anà a càrrec d’Alexandre de Riquer, i que entre els artistes 

col·laboradors també hi trobem a futurs artistes puntals del noucentisme com Joaquim 

Torres Garcia. Segons Albert Manent, Montserrat es tractava d’una de les moltes 

iniciatives d’«apostolat seglar» endegades per Carner i el seu grup durant els primers 

anys del segle a Barcelona, i que tenien els seus orígens en la seva formació mariana de 

l’Acadèmia de Llengua Catalana de Barcelona, per la qual havien passat Verdaguer o el 

mateix Torras i Bages.  

 

 
Capçalera de la revista Montserrat, dissenyada per Alexandre de Riquer l’any 1900. 

 

De fet, la figura de Torras i Bages, a la que dedicarem un capítol a banda per la decisiva 

influència que exercí sobre el nostre artista, fou una figura cabdal en l’impuls de les 

revistes Montserrat i Catalunya. Segons Casasses, Torras i Bages estava intentant 

influir en plataformes d’actuació des d’on defensar la normalització moderna de la 

llengua o la fixació d’un ideari filosòfic estètic regenerador. Segons Albert Manent, la 

iniciativa era una resposta a la seva preocupació envers el «positivisme, panteisme i 

sensualisme» que detectava ens molt joves intel·lectuals catalans tocats pel mal du 

                                                
190 MANENT, Albert (1969: 29) 
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siècle. Les revistes i altres institucions com el Cercle Artístic de Sant Lluc, del que 

Torras i Bages n’era consiliari, miraven de ser centres d’influència «dels nous 

condottieri que anaven batent el modernisme.191 

 

Jaume Aulet afegeix que el vincle entre Carner i Galí també venia de la respectiva 

afiliació a la Unió Catalanista, l’agrupació política catalanista més important durant la 

dècada dels noranta a Catalunya. L’historiador especifica que Galí n’era «un dels 

adherits»192, entre una llarga nòmina d’escriptors i artistes molt propers a l’entorn de 

Carner. Segons Aulet, la revista Montserrat era, precisament, una publicació fidel al 

citat grup polític, al costat d’altres publicacions o associacions com La Nació Catalana, 

Universitat Catalana o L’Agrupació Escolar Catalanista Ramon Llull. De fet, que fos 

una revista propera a la Lliga Espiritual de Montserrat o a la Unió Catalanista, no era 

una contradicció. Ans el contrari, la Lliga Espiritual de nostra Senyora de Montserrat 

fou una de les agrupacions afiliades i creades al voltant de la Unió Catalanista. Com és 

sabut, la Unió Catalanista, fundada el 1891, fou un ens aglutinador de les diferents 

associacions del catalanisme de distintes orientacions (conservadors, federalistes, el 

grup vigatà...) que s’uniren per mirar de donar un cos polític a les reivindicacions 

catalanistes que havien tingut lloc durant les dècades dels anys setanta i vuitanta i que 

culminaren amb la redacció de les Bases de Manresa l’any 1892. Tanmateix,  a principis 

de segle, la ideologia d’Unió Catalanista havia canviat sensiblement. Cap el 1899 ja 

s’havien produït les primeres escissions, la més exitosa de les quals fou la fundació de 

la Lliga Regionalista de Prat de la Riba.  A parer de Jaume Aulet «A partir de 1899 la 

Unió Catalanista representa fonamentalment la defensa d'un patriotisme idealista, utòpic 

i en molts moments encara de base romàntica, que centra bona part dels seus esforços en 

auto justificar—se com a única opció vàlida davant del progressiu ascens dels rivals»193. 

Tot i que entre les plataformes associades a Unió hi trobem emblemes del catalanisme 

d’esquerres i reformista (com la revista Joventut de Riquer i Pompeu Gener), el cert és 

que la majoria d’Unió era més aviat conservadora i catòlica. L’hegemonia del 

                                                
191 MANENT, Albert (1969: 40) 
192 AULET, Jaume (1989: 208) 
193 AULET, Jaume (1989: 208) 
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reformisme catalanista estarà representat des de finals de segle per la Lliga Regionalista 

de Prat de la Riba.194 

 

És a dir, que entre els futurs precursors del noucentisme la Unió Catalanista encara els 

hi servia de plataforma per les nombroses iniciatives que s’endegaven i associacions 

amb que es relacionava. De fet, Francesc Galí col·laborarà encara amb una altra 

associació afiliada a la Unió Catalanista, com va ser l’Agrupació Art i Pàtria. Alexandre 

Cirici remarca com Galí impartí una conferència en aquesta agrupació el febrer de 1901, 

en les aules de l’Ateneu Barcelonès, que el grup utilitzava com a seu.195 De fet, Cirici 

parlava d’”escola”, i no d’agrupació; en qualsevol cas, segons Joaquim Coll, l’entitat va 

ser fundada a l’any 1900 a Barcelona196, en un moment d’auge de la fundació 

d’agrupacions afiliades a Unió Catalanista.197 El consell directiu d’ Art i Pàtria estava 

integrat la major part per futurs destacats escriptors, poetes o dramaturgs de la generació 

de Galí –joveníssims tots ells: tenien entre divuit i vint-i-quatre anys el 1900- que 

estaven iniciant les respectives trajectòries literàries: els escriptors Rafael Nogueras i 

Oller (Barcelona, 1880-1949, president, col·laborador de Juventut), Joan Oller i Rabassa 

(Barcelona, 1882-1971, vicepresident, col·laborador de Juventut i La Veu de 

Catalunya), Antoni Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm, 1876 - Calders, 1934, 

tresorer) o Xavier Gasé (vice-president); els dramatugs Pompeu Crehuet i Pardas 

(Barcelona, 1881-1941, vocal), Xavier Viura i Rius (Barcelona, 1882-1947) o el 

compositor Joaquim Nin i Castellanos (L’Havana, 1879-1949). Segons Aulet, Galí va 

ser el representant de la secció de pintura durant el curs 1900-1901198 i en desconeixem 

les iniciatives que hi endegà, a banda de l’esmentada conferència sobre John Ruskin, de 

la que tampoc en coneixem el contingut. Es tractava d’una Agrupació també molt 

                                                
194 LLORENS I VILA, Jordi (1992: 432)  
195 CIRICI, Alexandre (1965, s.p.) 
196 COLL, Joaquim i LLORENS, Jordi (2000) 
197 Entre 1898 i 1901 es fundaren més de setanta agrupacions afiliades a la Unió Catalanista. Els motius 
d’aquesta realitat els hem de trobar en la reforma dels estatuts de la Unió del desembre de 1897, en el que 
el grup permeté la creació d’agrupacions, a més de les associacions com ja es venia fent fins a la data. La 
diferència consistia, entre d’altres coses, en el nombre d’afiliats necessaris per constituir una agrupació, 
molt menor que a les associacions. Així, en els anys posteriors a la reforma es fundaren entitats 
destacades com la Lliga Espiritual Nostra Senyora de Montserrat (1899), la Societat Coral Catalunya 
Nova (1895, dirigida per Enric Morera) o l’Agrupació Escolar Ramon Llull (1898, constituïda per 
estudiants universitaris propers al cercle de Carner). LLORENS I VILA, Jordi (1992: 457-462)  
198 AULET, Jaume (1989: 896) 
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freqüentada per Carner i els seus amics: Jaume Figueras, amic i mecenes de Carner, era 

l’encarregat de la secció musical.  

 

D’aquella agrupació n’ha romàs ben poca documentació, però tot ens sembla indicar 

que va tenir una influència important en el despertar artístic i cultural barcelonès de 

principis de segle a Barcelona. Prova d’això n’és la «Salutació» que Joan Maragall 

impartí el 3 de febrer de l’any 1901 a l’agrupació, que afortunadament es transcrigué en 

les seves obres complertes i que per la seva força i rellevància en volem transcriure un 

ampli fragment:  

 
Art, entenc que voleu dir que enlairareu els cors vers Déu; Pàtria, que pendreu embranzida des de la 

terra que us manté i de la que sou formats; que l’estimareu i defensareu com cosa vostra, com 

condició essencial del vostre ésser; perquè sense ella vosaltres no seríeu vosaltres mateixos, sinó 

quelcom desarrelat que voleiaria sense nord per les regions dels llimbs, sense trobar la terra ferma 

que us cal per a pendre embranzida cap al cel. El sentiment de Pàtria us farà forts; el sentiment 

artístic us farà purs. Així us veig jo.  

Veig avançar una generació d’homes que perquè seran forts no coneixeran l’odi ni el sarcasme, sinó 

que faran via aterrantalegrement i indulgentment tot el que els destorbi, i obrint sense recel els 

braços amorosos a tot el que els avinga: i perquè seran purs se sentiran lliures de les 

concupiscències que esclavitzen, i així trobaran lleugera tota ascensió.  

»Ascendir, ascendir, amics meus! Terra sou, no la renegueu; mes espiritualitzeu-la, feu-la anar 

tornant cel. Per l’Art i per la Pàtria. Excelsior! 

 

Com hem vist els conceptes que sobresurten de les publicacions i iniciatives en les que 

participa Galí amb col·laboració del grup de Carner no disten dels principals pilars del 

noucentisme: Art, Pàtria, Treball… Això ens porta a afegir-nos al parer de Jaume Aulet, 

segons qui el noucentisme fou un moviment molt més ampli i extens de combat contra 

el modernisme que tingué uns anys de gestació que els hem de datar entre l’any 1898  

(és la data proposada per Aulet, sense que en justifiqui els motius) fins el 1910-11. 

Segons l’autor, la iniciativa no només venia per part de joves escriptors i artistes, sinó 

també per part de la burgesia i grups de poder (com el bisbat de Vic) «amb un programa 

conservador i de caire possibilista», els quals no havíen trobat en el modernisme 

intel·lectuals que representessin les seves aspiracions; un moviment que s’havia quedat 

«estancat, emmarcat en un renaixentisme anacrònic»: 
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Per a un projecte de caràcter burgès amb opció de poder, la importància socio-cultural de la 

intel·lectualitat orgànica és trascendental. La seva funció consisteix, essencialment, a donar 

prestigi entre la població als projectes de classe dominant per tal que adquireixin imatge 

interclassistes i a ficar l’aparell ideològic de control per tal d’assegurar la integració d’altres grups 

socials. Tot programa polític mínimament coherent ha de portar associat un projecte cultural que 

li doni suport. Prat de la Riba en va ser ben conscient.199 

 

Podem concloure, així, que en cap cas es pot prescindir de les inciatives d’escriptors 

artistes, però tampoc de polítics i religiosos, que es dugueren a terme a principis de 

segle –per molt catequistes que fossin- si volem parlar amb propietat  del moviment 

noucentista; iniciatives que Francesc Galí respirà i, tal i com hem intentat demostrar en 

el present apartat, s’hi involucrà activament, i que contribuiren decidiament a la 

formació del seu ideari artístic i pedagògic, que eclosionarà durant la maduresa del 

noucentisme.  
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                
199 AULET, Jaume (1992: 1) 
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3.                              
Referents en la formació estètica de Francesc 
Galí: Hippolyte Taine  

 
 

3.1 Aproximació a la figura dʼHippolyte Taine 

 

3.2 Taine i el regionalisme artístic català. Yxart, Torras i Bages, Prat de 

la Riba, Puig i Cadafalch, Gabriel Alomà. 
   

3.3 Taine i Francesc Galí 

 

       3.3.1 Lʼétat dʼesprit i lʼideal dans lʼart  
      3.3.2 La imitació i la unitat en la forma 

                3.3.3 La percepció dels cecs, dels infants i el tractat De la   
          intelligence de Taine 

 
3.4 Conclusions 
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3. Hippolyte Taine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Bergós i Massó (1894-1974), arquitecte i  deixeble de Francesc Galí a l’ Escola 

d’Art  Galí entre 1910 i 1915, escrigué l’any 1965 que la figura del pensador francès 

Hippolyte Taine va tenir una importància cabdal en la concepció i desenvolupament del 

pensament de Galí.200 Com hem vist en el primer capítol, tant Cirici com Bergós, 

citaven a  Goethe, Dostoievsky, Tolstoi o Shakespeare entre els autors que Pompeu 

Fabra li proposava a Galí durant la seva adolescència, sense concretar però quina fou la 

influència dels citats escriptors europeus sobre la seva concepció del fet artístic. En 

canvi, quan Joan Bergós es refereix a Taine especifica que fou un autor que li obrí 

«horitzons insospitats» i que «li va permetre aprofundir en allò més substancial i 

permanent de l’obra d’art». És objecte del present capítol determinar precisament quins 

foren aquests «horitzons insospitats» als que Galí s’obrí per via de la la lectura de Taine, 

i en particular La philosophie de l’art, així com els pilars fonamentals del seu 

pensament. Tot plegat, volem  introduir-ho amb una aproximació a la figura de Taine i 

amb un estudi inèdit sobre la influència del filòsof francès sobre figures clau del 

modernisme i el noucentisme a Catalunya, especialment pel que fa referència als vincles 

entre nació i art, tal i com hem detectat en textos determinants d’Enric Prat de la Riba, 

Josep Torras i Bages, Puig i Cadafalch o Gabriel Alomar. 

                                                
200 BERGÓS, Joan (1965) 

«Guanyat pel dibuix, La philosophie de lʼart 
de Taine, frapà de valent a Galí, obrint-li 
uns horitzons insospitats i fent que 
profunditzés, en tot el que és més 
substancial i permanent en lʼobra dʼart» 
Joan Bergós (1965) 
 
 
 
 

 
Hippolyte Taine (Vouziers, França, 
1828 – Paris , 1893) 
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3.1 Aproximació a la figura dʼHippolyte Taine 

 

Hippolyte Taine (Vouziers, França, 1828 – Paris, 1893) va ser un dels historiadors, 

filòsofs i teòrics de l’art i de la literatura francesos més destacats de la segona meitat de 

segle XIX. Dedicà la major part del seu cos teòric a proposar i posar en pràctica una 

metodologia científica a partir de la qual poder  interpretar  la història, la història de la 

literatura i la història de l’art. Un cop acabats els seus estudis a l’École Normale 

Supérieure a París, es va interessar per les recerques en l’àmbit de la teoria científica i 

social proposades per Auguste Comte (1798-1857). El científic positivista francès  

havia sigut el pioner en estendre la metodologia científica emprada per Charles Darwin 

o Lamarck a l’estudi de l‘home i les seves activitats com a animal social. Hom 

considera que amb la publicació del Cours de Philosophie (1842) de Lamarck neix la 

història de la sociologia científica, unes tesis que tingueren una enorme influència sobre 

diferents intel·lectuals de la generació de 1850, entre els que a més de Taine es trobaven 

Renan, Emile Lavasseur, Prévost- Paradol o Marcelin Bethelot.201   

 

Segons un dels biògrafs de Taine, Victor Giraud202, hem d’entendre les primeres 

recerques i publicacions dels citats intel·lectuals francesos com a manifestacions d’una 

corrent antiromàntica de la que també formaven part integrant escriptors com Gustave 

Flaubert, Charles Agustin Sainte-Beuve, Alexandre Dumas (fill) o Honoré de Balzac. 

Segons l’historiador francès, obres com Madame Bovary (Flaubert, 1857) o Le Demi 

Monde (Dumas, 1855), així com els primers escrits teòrics de Taine, «caracteritzen la 

concepció mecànica de l’ànima humana: els autors n’estudien les causes i els efectes a 

través d’un esperit d’observació madur i científic».203 Es distanciaven així de la retòrica 

del romanticisme: volien saber el que es podria aprendre a partir de l’observació dels 

fets, no només en matèria científica, sinó també, en matèria filosòfica, històrica, moral o 

artística. Així per exemple, en el pròleg d’una de les seves obres més destacades de 

Taine, Origines de la France contemporaine, declarava les seves intencions d’apropar-

                                                
201 GOETZ, Thomas H. (1973: 33) 
202 GIRAUD, V. (1902 : 184) 
203 GIRAUD, V. (1902 : 184) 
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se a la història tal i com ho feria un científic: «on permettra à un historien d’agir en 

naturaliste. J’étais devant mon sujet comme davant la métamorphose d’un insecte.»204 

 

Taine s’inicia als estudis artístics cap al dècada dels anys seixanta, després d’haver 

començat a desenvolupar la seva teoria literària en els seus articles a revistes 

científiques com Revue des Deux Mondes et le Journal des Débats o ja més 

aprofundidament en la seva primera obra important,  Histoire de la litterature anglaise 

(1863). L’any 1864 Victor Duroy, ministre d’Educació, li concedeix l’oportunitat de 

substituir a Violet-le-Duc en les matèries d’estètica i història de l’art à l’Ecole de Beaux 

Arts de París. Aquesta assignatura li va permetre aplicar la seva teoria metodològica per 

tal d’explicar al que el seu entendre, conformaven els períodes decisius de la història de 

l’art com el Renaixement, l’art del Països Baixos, i l’art grec. Des de 1865 fins 1869 les 

lliçons impartides per Taine a l’École de Beaux Arts foren publicades al final de cada 

semestre, donant lloc a alguns dels seus textos més influents: Philosophie de l’art 

(1865), Philosophie de l’art en Italie (1866), De l’idéal dans l’art (1867) Philosophie 

de l’art dans les Pays Bas (1868) i Phlosophie de l’art en Grèce (1869).  

 

Aquests títols serien agrupats a partir de l’any 1882 sota el títol de Philosophie de l’art, 

amb el mateix nom que el volum de 1865, però ara ampliat i revisat. Organitzada en 

cinc volums, l’autor s’adentra en dos d’ells (De la nature de l’oeuvre d’art (premiere 

partie) i De l’idéal dans l’art (cinquième partie) a la reflexió teòrica de l’obra d’art, 

aproximant-se en els condicionants formals i contextuals que permeten crear les obres 

mestres i els grans períodes de la història de la pintura.  En les tres parts restants (La 

peinture de la Renaissance en Italie (Deuxième partie); La peinture dans les Pays-Bas 

(Troisième partie) i la Sculpture en Grèce (quatrième partie) Taine aplica la 

metodologia anunciada i desenvolupada en la primera part per tal d’analitzar al que el 

seu entendre s’erigeixen com els tres moviments més importants de la història de l’art. 

 

Entre els diferents conceptes que Taine concreta en la seva Philosophie de l’art, en 

voldríem destacar tres que destacaren per sobre de tots i que influiren notablement, com 

veurem, tant a Francesc Galí com a polítics i intel·lectuals catalans: l’état d’esprit, 

                                                
204 TAINE, Hippolyte (1986: 14) 
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l’ideal dans l’art i el caractère essentiel. El primer dels conceptes fou el més cèlebre. 

Segons el pensador francès, un artista és important en tant que és capaç d’expressar 

l’estat d’esperit de l’època que li ha tocat viure; això és, l’estat espiritual, intel·lectual, 

històric i nacional que acompanya l’obra d’art i que determina en gran part la seva sort i 

formalització. Així, a la Philosophie de l’art, Taine analitza l’estat d’esperit d’alguns 

dels períodes més importants dins la història de l’art. L’estat d’esperit dels grecs era 

l’harmonia, la pau, l’hedonisme, la llibertat, i també el seu clima, mediterrani, serè, 

harmoniós, i el seu art no fou més que una expressió d’aquests trets diferencials; de la 

mateixa manera, l’art del Renaixement, fou l’expressió de l’ànim científic, de la 

filosofia platònica, de la pulcritud dels camps italians. Taine reflexionà sobre l’estat 

d’esperit en els dos sentits: el positiu i el pejoratiu. En el primer capítol de La 

philosophie de l’art manifesta que un mal estat d’esperit és el causant del migrat 

desenvolupament de les arts del seu temps, el de mitjans del segle XIX a França, les 

quals, a parer seu, no arribava a la qualitat que es va produir durant el període del 

Renaixement italià.  

 

Un segon concepte destacat de la Philosphie de l’art és el d’Ideal dans l’art. Per Taine, 

l’ideal de l’artista és la idea que el creador es forma sobre algun (quelque) caràcter 

essencial o saillant, el qual pot fer referència al caràcter racial de cada poble, encara que 

també a l’estat d’esperit generacional o fins i tot el caràcter essencial d’un objecte o 

realitat determinada. Mogut per una idea, l’artista transforma la realitat, i la converteix 

en ideal, fent així més visible el caràcter essencial dels homes, les races, els objectes. La 

vida, els homes els objectes reals, no expressen el caràcter essencial, això només és 

tasca de l’artista mogut per l’ideal.205 

 

Finalment, un tercer concepte destacat de la Philosophie de l’art, íntimament vinculat al 

concepte d’ideal, és el de caràcter essencial. Segons Taine, els grans artistes coneixen 

els secrets de la lògica de les formes amb l’objectiu d’expressar el caràcter essencial de 

l’objecte, és a dir, la idea principal que el creador s’he fet de l’objecte a representar. «Ce 

caractère est ce que les philosophes appelent l’essence de choses», afegirà Taine.206 

D’un lleó, el creador entendrà que el caràcter essencial, d’allà on es deriva tot 
                                                
205 TAINE, H. (1867: 2) 
206 TAINE, H. (1881: 37) 



 138 

(morfologia, alimentació, medi natural on viu…), és la seva naturalesa de carnisser. Del 

paisatge flamenc arriba a al conclusió que el caràcter essencial són els sediments 

fluvials del país, del que en neixen tot un seguit de particularitats autòctones. El gran 

artista, per tant, ha de ser capaç d’identificar i treure a la llum en el seu art aquest 

caràcter essencial dels homes, animals o paisatges que la realitat acostuma a amagar. 

L’home –conclou Taine- sent un buit -el de no captar les essències de les coses-, que 

l’art rigorós sap omplir. 

 

Hem de situar la Philosophie de l’art juntament amb els escrits teòrics de l’arquitecte 

suís Gottfried Semper207 (1803, Hamburg-1879, Roma) com un dels escrits que 

renovaren la interpretació històrica i artística durant la segona meitat del segle XIX, les 

més destacades després de Winckelman i anteriors a Worringer. Tant Taine com 

Sempier van tenir com a punt de partida les ciències naturals i l’evolucionisme d’arrel 

darwiniana per tal d’interpretar la historia de l’art, valorant el factors contextuals, físics, 

geogràfics i fins i tot racials per tal d’interpretar la història de l’art en el cas de Taine, i 

les formes ornamentals, en el cas de Semper.  

 

Els llibres de Taine van tenir una importància rellevant en el si del pensament artístic i 

literari francès de la segona meitat del segle XIX. Giraud esmenta per exemple la 

influència que havia exercit sobre generació naturalista, i en particular sobre l’escriptor i 

crític d’art Emile Zola, el qual en un del seus escrits afirmà que la lectura de les obres 

de Taine li va permetre «Étudier l’home tel qu’il est non plus leur pantin metaphisique, 

mais l’homme phisique, determiné par le milieu, agissant sous le jeu de tous ses 

organs».208   

 

Al mateix temps, la majoria de llibres escrits per Taine havien gaudit d’una enorme 

difusió tan a França com a Europa arribant, a principis de segle, de mitjana a la dotzena 

edició (Voyage aux Pyrénées, la Fontaine, Histoire de la littérature anglaise, 

Philosophie de l’art, Origines de la France contemporaine). Aquesta popularitat es 

traspuà també a Catalunya. El fons bibliogràfic de l’Ateneu Barcelonès, una de les 

institucions de referència pel despertar cultural de la plana major d’intel·lectuals 

                                                
207 SEMPER, Geoffred (1992) 
208 GIRAUD, V. (1902: 188). La cita de Zola fou publicada a la revista Temps, el 7 de mars de 1893. 
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catalans entre el modernisme i el noucentisme, hem localitzat diferents edicions de 

Taine  publicades en anterioritat al 1900, entre els que destaquem dos volums de la 

Philosphie de l’art de 1885209, però també altres títols com De l’idéale dans l’art: 

leçons professés a l’école de Beaux Arts210 (1867), De l’intelligence211 (1870), Lettres a 

une inconnue212 (1874), Voyage en Italie 213 (1876), France contemporaine (1876)214 o 

Essais de critique et d’histoire (1887). 215  

 

El fons bibliogràfic de l’Ateneu no ens interessa només perquè fou del que es serví 

Pompeu Fabra per a il·lustrar al seu nebot Francesc Galí, sinó que també, perquè , tal i 

com indica l’historiador Òscar Costa216, des de 1895 l’Ateneu es va erigir en una de les 

primeres institucions en que es va manifestar la «Nacionalització» de centres 

barcelonins pretesa pels joves activistes catalanistes com Cambó i Prat de la Riba. Unes 

dades que ens resulten de gran interès atès que fou precisament en aquests anys que Galí 

i la generació noucentista s’aproparen per primera vegada al pensament del filòsof 

francès, influint, com veurem, d’una manera rellevant en la gestació de la teoria política 

i artística del noucentisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                
209 TAINE, H. (1885) 
210 TAINE, H. (1867) 
211 TAINE, H. (1870) 
212 TAINE, H.  (1874)  
213 TAINE, H.  (1876) 
214 TAINE, H.  (1876) 
215 TAINE, H. (1887) 
216 COSTA RUIBAL, Òscar (2002: 34) 
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3.2 Taine i el regionalisme artístic català. Yxart, Torras i Bages, Prat de la 

Riba, Puig i Cadafalch, Gabriel Alomà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura d’Hippolyte Taine tingué una influència destacada en el pensament de 

rellevants intel·lectuals i polítics catalans en els temps a cavall entre el modernisme i el 

noucentisme. A falta d’un estudi complert sobre la influència de Taine a la literatura i el 

pensament polític català entre 1850 i 1906, hem advertit alguns precursors durant la 

dècada dels anys setanta del segle XIX a casa nostra.  Advertim, com a pioner, la 

recepció i adaptació de la teoria tainiana que endegà l’escriptor i crític Josep Yxart i de 

Moragas (Tarragona, 1852-1895). L’interès d’Yxart per Taine es remunta a l’any 1877, 

moment en que llegeix La philosophie de l’art i aplica els seus paradigmes en un text 

crític teatral: Lo teatre català, premiat als Jocs Florals de 1879. Tal i com assenyala 

Rosa Cabré: «A Lo teatre català, Yxart, de la má de la teoria de la raça, del medi i del 

moment històric de Taine, podrà donar al terme «caràcter catalá» una significació 

encara menys nostàlgica i més realista. Amplià el marc d'observació de l'escriptor, al 

Plus lʼartiste est grand, plus il 

manifeste profondément le 

temperament de la race 

 

Les doigts de lʼhomme impriment 

dans le marbre la forme immortelle, la 

conception primitive, dʼabord elaborée 

dans les mystères des temples, puis 

transformée par les songes des 

chantes, atteint son achévement sur 

la main du sculpteur 

 
Hippolyte Taine De l’idéale dans l’art, 

1867 

Hi ha quelcom de comú en les obres 

dʼun país, que el mateix es troba en 

les teles dels pintors que en els 

temples i palaus, en les estàtues i en 

les obres literàries, el mateix en les 

dʼavui que en les dʼahir i en les de 

sempre. Aquest nexe comú és el 

segell del caràcter nacional  

 

Enric Prat de la Riba, La nacionalitat 
catalana, 1906 
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mateix devenir de la vida humana i, alhora, preparà el terreny per a l'adopció, a primers 

de la dècada dels vuitanta, del procediment narratiu formulat per Zola.»217  

 

En efecte, Taine considerava en La philosophie de l’art que tota obra d’art rellevant és 

expressió d’un tempérament, d’un caractère essential de la raça que influïa 

decisivament en la concepció de la forma d’art, en qualsevol dels seus llenguatges i 

disciplines. S’esvaïa així la teoria romàntica i especulativa de l’art, i augmentava, en 

conseqüència, el valor de tots els elements contextuals de l’obra, com la història o el 

medi que l’envoltava. La teoria del caràcter essencial tainiana tindrà, com veurem de 

seguit, un enorme succés entre els intel·lectuals catalanistes; gairebé tant com les noves 

metodologies positivistes que Taine proposà en les seves obres majors per a l’estudi de 

la història i les arts. En Yxart ho detectem en la que ha estat considerada la seva obra 

més important, El arte escénico en España (1894-96), en que recull una sèrie inacabada 

d'estudis sobre el teatre castellà del segle XIX, i analitza l'evolució del gènere d'ençà del 

romanticisme. La seva obra crítica, que evolucionà des d'un hegelianisme inicial, rebut 

de la tradició crítica romàntica catalana cap a un positivisme d'influència francesa, 

especialment de Taine, el convertí en el teòric més important del moviment naturalista a 

Catalunya, i influí, entre d'altres, a Joan Sardà i en Narcís Oller, cosí seu, el qual 

estimulà en la realització de la seva obra novel·lística. 

 

És a partir de la dècada dels anys noranta quan percebem un augment generacional de 

les cites i referències sobre Taine, present en el cos teòric de diferents polítics i 

intel·lectuals catalans, en particular entre els pertanyents a la formació de la Lliga 

Regionalista de Catalunya. L’interès s’acusà per l’acceptació i absorció dels textos de 

Taine entre la nova onada de polítics nacionalistes com Cambó i Prat de la Riba, així 

com en referents de l’església catalana com el bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, en 

relació a la nova la conceptualització que proposava la teoria tainiana dels vincles entre 

nació, caràcter, política, art i cultura. Segons l’historiador Òscar Costa Ruibal l’interès 

derivava per la inquietud dels futurs dirigents de la Lliga Regionalista respecte el 

pensament europeu del darrer vuit-cents, en particular els corrents que s’havien generat 

al voltant de França: pensadors crítics amb el liberalisme que havia predominat durant 
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la major part del segle. «En aquest sentit –afegeix Costa- van ser pensadors de mitjan de 

segle com ara Ernest Renan i Hippolyte Taine els qui van proporcionar el repertori de 

nous arguments, sobre els quals van recolzar la política cultural de la tercera República i 

els nous corrents del nacionalisme francès.» 218 

 

En el cas de Taine va ser la seva obra els Orígens de la França Contemporània la que 

va proporcionar un repertori molt important d’arguments  que van permetre la crítica de 

l’Estat Liberal des d’una òptica moderna. Precisa Costa que «La visió de Taine era la 

d’una liberal desenganyat, que veia en l’Estat jacobí els mals que havien conduït a 

França a la desfeta de 1870. La seva interpretació de la natura de l’Estat parlamentari, 

entès com un ens artificial oposat a la nació històrica, permetia integrar a Taine en altres 

corrents que formaven la cultura jurídica i política del món conservador català, com és 

el cas de l’historicisme alemany.»  

 

En efecte, Taine en els Origines de la France contemporaine, publicada en cinc volums 

entre 1875 i 1893, havia sigut molt crític amb l’Estat Francès i amb la Revolució 

francesa, situant-la com a un ens que impedia l’autèntic desenvolupament  del caràcter 

nacional francès, és a dir el caràcter natural, que Taine advertia des dels gals. Taine 

considerava que un poble no podia o no tenia dret ni a decidir ni a formular la seva 

pròpia constitució si abans no coneixia els caràcters que estan presents dins la genètica 

del seu poble i que en determinen el seu present i el seu futur: 

 
La forme sociale et politique dans laquelle un peuple peut entrer et rester n’est pas livrée à son arbitraire, mais 

déterminée par son caractère et son passé. Il faut que, jusque dans ses moindres traits, elle se moule sur les 

traits vivants auxquels on l’applique ; sinon elle crèvera et tombera en morceaux. C’est pourquoi, si nous 

parvenons à trouver la nôtre, ce ne sera qu’en nous étudiant nous-mêmes, et plus nous saurons précisément 

ce que nous sommes, plus nous démêlerons sûrement ce qui nous convient. On doit donc renverser les 

méthodes ordinaires et se figurer la nation avant de rédiger la constitution.219 

 

Si bé Taine en cap moment del seu cos teòric fa una defensa explícita de les regions ni 

de les nacionalitats oprimides, si que en els seus escrits com hem vist fa una crida al 

poble francès que s’aboqui a l’estudi de la seva història, del seus orígens i del caràcter 
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nacional natural, abans de confiar en la definició artificial imposada pels estats. 

D’aquestes teories els intel·lectuals catalanistes se’n serviren per a criticar l’Estat 

espanyol i reivindicar les nacionalitats naturals que Taine reclamava. A la biblioteca de 

l’Ateneu es conserva el primer volum dels Origines de la France contemporaine, de 

1876, dedicat a l’antic règim220. No hi figuren en canvi la resta de volums que Taine 

seguí escrivint fins la seva mort l’any 1892, els dedicats a la Revolució Francesa o al 

Règim Modern221   

 

Però el que ens interessa en aquest apartat no és tant la reflexió sobre la idea de caràcter 

nacional o natural defensada per Taine –tot i la seva estreta relació amb l’ideari 

noucentista-, sinó dels lligam que proposarà el pensador francès entre el caràcter 

nacional i el fenomen artístic, així com  la influència que aquest concepte exercirà sobre 

escriptors i polítics catalans. En els primers llibres de Taine que el llançaren a la fama 

(La Fontaine et ses fables (1861), Histoire de la litterature anglaise (1864-69) i La 

philosophie de l’art) l’autor defensarà que l’art –en la seva amplitud de registres: la 

literatura, a pintura, l’arquitectura o la música- és una de les màximes expressions del 

«temperament de la raça» i, en conseqüència, aquest passaria a ser un dels seus 

principals àmbits d’interès i d’estudi: 

 

Plus un poète est parfait, plus il est national. Plus il pénètre dans son art, plus il a pénétré dans le génie de son siècle et de 

sa race… (La Fontaine et ses fables (1861) 222 

 

 Així,  les primeres teories de Taine dedicades a l’anàlisi del concepte de raça o caràcter 

nacional seran exposades directament en estudis metodològics entorn a la literatura, 

història o art de diferents països o nacions, abans que en estudis especialitzats sobre el 

concepte de nació. Així mateix, no ens sembla gratuït destacar com una primerenca 

edició de La philosophie de l’art de Taine de 1867 és el primer volum que es conserva 

del pensador francès en el fons bibliogràfic de l’Ateneu. Amb això volem suggerir que 

es podria haver donat el cas que molts del polítics i pensadors catalans interessats per 

                                                
220 TAINE, H. (1876) 
221 Les origines de la France contemporaine el conformen 5 volums. Volum I: L’anciene Regime; Volum 
II: la révolution: l’anarchie; volum III: La révolution: la conquête jacobin; volum IV: La revolution: le 
gouvernement révolutionnaire; Volum V: Le régime moderne. 
222 TAINE, H. (1879: 344) 
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les reflexions nacionalistes de Taine haguessin descobert les seves teories nacionals 

mitjançant un dels llibres fundadors de la teoria artística moderna.  

 

A aquesta darrera conclusió ens hi ha fet arribar la influència de La philosophie de l’art 

de Taine present en un dels llibres més importants del nacionalisme català i del 

noucentisme en particular: La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba. La 

influència tainiania en el considerat com el llibre de capçalera del noucentisme la 

trobem en primer lloc en la metodologia emprada per Prat en la concepció i 

desenvolupament estilístic del llibre. De la mateixa manera que el pensador francès, que 

considerava que per entendre el caràcter d’un poble s’havia d’estudiar tots els elements 

contextuals que el circumden, Prat investiga l’origen i la naturalesa de la raça catalana 

tot analitzant els diferents moments de la història de Catalunya, la seva geografia, 

l’economia, el dret, l’art… El mateix punt de partida de l’assaig respon a un estil 

plenament tainià i el seu conegut mètode d’analogies entre el món natural i el fenomen 

artístic o històric, tot comparant el Renaixement nacional de Catalunya amb el desglaç 

primaveral de les gelades que havia patit el país un cop passat l’hivern decadent dels 

segles precedents.   

 

A la Nacionalitat Catalana trobem múltiples referències a La philosophie de l’art; la 

més explícita ens l’aporta Prat al principi del capítol IV («Iniciació i difusió del 

nacionalisme»), a on l’autor reprodueix un fragment sencer del tercer capítol de La 

philosophie de l’art (De L’idéal dans l’art): 
 
I aquests caràcters, tal com Taine els descriu, cerca el fonament, les arrels del regionalisme:  “A la superfície hi 

ha costums, idees, una mena d’esperit, la moda que dura tres o quatre anys; a sota n’hi ha que duren 20, 30,o 

40 anys; més ensota n’hi ha un període més històric, més avall hi ha granit, que no canvia sense inoculacions 

de  sang de distinta raça, i són els caràcters de les nacionalitats. 223  

 

De fet, comparant-ho amb la font original, no es tractava d’un fragment literal extret del 

llibre de Taine, sinó d’un resum sintetitzat d’uns dels principals conceptes argumentats 

pel pensador francès en el llibre esmentat. Tanmateix, és ja indicatiu del valor que 

tingué La philosophie de l’art tainiana per Prat de la Riba alhora de buscar referents per 

                                                
223 PRAT DE LA RIBA, Enric (1986: 53) 
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a la seva reformulació de la teoria nacional. De fet, en el fragment reproduït, Prat no fa 

referència explícita al fet artístic, sinó que li serveix per a justificar la naturalesa 

granítica, profunda i inalterable dels caràcters nacionals. Taine, en canvi, si que escriví 

aquell paratge per a poder justificar, en un moment més avançat del seu estudi, un 

concepte nacional vinculat al fet artístic. A L’idéal dans l’art, Taine proposava el símil 

dels estrats superficials i profunds d’un poble (l’estrat modal, l’estrat generacional o 

l’estat granític racial) per tal d’establir unes jerarquies i poder copsar el model més vàlid 

per a un artista per a inspirar-se i imitar. Atès que la raça es troba en les capes més 

eternes i immutables, i el gran art és igualment etern i immutable, el geni creador és 

aquell que dirigeix el seu instint cap a l’esperit racial d’una nació: «Plus l’artiste est 

grand –conclou el pensador-, plus il manifeste profondément le tempérament de la 

race»224; una convicció que, a parer de T.H,. Goetz, Taine absorbí de Hegel i de 

sentències semblants com «la tasca de l’artista és la de harmonitzar l’esperit del seu 

segle amb el geni de la seva pròpia nació».225 

 

Utilitzarem un altre símil amb el món natural utilitzat per Taine per tal de fer més 

aclaridor aquest concepte d’art i caràcter nacional. En el quart capítol de La philosophie 

de l’art («Philosophie de l’art dans les Pays Bas») l’autor afirma que si comparem l’art 

amb una planta, l’obra artística és la flor, la llavor és la raça, i la tija representaria el 

context ambiental i històric que condicionarà de nou la floració del fet artístic. El gra 

vegetal, com el gra físic (el granit), són la Cause permanent, la Condition primère que 

condiciona la formalització de la obra d’art. 

 

Aquest argument tainià de vincle entre art i caràcter nacional si que serà utilitzat per 

Prat en un breu apartat de la Nacionalitat catalana que titula l’Esperit nacional de l’art, 

dins el capítol de la Gènesis del nacionalisme:  

 
Els historiadors de l’art [un altra referència a Taine] ens parlaven del caràcter nacional com d’una gran 

força emmotlladora de les obres dels artistes, del caràcter nacional que cercaven en capes més 

profundes, més fortes, més permanent de les formacions humanes, per sota de les modes que passen, 

per sota de la història que muda, per sota de les civilitzacions que cauen... Nosaltres recordàvem les 

dites dels nostres arqueòlegs sobre l’art de Catalunya i sentíem que també aquesta força misteriosa 

                                                
224 TAINE (1867: 82) 
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actuava des de les arrels de la nostra terra, al costat d’aquell esperit nacional dels juristes i ens 

preguntàvem si seria la mateixa força. 226 

 

En aquest cas, Prat segueix fent referència a altres importants conceptes tainians tractats 

a L’ideal dans l’art. Taine considerava que tota gran obra d’art és expressió de «quelque 

caractère essentiel o saillant, plus clairement que ne font les objets réels»227, és a dir que 

els objectes i elements de la realitat que ens envolten amaguen el caràcter essencial dels 

pobles o de l’ambient circumdant, que en canvi l’art si que és capaç de treure a la llum. 

Per això l’art és “la gran força emmotlladora del caràcter nacional”.  

 

Adjuntem, per acabar aquest apartat dedicat a Prat de la Riba, el següent fragment, 

inclòs dins l’apartat de la Nacionalitat catalana dedicat al «Caràcter nacional de 

Catalunya», en el que, novament, l’autor reivindica a l’art com a un vehicle 

indispensable per a copsar el caràcter nacional de la raça: 
 

Una altra branca derivada de la mateixa soca és el corrent de l’estètica sociològica. En lloc de veure en 

l’obra d’art un producte isolat, fruit arbitrari de l’artista, la crítica moderna va donar-se que és un 

producte natural d’un sistema de causes sociològiques, va voler esbrinar per on penetraven les seves 

arrels, de quines terres es nodrien, i furgant furgant va trobar el granit duríssim i permanent dels 

caràcters nacionals. I comparant les obres d’art unes amb altres va descobrir que hi ha quelcom de 

comú en les obres d’un país, que el mateix es troba en les teles dels pintors que en els temples i palaus, 

en les estàtues i en les obres literàries, el mateix en les d’avui que en les d’ahir i en les de sempre. 

Aquest nexe comú es el segell del caràcter nacional228 

 

En aquest passatge, Prat també demostra el coneixement d’altres capítols de La 

philosophie de l’art, com ara el capítol primer – De la nature de l’art-, en que 

l’autor exposa i desenvolupa la idea de que l’art no és un producte isolat o 

arbitrari de l’artista, sinó que és també és el reflex de les condicions contextuals, 

com la història generacional o el medi físic; el que Taine anomenarà État d’esprit 

i la Température morale. A més a més, el fragment que acabem de detallar és una 

nova demostració de l’atenció que Prat prestava a la crítica moderna i a l’estètica 

sociològica, atès que en aquells anys –en que, per exemple, Worringer no havia 
                                                
226 PRAT DE LA RIBA, Enric (1986: 47) 
227 TAINE, H. (1867: 2) 
228 PRAT DE LA RIBA, Enric (1986: 78) 
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publicat els seus principals treballs de teoria artística- Taine era considerat un 

dels referents teòrics de l’estètica contemporània. 

 

Prat de la Riba no fou el primer intel·lectual en inspirar-se en la teoria tainiana a 

l’hora de relacionar el caràcter nacional de Catalunya amb el fet artístic. Trobem, 

almenys, dues personalitats destacades més, que s’interessaren pel seu pensament 

a finals del segle XIX. El primer d’ells fou el bisbe de Vic, Josep Torras i Bages. 

Com és sabut, Torras i Bages tingué una enorme influència entre els joves 

creadors noucentistes, atès que fou consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc 

durant els seus anys de formació. Taine era reivindicat per Torras com una de les 

figures que més l’influïren en la seva concepció del regeneracionisme cultural i 

artístic; i tot plegat, malgrat ser un fervorós combatent del positivisme modern. 

L’influïren, en primer lloc, les tesis del pensador francès relacionades amb la 

defensa de les regions i la crítica al centralisme jacobí i estatal francès,  fins a tal 

punt de manifestar que el seu llibre referencial La Tradició Catalana és «el llaç 

d’unió entre Taine i Sant Tomàs».229 

 

A parer d’Oriol Colomer, Taine influí notablement en la conformació de l’ideari estètic 

del bisbe de Vic. De fet, Torras i Bages proposava que l’autèntic creador haurà d’acusar 

una triple influència a la seva obra: la de Platò, la de Wagner i de Taine:  

 
Plató, Taine i Wagner han dit tres grans veritats sobre la gènesis de l’obra d’art. (···) Plató vol que 

vingui del cel, Wagner de l’home i Taine de la terra.; i sa veritat fragmentaria cadascú l’exposa i explica 

amb observacions magnífiques, perquè realment en l’obra d’art s’hi troben elements  que venen del cel, 

elements que provenen del propi artista i altres de la terra.230 

 

De nou trobem reivindicada, per tant, la noció de caràcter essencial de Taine, és a 

dir, que el gran artista serà aquell capaç d’expressar el caràcter de la terra en la 

que viu i treballa, sempre que aquesta estigui dotada de personalitat i esperit.  

 

                                                
229 COLOMER, Oriol (1991: 7) 
230 TORRAS I BAGES, Josep (1991: 318) 
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Un altre gran intel·lectual que acusà la influència de l’ideari tainà en els seus 

escrits a finals del segle XIX fou Josep Puig i Cadafalch, en particular en els 

articles que havia publicat durant la dècada dels anys noranta en diaris com La 

Renaixensa i La Veu de Catalunya en els que proposava una redefinició i 

renacionalització de l’arquitectura catalana a partir de reflexions de la Philosphie 

de l’art de Taine. En l’article «Regionalisme artistich», publicat a La Veu de 

Catalunya el 13 de setembre de 1893, Puig defensa la necessitat d’estudiar la 

pròpia historia a través de l’arquitectura i dels museus. Seguint a Taine, 

l’arquitecte considera que el sentit de l’obra d’art l’hem de trobar en «l’estat 

d’esperit» i els costums que l’envolten, abans que en teories universals d’arrel 

clàssica. D’aquesta manera critica l’art del Renaixement, que el titlla 

d’«artificial, cosmopolita, universalista» i que dóna «receptes» per fer néixer la 

mateixa obra d’art per tot arreu. «Aquest art -segueix Puig- amb fórmules a priori 

feu a l’obra artística independent de qui la fa i de qui la contempla, de la raça del 

moment històric  de la regió». I, seguidament, es serveix d’una cita explícita de 

Taine: «L’obra d’art ve determinada per un conjunt que és l’estat d’esperit i les 

costums que la rodegen». «Això ve a dir-nos –precisa Puig- que l’art és 

essencialment regionalista, ve també a assentar el parentiu necessari entre les 

obres d’avui i les del passat. Així aquest enllaç entre ahir i avui ve a fer dels 

museus lo vertader lloch d’estudi de les arts, sobretot de l’arquitectura»231 

 

Encara a «El regionalisme de l’art», Puig i Cadafalch es torna a servir d’una cita 

de  Taine quan reivindica que cal fixar-se en un art propi ja que l’art es forma 

adaptant-se en la temperatura moral de cada nació: «Després de Roma, després 

de la llavor ja plantada, podríem veure com l’art germina, adaptant-se a la 

temperatura moral, usant les paraules de Taine, que regne a casa nostra».  

 

A partir d’aquest article tainià Puig i Cadaflach orientarà els seus estudis a la 

recerca de l’art nacional català en l’arquitectura vernacular. En «Lo catalanisme y 
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la arqueologia» anuncia en el mateix text la creació del regionalisme artístic, a 

imatge i semblança dels teòrics francesos: «A França mateix historiadors i 

artistes havien començat la reacció regionalista. Aquí hi ha la colla de Felibres, 

Taine i Balzac, artistes abans que tot que professaven «Amor a la pàtria natural i 

odi a la revolució, mare de les grosses pàtries artificials».232 

 

Mica en mica Puig anirà delimitant l’estil que relaciona Catalunya amb la seva 

nació i allà on més extensament ho exposarà serà en els tres articles a la 

Renaixença publicats sota el títol de «Caràcter que diferencia les arquitectures 

catalana i castellana». En aquest article l’arquitecte es dóna compte com en el sud 

de França hi perviu no solament una cultura i una llengua pròpies sinó que també 

un art nacional proper al nostre, representat pel romànic, en una «terra que hi ha 

germanor de raça». S’adona llavors que la gran diferència entre l’art castellà i el 

català rau en l’estil arquitectònic. El romànic, l’estil català per excel·lència, «és 

senzill i estructural com el seu poble que pensa i treu conclusions» En canvi l’art 

castellà «Té la inculcació de la sanch aràbiga» i en conseqüència «és més 

ornamental». «Les creus nostres a mi em recorden els nostres oradors, que tot 

just comencen acaben les paraules, que parlen ras i curt. Les castellanes en canvi 

em recorden certes oratòries ahont el tema desapareix sota els adornos». Puig 

entén així que les fronteres de l‘art són les fronteres de l’esperit i conclou 

l’article amb una observació plenament tainiana: «La maquinària administrativa 

podrà tirar més ençà o més enllà però les vertaderes existiran sempre […] i l’obra 

d’art unirà i germanarà les ànimes dels que foren germans, dels que ho són per 

sobre les ratlles que marquen en lo mapes de la geografia artificial del món 

modern.»233 

 

Un altre intel·lectual català destacat que s’interessà per les idees de Taine en 

moments claus de la seva trajectòria literària fou Gabriel Alomà. En un article 

publicat anteriorment al seu assaig Lo futurisme , intitulat «Sobre el nacionalisme 
                                                
232 PUIG I CADAFALCH, Josep (1895: 6724)  
233 PUIG I CADAFALCH, Josep (1897)  
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artístic», reflexiona sobre el concepte de geni que Taine exposà en la seva 

Philiosphie de l’art. En efecte, segons Alomà per Taine  

 
El geni sol tenir dues missions: resumir o concentrar una cultura nacionals i encarnar un arquetipus 

d’excel·lència en lo individual. Així, en la primera missió inclou una influència rebuda del passat en el segon 

inclou una acció exercida sobre el futur. En tal concepte el geni és l’iniciador de corrents noves, el creador el 

poeta. Si la seva obra és èpica com a concentració de la vida nacional, és altament lírica com a revelació de la 

pròpia ànima excelsa. En tot cas hi ha una influència mutual entre el geni i la nació; influència de la nació 

passada sobre el geni i influència del geni sobre la nació present i sobretot futura 234 

 

Segons Alomar el model de síntesi dual proposat per Taine que caracteritza el 

geni ha de ser el referent per als artistes catalans perquè no és quedin limitats tan 

sols en la tradició. L’artista ha de preservar una naturalesa aristocràtica i 

wagneriana:  

 
Si el nacionalisme sigui cosmopolita hem de seguir l’exemple de Wagner, el qual en la seva obra hi ha 

la magnífica dualitat genial a què em referia: la del geni concentrador (perquè beu de la música popular 

i religiosa) i la del geni iniciador, ja que per la síntesis admirable de vell fons popular i religiós de la 

germanor s’obren les portalades amplíssimes de la nova bellesa 

 

Després d’haver analitzat la influència del pensament de Taine en l’obra de Josep 

Yxart, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch i Gabriel Alomar, podem 

concloure que a tots quatre pensadors els uneix un interès comú de l’ideari tainià: 

l’art com a expressió del caràcter nacional de Catalunya. Tots quatre pensadors 

ho realitzen vinculant-ho als seus respectius interessos intel·lectuals:  Yxart, per 

tal de poder proposar una història del teatre català i determinar-ne la singularitat 

més essencial; Prat de la Riba, més polièdric, s’hi interessa en un primer moment 

per a defensar l’estudi i promoció de la naturalesa regional enfront de l’artifici 

dels grans estats; i en un segon moment, en l’anàlisi metodològic de la nació 

catalana, entenent l’art com a la millor font documental a on descobrir el caràcter 

granític de la nació. Per la seva banda, Torras i Bages també s’interessarà per 
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Taine en la seva concepció de la teoria regionalista, però també en l’àmbit 

artístic, en el que considerarà fonamental que l’obra d’art estigui tainianament 

arrelada al territori d’allà on prové, a més de ser  wagnerianament personal, i 

platònicament espiritual. En la mateixa direcció que Prat de la Riba, Puig i 

Cadafalch s’interessarà pels conceptes d’«Estat d’esperit» i «Temperatura moral» 

argumentats per Taine en La philosophie de l’art, i proposarà l’estudi dels 

museus i de l’arquitectura nacional, així com les tradicions vernaculars, per a 

determinar el caràcter de la pàtria natural catalana, que contrasta amb les pàtries i 

les fórmules artificials presents en els Estats i en models arquitectònics 

generalistes com els de Vitrubi. Gabriel Alomà, en canvi, s’interessarà en el 

concepte del model de geni artístic proposat per Taine, el qual, l’entén una 

síntesis entre l’artista aglutinador del caràcter d’un poble, amb la mirada 

cosmopolita i de volada internacional.  

 

En aquest sentit, advertim com les teories d’Hippolyte Taine casaven a la 

perfecció amb les inquietuds de la joventut nacionalista catalana de finals de 

segle XIX i principis del XX a Catalunya, els quals cercaven nous referents 

teòrics per fer del catalanisme un espai de govern i d’actuació, no només 

d’especulació o evocació romàntica. L’aplicació de la metodologia d’estudi 

tainiana –precisa, positivista i generalista- ajudà d’una banda a estudiosos i 

polítics a donar-se compte de la singularitat i l’essència del caràcter català: a 

reforçar, per tant, la via nacionalista que a finals de segle XIX estava, encara, en 

una fase de formulació. De l’altra banda, el mètode tainià permeté a polítics o 

intel·lectuals compromesos com Prat de la Riba o Puig i Cadafalch, a donar-se 

compte de la necessitat i la importància dels museus, les excavacions, l’art, 

l’arquitectura i la defensa de la cultura vernacular, en tant que, seguint la filosofia 

tainiana, es tractava d’una font preciosa allà on copsar el caràcter natural de la 

pàtria. Tots quatre els mogué a escriure aquest descobriment, encara que només 

en Gabriel Alomà observem un interès per a considerar, també, les grans fites 
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creades a fora la nació, a fi de complementar el substrat propi amb un ànim 

cosmopolita.  

 

Amb tot, la recepció de les teories de Taine en alguns dels principals 

intel·lectuals del país en el moment de formulació del noucentisme, i 

especialment els principals conceptes que s’interessaren: els vincles del caràcter, 

la nació i l’art, no pogueren passar desapercebudes per a una de les figures claus 

del noucentisme com fou Francesc Galí. Com intentarem demostrar en el següent 

apartat, Galí li interessaren altres conceptes presents a La philosophie de l’art 

tainiana, encara que sempre estaran d’alguna manera o altra relacionats amb  les 

teories sobre l’art com a vehicle d’expressió nacional.  
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3.3 Taine i Francesc Galí  

 

L’aproximació de Galí a Taine es pogué donar a través de tres situacions diferents. 

Estimem que la primera d’elles es va produir gràcies a la mediació del seu oncle, 

Pompeu Fabra, que li portava llibres de l’Ateneu barcelonès per a il·lustrar-lo durant la 

seva adolescència.235 De fet, en el volum que es conserva a l’Ateneu De l’idéale dans 

l’art (tercer capítol de La philosophie de l’art publicat per separat), de 1867, hi 

advertim, sobre les primeres pàgines en blanc, uns dibuixos esbossats que ens fan 

pensar en aquelles paraules d’alguns familiars de l’artista segons qui Galí aprofitava el 

paper dels llibres que li portava el seu oncle de l’Ateneu, que els considerava de més 

qualitat, per tal de iniciar-se a l’art del dibuix.236 Altres estudis de Taine que, tal i com 

intentarem demostrar en aquest capítol, interessaran a Galí, com el tractat de la 

percepció De l’intelligence (1870), també es conserven, en la seva primera edició, al 

fons de l’Ateneu barcelonès. 

 

Un segona hipòtesi ens la suggereix la historiadora Teresa Sala, al afirmar que La 

philosophie de l’art de Taine apareix citada i estudiada en la llibreta d’apunts del pintor 

Sebastià Junyent per la seva classe Teoria i Historia de les Belles Arts Industrials, 

conduïda pel teòric de Llotja Francesc Miquel i Badia.237 Com hem revisat en el segon 

capítol, Galí amb tota probabilitat assistí a les lliçons de Miquel i Badia i, en 

conseqüència, pogué ser a Llotja on entrà en contacte per primera vegada amb el 

pensament del filòsof francès.  

 

La tercera hipòtesis està relacionada amb la influència que exercí sobre el jove Galí la 

lectura de les novel·les d’Emile Zola, un dels grans devots i divulgadors de les teories 

d’Hippolyte Taine. Segons Alexandre Cirici, La Débâcle de Zola (1892) fou un dels 

llibres que més colpiren a Galí durant la seva joventut, i fins i tot n’intentà fer una 

traducció al català.238 A priori, considerant l’argument de La Débâcle –una novel·la 

històrica que relata les peripècies de Jean Macquart durant la caiguda del Segon Imperi 

                                                
235 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965) 
236 Anècdota explicada per Núria Galí, una de les filles de l’artista, entrevistada el 06/10/07 a la seva 
residència del carrer Ferran Casas de Barcelona 
237 Apunts conservats per la historiadora i no publicats 
238 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965) 
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Francès- no trobem res de rellevant en el llibre que puguem relacionar amb l’ideari d’un 

dels formuladors del noucentisme. Però la qüestió canvia si considerem que La 

Débâcle, inclosa dins el gran projecte zolià de dinou novel·les  que intitulà Rougon-

Macquart (1970-1892), fou una de les novel·les on es manifesta amb més força la 

influència de les teories de Taine. L’escriptor francès es llançà al cultiu de la seva 

novel·la naturalista inspirant-se en Taine i en la seva metodologia de treball, que 

l’escriptor titllava de «fisiològica». En el projecte de Rougon-Macqart Zola es disposà  

a seguir, tot observant les lleis científiques, l’evolució de tota una família francesa a 

través de cinc generacions successives durant el Segon Imperi Francès. Tal vegada, Galí 

s’apropà a la metodologia i al pensament tainià quan es disposà a traduir La Débâcle.  

 

Fos per via de Pompeu Fabra, les classes a Llotja o La Débacle de Zola, el cert és que 

alguns deixebles de Galí com Joan Bergòs recordaran la importància cabdal que tenia 

pel seu mestre les teories de Taine i en concret La philosophie de l’art.239 És per això, 

que ens disposem a reflexionar en els apartats que segueixen sobre els principals 

conceptes que sobresurten en el llibre tainià que ens semblin que tinguin relació amb la 

teoria o la praxis pedagògica defensada per Francesc d’Assís Galí. Ens volem centrar 

especialment en cinc conceptes que semblen comuns en totes dues figures: L’estat 

d’esperit, l’ideal artístic, el concepte d’imitació, la unitat en la forma i la percepció 

pura dels infants  
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3.3.1 Lʼétat dʼesprit i lʼideal dans lʼart 

 

Podem reflexionar sobre la influència directe que tingué l’ideari de Taine sobre 

Francesc Galí a partir de dues conferències que impartí el nostre pintor i pedagog, l’any 

1911 («L’esperit Cristià en la pintura del Renaixement»240) i l’any 1915 («La pedagogia 

del Dibuix i del Color»241), totes dues transcrites a La Veu de Catalunya i a la revista 

Vell i Nou respectivament. En elles, Galí no esmenta explícitament el nom de Taine, 

però si que en canvi fa referència a tres de les teories vehiculars de La philosophie de 

l’art, com són els conceptes d’Estat d’esprit , de Medi natural i d’Ideal artístic: 

 
Cada sistema educatiu [transcriu J. de la conferència de Galí sobre la pedagogia]  ha posseït sempre dos 

factors: l’esperit de l’època i el del poble o medi ambient. Cada època ha tingut un esperit i ha donat un ideal i 

una força directiva a un sistema educatiu.» Quin és l’esperit de la nostra època? Vet aquí el que caldria 

determinar. Quin ideal ens mou?  

 

En aquesta conferència Francesc Galí denunciava l’estat de decadència en que es 

trobava l’educació artística a Catalunya donada la caducitat de la institució acadèmica. 

Segons Galí calia assentar les bases d’un nou sistema educatiu, però, d’altra banda, 

perquè això fos possible, calia tornar a enrere en els segles i copsar l’estat d’esperit que 

mogué a les gents a fundar una institució com l’Acadèmia; no pas per imitar-lo, sinó per 

insuflar-ne d’un nou ideal. Així mateix, quan Francesc Galí afirma que cal  «posseir dos 

factors com són l’esperit de l’època i l’esperit del poble per tal de refundar el model 

educatiu», està fent referència a una de les idees cardinals dins La philosophie de l’art: 

el concepte d’État d’esprit. Segons el pensador francès, un artista és gran en tant que és 

capaç d’expressar l’estat d’esperit de l’època que li ha tocat viure; això és, l’estat 

espiritual, intel·lectual, històric i nacional que acompanya l’obra d’art i que determina 

en gran part la seva sort i formalització. Dit en altres paraules, l’artista genial és aquell 

que, tal i com ho expressà Goethe, omple els seus pulmons amb l’esperit del seu temps: 

                                                
240 “L’esperit Cristià en la pintura del Renaixement” (1911) 
241  “La pedagogia del dibuix i del color” (1916) 
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« Emplissez votre esprit et votre cœur, si larges qu’ils soient, des idées et des sentiments 

de votre siècle et l’œuvre viendra».242 

Galí torna a fer referència a la noció d’Estat d’esperit a la conferència dedicada a 

«L’esperit cristià en la pintura del Reneixement», i en aquesta ocasió se’n serveix per 

parlar sobre el fet artístic: 

 
L’artista sintetitza en l’obra l’època en que viu, per l’ascendent d’aquesta sobre el seu esperit. Més clar: 

l’artista, part integrant de la societat en que viu y per tant, per ells influït, produeix l’obra que és síntesi y 

expressió de son estat d’esperit, acordat aquesta al de la època en que viu 

 

En el primer capítol de La philosophie de l’art Taine manifesta que un mal estat 

d’esperit és el causant del migrat desenvolupament de les arts del seu temps, el de 

mitjans del segle XIX a França, les quals, a parer seu, no arribava a la qualitat que es va 

produir durant el període del Renaixement italià. Taine subscriu que, passada la 

Revolució Francesa, amb l’accés a la modernitat, a les noves costums del benestar, a la 

netedat, a la falta de sofrences físiques, el despertar de l’escepticisme, l’home modern 

només ha pogut generar models «ambiciosament tristos, infeliços, inestables, 

somiadors, vagament inquiets», caràcters que es representen amb algunes de les seves 

figures referencials –que anomena personatges regnants- tals com «el Réné, el Faust, el 

Werther, el Manfred», inaugrant l’ estat d’esperit de le mal du siècle, el qual segons 

Taine s’instaurà a principis de segle XIX i que encara no havia trobat la seva fi. 

 

Aquesta concepció del mal du siecle com a estat d’esperit del món modern té unes 

interessants analogies amb la visió que tenia Francesc Galí de la realitat de les arts i la 

cultura de finals del segle XIX a Catalunya. Segons les paraules del mateix artista 

transcrites per Josep Pla, la seva generació, la noucentista, reaccionà, precisament, 

contra els valors decadentistes que encarnava la generació modernista dels IV Gats. 

 
El que sortí, en forma d’objecte d’aquell ambient dels IV Gats tingué en algun raríssim cas un pes real; 

generalment parlant, no en tingué gens. […] Heu de partir de la idea que vivíem en un país adotzenat, 

lamentable, provincià – provincià d’ínfima classe. […] La nostra actitud rebel ens portà, a unes quantes 

persones d’aquell ambient, a somniar, vull dir a crear, una altra societat. Arribàrem a la conclusió que 

                                                
242 TAINE (1881: 115-118) 
. 
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l’únic camí factible era la substitució de la forma de cultura que existia, que era l’oficial, per la cultura 

autèntica: europea, nacional, científica i pràctica243  

 

Amb aquestes paraules de Galí podem treure la conclusió que ell i la seva generació, la 

noucentista, eren plenament conscients que necessitaven un canvi radical de l’estat 

d’esperit contextual, regnat pel mal du siecle català –el decadentisme- i el xaronisme, i 

erigir un nou context cultural que servís de sòl fèrtil per a que en poguessin sortir 

creadors i figures exemplars. Per a aconseguir-ho, segueix Galí, són indispensables la 

creació d’una cultura nacional –a més d’europea, científica i pràctica. I aquest és, 

precisament, el segon concepte que enllaça amb Taine, i que tot seguit mirarem 

d’exposar tot tornant a les paraules de Galí que expressà en la conferència sobre 

l’educació de l’art: la idea d’estat d’esperit racial. 

 

Perquè per Galí l’educador i l’artista hauran de ser conscients, a més de l’estat d’esperit 

ambiental o generacional, de l’estat d’esperit del seu poble. Galí s’està referint a la idea 

que també influí a Prat de la Riba o Puig i Cadafalch,  present dins La philosophie de 

l’art, segons la qual l’artista és aquell que millor sap expressar el temperament, el 

caràcter d’una raça. Amb tot, hi ha un petit matís terminològic que volem dedicar unes 

ratlles a precisar.  

 

Taine no esmenta mai explícitament de l’expressió d’«Estat d’Esperit dels pobles» en la 

seva Philosophie de l’art, com si que en canvi ho fa Galí en la seva conferència 

dedicada a la pedagogia. En el capítol de La philosophie de l’art dedicat a desenvolupar 

el concepte d’État d’esprit («De la nature de l’art») el pensador francès no vincula  

l’expressió d’estat d’esperit amb el caràcter dels pobles. L’estat d’esperit que influeix a 

l’artista està relacionat amb l’entorn generacional o físic, no nacional. No serà fins el 

tercer capítol de la Philosophie (L’ideal dans l’art) que Taine canviarà l’expressió 

d’État d’esperit, per la de caractère essential com allò que el gran artista expressa  a 

través del seu art. I ara si, segons Taine els millors caràcters a imitar seran els més 

granítics dels pobles, els pertanyents a la raça, perquè, com hem vist en el capítol 

anterior, són els caràcters més perennes i immutables. És així com Taine arribarà a la 

mateixa conclusió i màxima expressada per Galí, encara que amb terminologies 

                                                
243 PLA, Josep (1991: 66-67) 
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diferents: que perquè es produeixi una gran obra d’art (o una gran obra educativa), 

l’artista genial (entengui’s també l’educador) ha de ser capaç d’expressar l’estat 

d’esperit (generacional o físic) que l’envolta i, al mateix temps, el caràcter del poble, 

l’estat d’esperit nacional al que es referia Galí.  

 

D’aquesta manera, entenem que Francesc Galí el que està proposant és una adaptació de 

l’ideari tainià en la matèria de la pedagogia de l’art; és a dir, que els educadors han 

d’inspirar-se en el caràcter essencial de la nació catalana alhora de formular els seus 

projectes. Potser per aquest motiu una de les metodologies que caracteritzaran l’Escola 

d’Art Francesc Galí serà l’estudi del passat nacional, que es manifestava en l’estudi de 

l’artesania (els estergits barrocs, la ceràmica i estampats populars…) per tal d’inspirar 

als joves artistes, tal i com queda ben fonamentat en la seva tasca com a director de 

l‘Escola Superior de Bells Oficis. Al mateix temps, la metodologia de Galí també 

consistia en fer que els seus artistes tinguessin un coneixement profund del caràcter del 

territori català. Per això, els portava a descobrir els secrets geogràfics del Montseny, 

mitjançant les seves conegudes excursions, així com altres punts importants del 

patrimoni català, com Poblet i les esglésies barroques de Barcelona i rodalies. Així, la 

majoria d’artistes sorgits de les aules de Galí, desenvoluparan en la seva obra una 

profunda connexió amb el caràcter de la terra: Joan Mirò, amb el mediterrani i 

l’artesania; Jaume Mercadé i Ignasi Maillol amb el camp de Tarragona; Llorens Artigas 

amb les tècniques de la ceràmica popular; i la resta de pintors: Rafael Benet, 

Puigdengolas… potser l’exemple menys conegut en relació amb la importància que Galí 

conferia a la identificació dels seus alumnes amb el territori, ens l’ofereix un comentari 

d’un dels seus primers deixebles, el  mexicà Francisco Goitia, educat a l’Acadèmia Galí 

entre 1905 i 1910. En la única monografia complerta que existeix sobre el pintor, Goitia 

recorda com un dels consells que el mestre Galí li donà a l’escola d’art fou que retornés 

a Mèxic i que copsés el caràcter i la identitat mexicana:  

 
Recibí de Galí las normas definitivas para mi formación artística. En una ocasión el maestro catalán me 

dijo: “Usted doce muestras cosas copmo un buen pintor indígena. Se encontrará a sí mismo cuando 

regrese a su país y logre la integración de sus sentimientos y de su razón con el medio ambiente 

mexicano”244 

                                                
244 LUNA ARROYO, Antonio (1987 :162) 
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De nou, ens sembla que el consell de Galí responia a la seva concepció tainiana de l’art, 

especialment quan utilitza l’expressió la integració amb el «medi ambient» mexicà, que 

correspon amb la idea d’Estat d’esperit o temperatura moral analitzades en el present 

capítol. 

 

En la conferència sobre pedagogia de l’art, Galí també parla de la importància de 

l’assumpció d’un ideal per tal de dur a terme la reforma que es proposava.  Si bé és cert 

que la idea d’ideal no és nova dins la història de la civilització europea, no és menys 

rellevant determinar que el concepte d’ideal és una de les principals nocions 

desarrollades a La philosophie de l’art de Taine,  concretament en el capítol cinquè,  

intitulat De l’ideal dans l’art.  

 

Aquest concepte ens torna a relacionar amb la idea formulada anteriorment vinculada a 

la noció de mal du siècle i la influència de l’estat d’esperit que ens circumda. L’autor 

del reportatge sobre la conferència de Galí es pregunta, reflexionant sobre les paraules 

de Galí, si  «el fons de la qüestió, és aquesta vaguetat d’ideal, la confusió que fa que res 

no quedi concret». L’acadèmia va néixer d’una necessitat espiritual, però la pregunta 

que cal fer ara és si se sent aquesta necessitat, aquest ideal entre els seus contemporanis. 

L’autor no proposa ninguna resposta al respecte, encara que el temps si que la suggerit: 

aquell ideal va ser el del noucentisme; això és, la conformació d’un context fèrtil i 

positiu per a on poder desenvolupar un art fecund i d’abast nacional 
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3.3.2 La imitació i la unitat en lʼobra dʼart 

 

Exposem, a continuació, dues idees més presents dins l’ideari de La philosophie de l’art 

de Taine que ens semblen que entren plenament en consonància amb alguns dels 

principis que Francesc Galí transmetia als seus alumnes de l’Escola d’Art Francesc 

Galí. El primer d’ells, està relacionat amb la revisió del concepte d’imitació artística. 

Galí fou un dels primers pedagogs catalans en renunciar definitivament al mètode de 

còpia i imitació dins l’ensenyament artístic. Hi renunciava explícitament: «Res de 

copiar!», recordava Goitia d’una de les lliçons de Galí».245 La seva proposta anava 

dirigida a prioritzar l’ensenyament del que ell anomenava la «unitat de l’obra d’art» i 

l’educació de l’instint per captar l’estructura interna dels motius artístics: «Tot allò 

visible -recordava el pintor Rafael Benet- per Galí ha d’estar  subjecte a les proporcions 

que el deixeble ha d’intuir, de tal manera que el traç quedi harmònic com el joier fent un 

arabesc dins una joia, o com els arquitectes de les catedrals estructurant els rosetons».246 

 

És a dir, que per Galí allò important per a l’educació d’un artista no era la pedagogia de 

la tècnica i de la bona imitació de la realitat, sinó l’educació dels sentits per tal que 

l’artista sigui capaç de copsar la unitat de l’obra d’art, l’harmonia, la coherència de la 

forma inserida dins un tot. Es tractava d’un principi que trencava amb la concepció 

tradicional de l’aprenentatge artístic que es fomentava a les acadèmies, és a dir la 

pedagogia de l’art a través de la imitació de làmines i models de guix.  El concepte de 

crítica a la imitació, d’unitat de l’obra d’art i predomini conceptual en la proposta 

pedagògica de Galí ens sembla que entra plenament en consonància amb les idees 

defensades per Hippolyte Taine en el primer capítol de La philosophie de l’art («De la 

nature de l’art»). En el tercer apartat d’aquest capítol Taine sotmet a revisió la idea que 

l’art té per objectiu principal la imitació precisa de la naturalesa. L’autor se n’adona que 

la imitació fidel de la realitat no és garantia de la qualitat en l’obra d’art. Prova n’és que 

la fotografia o el modelatge –la tècnica artística amb la que es pot reproduir més 

fidelment la realitat- no són superiors a les realitats que els grans artistes ens presenten a 

la pintura. Al mateix temps, hi ha també molta diferència de categoria entre els artistes 

imitatius i els grans artistes; un esbós de Van Dyck, és cent vegades més punyent que 
                                                
245 LUNA ARROYO, Antonio (1987: 159) 
246 BENET, Rafael (1969: 36) 
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una escena hiperrealista de Dinner, per posar l’exemple de que es serveix Taine. Segons 

Taine per tant, la imitació de la naturalesa no és l’objectiu de l’art. Si l’artista s’ha de 

concentrar en alguna imitació, en canvi, ha de ser en la imitació del que l’autor anomena 

Les relacions i les analogies entre les parts. («Les rapports et dépendances mutuelles 

des parties»247). 

 

L’anàlisi d’aquest concepte ens descobreix les gran semblances que existeixen amb els 

principis pedagògics examinats de Galí sobre la unitat de l’obra d’art. Segons Taine, el 

primer que ha de fer l’artista és a representar la lògica del cos -la logique du corps-, 

abans que el detallisme tècnic, és a dir la bona proporció entre les parts, abans que la 

precisió del concret. En segon lloc, a l’artista li caldrà una labor aguda d’observació per 

captar l’essència de l’escena o el motiu que ha de representar. És absurd, per exemple, 

que d’una escena de gènere amb diversos personatges l’artista vulgui representar els 

detalls de tots ells; contràriament, li bastarà saber representar el caractère dominant dels 

protagonistes. «Ainsi, en règle générale, ce qui nous intérésse dans un être réel c’est ça 

logique intérieure ou extérieure, en d’autres termes, sa structure, sa composition et son 

agencement.»248 

 

La teoria de Taine seguirà avançant en el curs de La philosophie de l’art, i acaba 

desembocant, com hem vist en els apartats precedents, en que el millor caràcter 

essencial a imitar per un artista és el caràcter de la raça. Però pel que ens  convoca en 

aquest capítol ens bastarà aturar-nos en el punt de la reflexió tainiana de que l’art té 

l’objectiu de trobar les relacions entre les parts per a ser capaços d’expressar el caràcter 

essencial de les coses. Tal i com intentarem demostrar, aquesta és una noció directament 

relacionada i, al nostre entendre, inspiradora de la revolucionària teoria pedagògica de 

Francesc Galí. 

 

Galí va inventar una enginyosa metodologia per tal d’ensenyar als seus alumnes a 

copsar la unitat de l’obra d’art. Com hem vist, al mestre li interessava abans la bona 

comprensió de les lleis internes d’un objecte –l’estructura, la relació amb les parts- que 

no pas la pedagogia de la tècnica. Per aquest motiu suprimí dels seus mètodes l’ 

                                                
247 TAINE, H. (1881: 30) 
248 TAINE, H. (1881: 32) 



 165 

aprenentatge imitatiu de l’art, com el que es feia a les acadèmies d’art o disseny, com 

Llotja, d’on havia sigut alumne, i es concentrà en la profunda educació dels sentits. De 

fet, essent rigorosos, Galí no fou el pioner d’aquesta corrent antimitativa a casa nostra; 

la seva visió era renovadora d’un moviment iniciat a Catalunya per Ramon Martí Alzina 

durant la dècada dels anys seixanta del segle XIX. Enfrentat amb l’acadèmia, Alsina  

defensava que l’aprenentatge s’havia de fer partint de models del natural, i per això 

fomentava als seus alumnes –com Vayreda o Urgell- a sortir a dibuixar i aprendre a la 

naturalesa. Tanmateix, el concepte d’imitació encara estava present en la concepció 

pedagògica de Martí Alsina: canvià els models artificials pels models naturals com a 

font d’imitació. El trencament definitiu amb aquesta idea d’imitació la donarà Francesc 

Galí, perquè en bona part dels seus exercicis renunciarà definitivament a la pedagogia 

de la tècnica i fomentarà, per contrast, l’educació dels sentits.  

 

Segons Galí, cal aprendre, o reaprendre, a mirar, sentir, escoltar, tocar, degustar abans 

que dibuixar, pintar, esculpir. Mirar paisatges, quadres, formes i desxifrar-ne 

l’estructura invisible i el caràcter essencial que n’amaguen.  Fou aquesta tasca la que es 

dedicà a impartir des de que fundà la seva primera escola d’art, l’Escola d’Art Francesc 

Galí, l’any 1905.249 En les seves sortides al Montseny Galí prohibia que els seus 

alumnes portessin estris de dibuix. Es passaven hores i hores contemplant el paisatge, 

però no d’una manera romàntica, sinó educativa, amb l’objectiu que els seus alumnes 

entenguessin d’una manera individualitzada i única els trets més diferencials del 

paisatge. «Aneu fornits només d’una corona d’ulls el front» recordaven alguns del seus 

alumnes del seu mestre. Fixem-nos que aquest exercici plenament conceptual és un pas 

més respecte la fugida a la natura que havia aconseguit Martí Alsina. Per aquest, copiar 

del natural era fonamental per al despertar creatiu de l’alumne, mogut pel convenciment 

que la vivacitat i la puresa del fet natural despertaria les seves ànimes. És encara una 

idea romàntica. En canvi per Galí, l’art ja no és important, sinó la imatge i l’ordre 

mental. L’execució artística és a posteriori. Amb aquest principi s’aconseguia 

determinar allò essencial i fer desaparèixer tota temptació sentimental, romàntica i ,en 

conseqüència, caduca, modal seguint les paraules de Taine. 

 

                                                
249 D’aquestes lliçons en parlen els seus deixebles: Rafael Benet (BENET, Rafael (1969: 36), també Joan 
Miró (DUPIN, Jacques (1961), Llorens Artigas (ARTIGAS; Joseph Llorens (1917) 
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Per tal d’entendre l’ordre intern dels objectes Galí tapava els ulls als seus alumnes i els 

hi feia palpar pomes o patates. Seguidament, els hi feia dibuixar, encara a ulls clucs, 

perquè en determinessin la forma interna mentalment. En alguns casos també els hi feia 

alçar escultures amb els ulls tapats. Alexandre Cirici conta com els hi feia dibuixar de 

cara una figura vista de perfil, i de perfil una vista de cara. «Es conserven dibuixos de 

Joan Miró fet d’aquesta manera, que servia per a no fiar-se de la visió global, sinó per 

fer-se un concepte de la forma de les coses. Feia mirar de costat el cos per veure’n el 

relleu»250   

 

             
   Dibuixos de Joan Mirò a lʼEscola dʼArt Francesc Galí (c. 1912). 

 

L’educació de l’oïda també era fonamental a les aules. Els alumnes passaven tardes 

senceres escoltant música de Bach, i no era endebades l’elecció del compositor 

alemany, mogut  per l’objectiu que els alumnes entenguessin que existeix en l’obra d’art 

un ordre abstracte entre els objectes, invisible, però quasi bé matemàtic, a manera d’una 

fuga bachneriana. En aquest sentit convé recordar les paraules dels seus alumnes en 

relació amb les lliçons conceptuals que els hi traspassà a l’escola d’art. Segons Joan 

Bergós,  
 

Galí ensenyava a veure abans de l’ensenyament de l’expressió del que s’havia vist ; educava la sensació 

òptica, la percepció visual i el concepte plàstic; el carbó tardava en arribar al paper, puix que molt 

después de mirar intel.ligentment, es copsava la relació jeràrquica de masses i d’espais, per tal de situar-

los degudament en el dibuix, cenyint-se a la plasmació del que es veu i no del que se sap. 

 

I per Rafael Benet: 
 

                                                
250 CIRICI PELLICER, Alexandre: (1965: s.n.) 
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Cada objecte en les seves parts havia d’estar enllaçat de manera evident amb el tot; teníem l’obligació 

d’evidenciar la llei d’unitat que regeix, tàcitament, enèrgicament, les coses en si i les relacions d’unes 

amb les altres. 
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3.3.3 La percepció dels cecs, dels infants i el tractat De la intelligence de 

Taine 
 

La metodologia de Galí tan aviat donava importància a la part intel·lectual de l’educació 

artística –el bon raonament de l’obra- com a la part sensitiva, a l’educació dels sentits. 

El bon sentit de la vista, però també del tacte o de l’oïda. D’aquesta manera els artistes 

comprendrien instintivament la lògica d’un motiu artístic. Un instint, que segons Galí, 

tenia l’objectiu de preservar la percepció pura dels infants o dels artistes primitius, tal i 

com ell mateix declarà en una entrevista transcrita a la monografia del pintor Francisco 

Goitia: 
 

L’artista que vol ser-ho de debò ha de, essent gran, prendre un bitllet d’anada i tornada a la 

seva infantesa i recordar, conservar els seus valors. Els nens són bons dibuixants perquè 

perceben el volum i els adults han afanyar-se per no deixar de percebre’l. Els asteques, els 

inques, els asiàtics primitius no han anat a l’escola, no s’han pervertit amb la còpia, segueixen 

essent nens, i conseqüentment, artistes.251 

 

Aquest interès envers la sensibilitat perceptiva de l’infant, ens porta de nou a Taine, i a 

les noves conclusions que va extreure en el següent llibre que publicà després de la 

Philosophie de l’art: De l’intelligence (1870). No tenim cap prova que Galí pogués 

llegir aquest tractat sobre la percepció i la intel·ligència humanes, però ens ho fan pensar 

l’enorme relació d’algunes de les teories formulades amb la praxis pedagògica de Galí, 

així com l’existència de la primera edició del tractat de Taine de nou al fons de l’Ateneu 

Barcelonès.  

 

De l’intelligence és un estudi d’un gran rigor i extensió –dos volums de més de quatre-

centes pàgines cadascun- en el que el pensador francès es disposa a descriure, a través 

d’un mètode basat en l’observació, la naturalesa de la intel·ligència humana. A parer de 

l’autor, els sentits juguen un paper decisiu per a la conformació de la nostra 

intel·ligència, en tant que el procés de gestació d’aquesta depèn en gran mesura de la 

manera com percebem, sentim i palpem el món.  

 
                                                
251 LUNA ARROYO, Antonio (1987: 160) 
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Allà a on ens sembla que existeixen més punts en comú amb la praxis pedagògica de 

Francesc Galí, és en el capítol II del segon volum de De l’intelligence, intitulat 

oportunament L’éducation des sens (L’educació dels sentits). En aquest capítol Taine 

defensa que els adults tenim un sentit de la percepció mal aprofitada. La seva conclusió 

es basa en l’observació que el teòric en va fer de la naturalesa perceptiva dels nens i, 

especialment, dels cecs. Taine s’adona que l’infant i els cecs que recuperen la visió, 

tenen una percepció del món completament diferent a la nostra. Veuen tan sols signes, 

taques d’un color més o menys pur, sense cap mena de noció de l’espai, la dimensió o el 

detall. A aquest coneixement propi dels adults, l’infant o el cec que ha recuperat la vista 

hi arribarà tan sols a través del que Taine anomena, «l’experiènce musculaire»; és a dir 

que la investigació tàctil pròpia de l’infant o del cec és el que en realitat ens dóna la 

informació essencial dels objectes del món. Es tractava d’una teoria revolucionària, que 

qüestionava tres veritats mai qüestionades per la ciència. D’una banda, que la realitat 

que veiem és una il·lusió, una realitat artificial formada per l’aprenentatge i la 

investigació. En segon lloc, amb aquesta afirmació Taine donava a entendre que el 

mètode d’aprenentatge de l’infant era superior a l’aprenentatge teòric convencional, fet 

a partir de l’estudi i del distanciament devers el món. Com a conseqüència, el lector de 

Taine es podia preguntar: quina és la vera realitat: la que percebem amb capes 

d’aprenentatge quan som adults o la realitat pura i sígnica percebuda per l’infant? 

 

Per a demostrar les seves teories Taine posa una gran quantitat d’exemples i 

experiments amb cecs de naixement que han recuperat la vista al cap de molts anys. I 

aquest és el punt que hi trobem més relació amb la pedagogia de Galí i els exercicis de 

la seva acadèmia relacionats amb la descoberta de la forma a partir de l’envenament 

dels ulls o el sentit del tacte que hem exposat en l’apartat anterior. Taine admira el sentit 

de la forma que tenen els cecs, els quals fins i tot després d’haver recuperat el sentit de 

la vista, necessiten reconèixer el món i les formes a través del tacte. En el seu estudi 

posa també alguns exemples dins la història de l’art, com aquell escultor toscà que, 

havent esdevingut cec, pogué fer una còpia exacte d’una monument de Cosme I, 

servint-se només de l’experiència tàctil. Taine descobreix que la concepció d’un objecte 

de la realitat per un cec és molt artística: és una imatge mental, «com un dibuix» format 
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per un «ensemble de lignes»252, sense idea del color, de les ombres, del detall, però 

d’una gran essencialitat formal. Així, palpant els objectes, i sense la intromissió d’altres 

sensacions, els cecs perceben les formes d’una manera més pura que els adults 

ortodoxes. Això comporta segons Taine molt avantatges pels artistes i creadors:  
 

Grâce aux sensations musculaires considérées au point de vue de leur prolongation plus o 

moins grande,  nous pouvons comparer les différents modes de l’étendue, en d’autres termes 

des différences de longueur, de surface, de situation et de forme. (...) Quand nous sommes 

ainsi devenues sensibles à la dimension, nous n’avons plus besoin d’employer les mesures de 

longueur, et c’est là un talent acquis qui facilite beaucoup d’opérations mécaniques; par 

example, pour dessiner, peindre, et dans les arts plastiques, il faut absolument avoir acquis ce 

descirnement des plus délicates différences.253  

 

Tot i no ser De l’intelligence un tractat dedicat específicament a l’art, les argumentades 

reflexions que Taine proposa sobre la naturalesa de la percepció humana han propiciat 

que hagi merescut l’interès d’ alguns teòrics de l’art modern. Així, l’historiador Pepe 

Karmel, en el seu llibre Picasso and the invention of cubism254 defensa a Taine i el seu 

tractat sobre la intel·ligència com a un dels estudis precursors del trencament amb la 

concepció tradicional de la realitat dins la pintura moderna, que abstractes i cubistes 

faran efectiu a principis del segle XX. A Karmel també li interessà l’anàlisi que proposa 

Taine de la visió primitiva i pura dels infants quan neixen o dels cecs quan recuperen la 

visió, en particular per la percepció neta i a base de taques que tenen de la realitat abans 

d’investigar-la. Karmel considera que aquesta percepció de la realitat per via de taques 

(taches)255 correspon amb la concepció moderna de l’art que s’inicià amb Manet, 

precisament en uns anys molt propers a la redacció de De l’intelligence (1870). Al seu 

torn, l’autor també defensa que Taine va ser un precursor de la noció moderna de la 

forma i de la percepció activa de l’art modern, especialment del cubisme, atès que el 

pensador francès entenia, com hem vist, que el coneixement de les dimensions espaials 

del món la fem a partir de l’experiència tàctil.256  

 

                                                
252 TAINE, H. (1870: 134) 
253 TAINE, H. (1870: 22-23) 
254 KARMEL, Pepe (2002) 
255 KARMEL, Pepe (2002: 4) 
256 KARMEL, Pepe (2002: 6) 
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Aquesta concepció de Taine com a precursor teòric de la forma moderna de l’art, 

entenem que no fou desenvolupada d’una manera conscient pel pensador francès, atès 

que, tal i com hem mostrat en l’estudi de La philosophie de l’art, l’historiador tenia una 

noció molt retrògrada i sobretot molt crítica en relació amb l’art contemporani. En 

qualsevol cas, aquest interès de la teoria moderna de l’art per Taine ens serveix per 

advertir com Francesc Galí es fixà amb un pensador que, encara que fos d’una manera 

indirecta, contribuí d’una manera notable a la concepció moderna de la pintura; és a dir, 

al distanciament respecte a aquella noció acadèmica i decimonònica de l’art, segons la 

qual cal aprendre a crear les coses del món a través de la imitació de les obres mestres o 

de làmines. Al seu lloc, Galí i els cubistes aprengueren de Taine a recuperar la 

concepció pura i essencial de la forma inherent a l’infant o el cec. 

 

Tot plegat, ens porta a unes conclusions d’un gran interès per la història de la pedagogia 

de l’art. Galí fou un dels primers pedagogs a Catalunya que educà partint d’una visió 

conceptual i moderna de l’art. Galí entengué que la modernitat de l’art reia en la 

comprensió instintiva i intel·lectual de les essències dels motius a representar, així com 

la correcte disposició estructural dels objectes. D’altra banda, Galí tampoc era un 

especulatiu defensor de l’abstracció o un iconoclasta com els conceptuals d’avui.  

Sempre va tenir clar que la realitat havia de ser sempre el punt de referència, però mai 

per imitar-la, sinó per copsar-ne la veritat intrínseca, la que segons Taine s’amaga 

darrera l’aparença de les coses. La pedagogia conceptual de l’art és un aspecte que està 

plenament identificat amb La philosophie de l’art de Taine, quan diu, en un dels seus 

passatges, que amb les seves reflexions entorn a la naturalesa de l’obra d’art, el fenomen 

artístic esdevé «quelcom de més proper a la intel·ligència que a la mà», doncs per a la 

recerca del caràcter essencial i la bona disposició interna de les formes i els colors, serà 

més important el bon ús de la raò i la bona naturalesa instintiva, que el domini de la 

tècnica imitiativa. Heus aquí la modernitat de Taine, i en conseqüencia, la que entenem 

que, per via del seu pensament, absorbí i irradià Galí. 
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4.1.4 Conclusions 

 

Les conclusions que podem extreure un cop havent analitzat i comparat l’ideari 

d’Hippolyte Taine amb Francesc Galí i intel·lectuals catalans definidors del modernisme 

i del noucentisme, ens semblen de gran interès per la història del pensament noucentista, 

nacional i de la història de l’art modern català. Després del nostre estudi podem 

concloure en primer lloc que Hippolyte Taine va ser una figura referencial pel que 

podríem anomenar la formulació antiromàntica del catalanisme. Per un nova generació, 

com la de Galí o Prat de la Riba, era indispensable un referent teòric que animés a 

impulsar la concreció d’una teoria nacionalista basada en l’estudi, la recerca, el rigor 

positivista, i no tan sols en evocacions o mitificacions romàntiques. Tal i com 

denunciava Galí a Josep Pla, a Catalunya de finals del segle XIX, tot i les importants 

iniciatives nacionalistes de la generació de la Renaixença i del modernisme, hi havia un 

profund desconeixement científic de la història, de l’art, del passat nacional. La lectura 

de Taine pogué impulsar a polítics, arquitectes i pedagogs a ser conscients de la 

importància de l’estudi de la cultura i de l’art en tan que, seguint les paraules del 

pensador francès, és allà a on millor es preserva l’esperit granític de la nació.  

 

I en la revisió de tot plegat, fou referent un dels llibres fundadors de la teoria estètica a 

Europa, com és La philosophie de l’art de Taine, i en concret del capítol tercer del llibre 

(De l’ideal dans l’art), publicat en un volum per separat l’any 1867 i que encara avui es 

conserva al fons de l’Ateneu Barcelonès, un dels bressols del catalanisme a la ciutat de 

Barcelona en els temps de Galí i Prat de la Riba. Hem vist com, en essència, hi ha un 

concepte, entre els molts desarrollats dins l’obra tainiana, que influïren als nostres 

polítics i literats : la noció d’estat d’esperit i de caràcter nacional. El bon creador és 

aquell que és capaç d’expressar el temperament de la nació, amagada sota els estrats 

superficials que conformen les modes, de la història, de la geografia. La assumpció 

d’aquesta idea impulsà d’una banda a pensadors com Prat de la Riba i Puig i Cadafalch 

a entrendre la importància dels museus, de l’arqueologia grega, de l’arquitectura 

romànica; i a pedagogs com Francesc Galí, a educar  els alumnes tenint com a 

referència  l’artesania i la naturalesa vernacular.  
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Aquesta idea és sens dubte, la que ens fa millor comprendre aquella sentència de Joan 

Bergòs, quan expressà que a Galí la lectura de Taine li ajudà a aprofundir en la part més 

substancial i permanent de l’obra d’art ; d’una banda allò més substancial ens ho porta 

fixant  la nostra atenció a l’art i el patrimoni nacional ; però també educant la ment i els 

sentits dels alumnes en la concepció d’obra d’art amb unitat i coherència interna; la 

mateixa visió pura i essencial dels infants o dels cecs, tal i com hem vist en el tractat De 

l’intelligence de Taine. Només d’aquesta manera les obres poden depassar modes i 

generacions ; ser rellevants per l’eternitat, tal i com ho han sigut la obra dels importants 

deixebles de Galí: Artigas, Mirò, Mirambell, Aragay, Humbert, Mercadé… 

 

Del cos teòric de Taine, també va ser important pel pedagog la voluntat de 

transformació social i contextual a través de l’art i de la cultura. L’única diferència és de 

gènere temporal: Taine combatia le mal du siècle, comparant el present decadent amb 

els fèrtils contextos del passat italià, descrivint les seves causes i els seus efectes, i 

proposant remeis. Galí, servint-se o no dels preceptes tainians, es dedicà a revifar els 

esperits la cultura catalana en general a través de l’oblit de l’estat d’esperit modernista, 

fin de siècle, que a ulls seus era sòrdid, miserable, individualista, melàncòlic. 

 

En suma, les lectures  de Taine ensenyaren a Galí a entendre l’obra d’art en relació amb 

el conjunt i a donar-li una lògica, un sentit. El conjunt no només contextual, és a dir la 

relació existent entre l’obra i el temps que li toca viure, sinó a la que ateny el vincle 

entre l’artista i la seva pròpia obra, i entre la mateixa obra i les formes internes que la 

regeixen. Li va mostrar, doncs, que tota obra d’art es construeix no solament des de la 

voluntat personal sinó també des del seu lligam amb algun fet, naturalesa o estadi de 

l’exterior: sigui amb la pròpia personalitat, una forma, una escola o una època. Dit en 

altres paraules, aprofundir en l’obra per tal d’alimentar-la d’allò més substancial i 

permanent. Les lectures de Taine ajudaren al jove Francesc a conformar la seva 

personalitat mirant al seu entorn. A establir un diàleg entre el fons de la seva ànima amb 

l’obra, i de l’obra amb el seu context. A ser conscient que és tan important el treball en 

allò que envolta l’obra d’art, és a dir el treball de la pròpia personalitat i del temps que li 

toca viure, com el mateix treball amb les formes artístiques. Amb Taine Galí aprengué 

els conceptes de compromís nacional i responsabilitat del fet artístic. 
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4.  
Referents estètics de Francesc Galí:  
             Josep Torras i Bages 

 
4.1 Josep Torras i Bages.  

 
4.2 La irradiació de lʼideari estètic de Torras i Bages a la Barcelona del 

nou-cents. 
 

4.3 Torras i Bages i Francesc dʼA. Galí. 
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 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

4.1 Josep Torras i Bages  
  

Josep Torras i Bages (Les Cabanyes (Barcelona), 1846 - Vic, 1916) fou una de les 

personalitats més influents de la cultura i espiritualitat catalanes de principis de segle 

XX a Catalunya. Des de la seva posició hegemònica com a Bisbe de Vic (1899-1916), 

així com per la influència dels seus escrits de referència (la Tradició Catalana, 1892) i 

accions apostòliques, el que fou conegut com el Patriarca Espiritual de Catalunya257, 

irradià  entre la jove intel·ligència catalana de finals de segle XIX la seva doctrina de 

vocació social, nacional, espiritual i estètica, nodrida d’unes bases intel·lectuals sòlides 

que miraven d’aglutinar la filosofia cristiana tradicional d’ascendent tomista (marcada 

per dos grans referents, Sant Tomàs d’Aquino i el papa Lleó XIII), amb el pensament  

modern europeu  (Dante o Goethe, encara que també apreciem interès parcial en la 

filosofia de Kant, Wagner o Taine). El que el singularitzà com a referent intel·lectual del 

seu temps fou la seva actitud compromesa amb la societat i la cultura.  En l’àmbit 

polític i literari, fou un dels intel·lectuals actius en la redacció de les Bases de Manresa i 

fundadors de l’Acadèmia Catalana de la llengua de la Congregació Mariana de 

Barcelona (per a on passaren Josep Carner, Jaume Bofill i Matas o Puig i Cadafalch 

entre d’altres). Així mateix,  sintonitzà amb Joan Maragall en l’àmbit poètico-filosòfic; 

amb Jacint Verdaguer, en el lingüístic, amb Prat de la Riba, en el polític; Gaudí o Josep 

Llimona en el camp artístic…. Com recorda Josep Massot sobre Torras i Bages: 
 

Al començament del nostre segle, el nom més destacat, que cobreix, coordina, tots els altres amb 

la seva ombra és el del bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, intel·lectual i antiintel·lectualista, savi, 

artista, bon home, que actua i orienta els seus contemporanis en els camps més diversos, des de la 
lluita contra lʼintegrisme fins a lʼanàlisi de la llei de lʼart.258  

 

Torras i Bages s’involucrà tenaçment amb el sector de les arts, àmbit pel que sempre se 

sentí atret des del punt de vista especulatiu. De fet, l’any 1873 havia escrit un assaig 

dedicat als que foren els seus professors de filosofia i estètica durant els seus anys 

d’estudiant a la Universitat de Barcelona: Pau i Manuel Milà i Fontanals259, i en el seu 

assaig de referència La Tradició Catalana apareixen nombroses reflexions entorn a l’art 

                                                
257 COLOMER, Oriol (2010)  
258 MASSOT, Josep (1973: 15-20) 
259 COLOMER, Oriol (1991) 
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i la bellesa.260 La seva implicació en el terreny de les arts, tant del seu punt de vista 

teòric com d’acció cultural, s’incrementarà a partir del seu nomenament com a consiliari 

del Cercle Artístic de Sant Lluc, l’any 1892, el mateix any de la formació de 

l’associació.  

 

A parer d’Eduard Valentí, la labor com a consiliari de Torras i Bages a Sant Lluc fou 

portada amb molt de seny i, paradoxalment, ajudà, entre altres coses, a moderar el zel 

religiós d’un Joan Llimona «que per poc que se l’hagués deixat fer hauria convertit el 

Cercle Artístic de sant Lluc en una associació religiosa».261 De fet, Torras respectava la 

peculiaritat de les associacions profanes: no obligà als socis l’assistència a missa, no 

s’establí una censura eclesiàstica a la biblioteca, i fins i tot tolerà la introducció de 

l’estudi del nu. Però segurament en aquell aspecte on tingué més influència fou en la 

seva tasca com a teòric de l’art, la qual féu efectiva en les seves populars conferències 

d’estètica entre 1894 i 1913, tant a Sant Lluc com en altres institucions barcelonines. És 

interessant advertir com una part significativa d’ aquelles lliçons foren recollides en 

vida de Torras a la revista Catalunya262,  la revista propera al cercle  artístic i literari de 

Francesc Galí i Josep Carner, tal i com s’ha detallat en el tercer capítol del present 

estudi .263 Un element més, doncs, per a constatar com l’ ideari estètic de Torras fou 

decisiu per a la consolidació de la base teòrica d’una la nova generació d’artistes i 

poetes que, com el nostre pintor, a principis de segle començaven a erigir els fonaments 

d’una nova corrent regeneradora en els àmbits de les arts, la literatura i el pensament 

nacionals.  

 
                                                
260 Inspirant-se amb Sant Tomàs d’Aquino, a la Tradició Catalana de Torras ja expressa la seva 
preferència per la idea de bellesa: «Aquesta forma popular, i de consegüent regionalista, del sentiment 
estètic, apar ja volguda per l’angèlic Mestre quan, comentant el mot grec Kalós, el glossa dient que lo bell 
és vocans omnia ad seipsum, i, de consegüent, si les resplandors de la bellesa han d’arribar als ulls de 
tothom, és clar que sa expressió ha d’ésser per medis a tothom comprensibles i interessants» (TORRAS I 
BAGES, Josep (1985: 288-89) 
261 VALENTÍ I FIOL, E. (1972) 
262 Catalunya. Revista literària quinzenal. Núm 31 i 32. Juliol-agost 1904. Es recullen les següents 
conferències: Discurs de 1902 a la Juventut Catòlica; De la fruïció artística, al Cercle Artístic de Sant 
Lluc de 1894; De l’infinit, a Sant Lluc el 1896; Discurs de 1896 a l’Acadèmia Provincial de Belles Arts; 
Del verb artístic, a Sant Lluc el 1897; i Parlament, a l’obertura dels Jocs Florals de 1899; així mateix, 
bona part d’aquestes conferències i d’altres impartides en posterioritat a 1904, foren recollides a les obres 
Completes: De la fruïció artística: 1 de març de 1894; De l’Infinit i del límit en l’art, maig 1896; Belleza 
en la vida social. Discurs a l’Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona, 27 desembre 1896; Del 
Verb artístic, abril 1897; Llei de l’art, novembre de 1905; Ofici espiritual de l’art, Primer Congrés d’art 
cristià a Catalunya, Palau de Belles Arts, 1913. Conferències recollides a TORRAS I BAGES, Josep (1985) 
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4.2 La irradiació de lʼideari estètic de Torras i Bages a la Barcelona del 

nou-cents 
 

El paper com a referent teòric de Torras i Bages per a la generació noucentista no se’ns 

fa gens estranya considerant els nombrosos punts en comú entre les respectives 

posicions estètiques i ideològiques. Al nostre entendre, aquests punts en comú es 

resumeixen en quatre conceptes: l’antimodernisme, l’activisme social, el compromís 

nacional i la bellesa. 

 

 A Torras i Bages el movia una gran preocupació compartida pels futurs representants 

del noucentisme: l’estat decadent i corromput de les noves generacions d’artistes i 

literats que des de la dècada dels anys setanta del segle XIX estaven creixent a 

Catalunya sota l’aixopluc del moviment naturalista i modernista. L’inquietava la falta 

de respecte devers els valors cristians i espirituals, i la creença cega per part de molts 

joves amb el positivisme o el sensualisme d’ascendència francesa. El bisbe considerava 

com a modernistes a tots aquells intel·lectuals seguidors de totes aquelles tendències 

sorgides en posterioritat a la revolució francesa, que ell menystenia: el liberalisme, 

l’escepticisme, racionalisme, el positivisme, el decadentisme, el misticisme, el 

panteisme… Així, segons Eduard Valentí «Fou implacable amb l’excés de 

subjectivisme, que porta a una perenne excitació de la sensibilitat; amb la doctrina de la 

independència de l’art; amb la recerca d’originalitat, que engendra la “vanitat ridícula, 

les extremituds barroques, romàntiques o modernistes».264 

 

 En segon lloc, destaquem com a antecedent d’algunes actituds que caracteritzaran al 

noucentisme,  la convicció de compromís amb la societat per part de Torras, és a dir, la 

labor de caràcter pastoral per a irradiar, a través de la fundació d’associacions i 

institucions, els propis ideals. Torras i Bages es considerava molt afí a l’ideari social 

desplegat pel papa Lleó XIII. En la cèlebre encíclica Rerum Novarum, de 1891, 

considerada la carta fundacional de la Social Democràcia europea, Lleó XIII  (1878-

1903) instigava a l’església a modernitzar-se i obrir nous centres apostolars dirigits a les 

classes populars que d’ençà la revolució industrial s’havien anat allunyant de l’església, 
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en benefici d’altres agrupacions de tipus política o nacionals. Això comportava una 

implicació amb associacions populars, grups culturals o polítics, dels que l’església se 

n’havia quedat bastant al marge fins llavors, i que Torras i Bages, com hem vist, sabé 

vincular-se amb gran diligència i convicció. En relació amb aquesta idea, Torras i Bages 

pronuncià en el seu discurs La llei de l’art: 
 

 Sigueu sempre Apòstols, estimats amics, del caràcter social de lʼart; lʼArt individualista, 

lʼArt de classe, lʼArt aristocràtic, lʼArt de saló, lʼArt de secta, lʼArt dels escollits, tot lo que 

sia fer perdre a lʼArt la seva universalitat, la seva popularitat és rebaixar-lo.265 

 

Una tercera idea que trobem en comú entre Torras i Bages i la generació de Francesc 

Galí fou la revaloració del concepte de Bellesa. És ben coneguda l’apologia que els 

membres de la generació noucentista feren de l’ideal de Bellesa com a expressió dels 

seus derivats formals: l’Ordre, l’Harmonia, l’Estructura…  Torras i Bages dedicarà 

molts fragments dels seus escrits i conferències  a tractar sobre aquest ideal estètic, que 

segons el bisbe, era el veritable punt de referència que havia de tenir tot veritable artista. 

Aquest àmbit ha estat ben treballat i sintetitzat per l’historiador Oriol Colomer. A parer 

seu, Torras tenia una formació escolàstica, que per norma general es reivindiquen com a 

seguidors d’Aristòtil, però quan es tractava d’estètica es professaven platònics, i en 

concret plotinistes, en el sentit que lo El bell és un transcendental de l’ésser. En aquest 

sentit, Torras i Bages considerava que sense esperit no hi ha bellesa i els fills de 

l’esperit disfruten de llibertat.266  Així ho expressarà el bisbe en la seva conferència De 

l’infinit i del límit en l’art: 

 
La proporció i la harmonia, és la riquesa dins de la unitat; la unitat és pobre, però és viva, 

lʼapetitosa varietat sense la unitat és morta; la vida és simplicíssima com la Bellesa.267  

 

La Bellesa, però també la Tradició. Si algun concepte engloba el conjunt d’idees 

estètiques i moralitzants de Torres i Bages és la defensa incondicional del regionalisme, 

que també troba molts punt en comú amb les reivindicacions nacionals de la generació 

noucentista. Torras fou l’autor de la Tradició Catalana (1892), el llibre de capçalera del 
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regionalisme català fins la publicació de la Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba 

l’any 1906. En aquest sentit, Torres i Bages des dels seus escrits incitava als artistes a 

que conciliessin, en la seva obra, l’art i el compromís amb la pàtria, la terra i el caràcter 

nacional:  

 
L’Art  cristià, humà per excel·lència, també ha de tenir la tendència a universalitzar-se; mes no 

obstant és també francament regional, perquè expressa al integritat humana, i la nostra naturalesa, 

una en tot el llinatge, té matisos diferents, i quan no és cohibida, sinó fomentada dignament, es 

manifesta amb tot el caràcter li és propi.268 

 

La influència del pensament de Torras i Bages sobre la generació noucentista i sobre 

altres artistes destacats de principis de segle XX a Catalunya, és un aspecte que fins fa 

ben pocs anys s’havia estudiat d’una manera força marginal. És cert que els estudis 

sobre noucentisme sempre fan referència d’una manera o altra a aquest lligam, però en 

pocs casos s’ha aprofundit en els conceptes fonamentals que irradià Torras i que, al 

nostre entendre, influïren d’una manera decisiva a la generació de Francesc Galí. 

Aquesta dinàmica s’ha corregit sensiblement en els darrers anys, en el curs del qual s’ha 

revalorat el paper fonamental de Torras i Bages com a mentor espiritual i teòric 

d’artistes decisius de finals del segle XIX i principis de segle XX a Catalunya, com 

Gaudí o Joaquim Torres Garcia. Fins i tot, de Torras i Bages se n’ha fet referència en 

estudis recents dedicats a Joan Mirò.269 En aquest sentit, creiem oportú, abans de 

centrar-nos en el cas de Francesc Galí, proposar breument un resum sintètic de les 

relacions que s’han establert recentment en els casos de Antoni Gaudí270, Joaquim 

Torres-Garcia271 i Joan Llimona272 amb el pensament de Torras. Tres personalitats, que 

d’altra banda, tingueren una importància destacada en el context formatiu de Francesc 

Galí.  Tots tres els trobem vinculats amb el Cercle Artístic de Sant Lluc, una de les 

institucions de referència pel jove Galí: Llimona i Gaudí com a referents artístics de 

l’entitat, i Torres-Garcia com a prohom contemporani del nostre pintor.  
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El creador català en el que advertim un vincle més profund amb Torras i Bages fou amb 

Antoni Gaudí i Cornet. Jordi Castellanos, estudià l’any 1990 els lligams existents entre 

tots dos prohoms catalans. L’historiador detalla la intensa relació amistosa i espiritual 

que els uní, la qual es remuntava als temps de la fundació del Cercle Artístic de Sant 

Lluc, vers l’any 1893, i que s’estengué fins la mort del bisbe el 1916.273 En la mateixa 

direcció, els historiadors César Alcalà i Javier Barraycoa, afirmen que el Bisbe de Vic 

va ser l’únic mentor intel·lectual al que Gaudí acceptà per complet, i fins i tot demostren 

que algunes de les construccions de Gaudí foren espiritualment inspirades en els textos 

de Torras i Bages, com per exemple el temple expiatori de la Sagrada Família, que 

vindria a representar la casa pairal de Déu a la terra, com a metàfora secular de 

l’església. «Com a l’època dels papes -afegeixen els autors- Gaudí seria el gran 

arquitecte que portaria a la pràctica els projectes filosòfics del prelat. La paraula feta 

obra.»274  

 

Tanmateix, creiem més fiable l’estudi menys divulgatiu i més científic de Jordi 

Castellanos.  el L’ambició de l’autor fou la de trobar en el seu estudi un vincle directe 

entre el pensament de Torras i l’obra arquitectònica de Gaudí. Les seves conclusions 

són ambivalents. D’una banda, admet i demostra que moltes de les afirmacions 

gaudinianes que transmeteren els seus deixebles tenien un ressò torresbagià; però de 

l’altra, admet que moltes de les idees són tan generals que dubta que poguessin tenir una 

incidència directa en la seva creació. Castellanos es refereix per exemple a la idea 

gaudiniana que la «Bellesa és resplendor de la Veritat» o que «sense Veritat no hi ha 

art». D’altra banda, Castellanos adverteix una possible contaminació en la projecció de 

la Colònia Güell, ideada en un moment d’estret veïnatge espiritual entre el promotor –

Eusebi Güell- (gran seguidor de Torras i Bages), el bisbe de Vic i Gaudí. A tots ells els 

mogué la idea tan torresbagiana d’irradiar el missatge cristià de caritat, comunió, i 

treball enmig de la comunitat obrera i vehiculada a través de la obra d’art 

arquitectònica.   

 

Una altre eminent artista la trajectòria del qual estigué marcada pel pensament de Torras 

i Bages fou la del pintor uruguaià Joaquim Torres-Garcia. Segons l’historiador Joan 
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Sureda, les conferències que Torras i Bages impartí al Cercle Artístic de Sant Lluc els 

anys 1896 i 1897 (El verb artístic, i de l’infinit i el límit de l’art) transformaren 

radicalment la concepció artística de Torres-Garcia; les idees expressades en les citades 

conferències provocaren que el pintor «caigués del cavall camí del seu particular 

Damasc: va veure la llum i començà a desbrossar la fullaraca cultural que el cobria, i 

poc a poc, mesurant els passos i buscant altres nords que el guiessin, l’emprengué».275 

En aquest sentit, les nocions torresbagianes que trobem en El verb artístic i de l’infinit i 

el límit de l’art –el compromís social de l’art, la defensa de la bellesa, el regionalisme...- 

les trobem plenament en concordança amb l’ànim que impera en la producció artística 

desplegada pel pintor uruguayà durant els seus anys com a pintor de capçalera del 

moviment noucentista.   

 

El tercer i darrer artista en el que hem trobat un estret lligam amb el pensament de 

Torras i Bages és en el cas del que fou fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc, el 

pintor Joan Llimona. Segons l’estudi acurat de Josep Bracons dedicat a Llimona, Torras 

i Bages jugà un paper cabdal en l’evolució qualitativa del seu art, que es concretà en els 

anys posteriors a la fundació del Cercle Artístic de Sant Lluc. El veïnatge era per tant 

estret, i Llimona absorbí amb devoció l’ideari estètic que Torras desplegà a l’entitat a 

través de les seves populars conferències. Segons Bracons, gràcies  a Torras i Bages, 

l’obra de Llimona guanyà en moderació religiosa, i es reforçà en espiritualitat artística.  

Torras recomanava que «l’artista no havia donar lliçons de moral amb el seu art, sinó 

que s’havia de limitar a conrear l’art  i la bellesa de l’esperit cristià».276 Tal i com 

adverteix Benet, en lloc del fervor bíblic, Torras influí en Llimona alhora d’absorbir 

pictòricament dues idees pròpies inherents a la Tradició Catalana de Torras i Bages, i 

que són “L’esperit cristià i el sentiment pairal”277; una ingerència que es percep amb 

claredat en algunes de les obres més celebres com Tornant del tros (1896), a on el 

pintor emplaça a dues figures camperoles dotades d’una clara significació religiosa. 

 

Però tal i com advertia Bracons, l’influx de Torras i Bages sobre Llimona no es 

circumscriu només a aquest moment de la seva trajectòria, sinó que esdevé essencial, 
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perdurable, decisiu, fins al punt que el pare Ignasi Casanoves considerava a Llimona un 

deixeble de Torras i Bages.278 La relació va continuar després que Torras i Bages deixés 

el seu càrrec com a consiliari de Sant Lluc, l’any 1899, i s’allargarà fins la mort del 

bisbe. Des del punt de vista teòric, allà a on més força es percep la influència de l’ideari 

estètic de Torras i Bages va ser en el discurs De lo essencial i de lo accidental en 

l’art279, escrit per Llimona un any amb posterioritat a la mort de Torras. La font 

principal que es serveix Llimona per a conformar el seu assaig ens és de gran interès, 

atès que serà la mateixa conferència de Torras que influí decisivament al nostre pintor, 

Francesc Galí. Ens referim a la conferència La llei de l’art, que Torras pronuncià el 

novembre de l’any 1905 al Cercle Artístic de Sant Lluc. Per aquest motiu, trobem 

convenient incloure la incidència del pensament de Torras en l’art de Joan Llimona en 

el següent apartat, que dedicarem a estudiar la influència de Torras i del seu escrit La 

llei de l’art en el pensament de Francesc Galí.  
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4.3 Torras i Bages i Francesc dʼA. Galí 

 

Tots els camins traçats per Francesc Galí durant els seus primers anys de formació ens 

porten per associacions, revistes i llenguatges artístics íntimament relacionats amb 

l’acció pastoral del bisbe de Vic i la seva doctrina estètica. Com hem vist en els capítols 

precedents, Galí era soci del Cercle Artístic de Sant Lluc, i hi participà activament, fent 

amistat amb els socis i exercint com a bibliotecari. La seva pintura de contingut religiós, 

que endegà entre el 1900 i el 1905, està plenament en consonància amb l’ideari cristià 

que defensava Torras i Bages des de les seves conferències d’art. A aquestes dues 

realitats, hauríem d’afegir dues més que demostren la proximitat de Galí amb Torras i 

Bages. La primera és la participació de Francesc Galí en les revistes que Torras i Bages 

ajudà a fundar a principis de segle a Catalunya: Montserrat i Catalunya. Les dues 

revistes eren portaveus de la Lliga Espiritual de Montserrat, una associació piadosa 

fundada per Josep Torras i Bages l’any 1899 que tenia la finalitat de difondre els valors 

espirituals afins a Montserrat des de la ciutat de Barcelona, especialment entre els joves 

literats futurs condottieri noucentistes.  Entre els fundadors de la Lliga trobem figures 

també molt properes a Francesc Galí: destaquem a Claudi Hoyos, el primer mestre del 

nostre artista; i també a Jaume Figueras, que fou el financiador de la revista Catalunya i 

a més a més, tenia una relació parental amb en Galí. L’historiador Francesc Castanyer, 

ens confirma que Jaume Figueras era cosí germà de la futura dona d’en Francesc Galí, 

Mercè Figueras.280 Tal vegada aquell lligam familiar explica la incursió de Galí en 

l’ambient literari i artístic protonoucentista que hem detallat en el capítol tercer del 

present estudi. 

 

Un segon lligam que demostra la proximitat de Galí amb Torras i Bages és la 

reivindicació que el pintor fa de l’ideari estètic del bisbe de Vic en una conferència que 

Galí impartí el juny de l’any 1911, amb el títol de «L’esperit Cristià en la pintura del 

Renaixement», i que fou transcrita a La Veu de Catalunya.281 En ella, Galí esmenta 

algunes reflexions presents en la conferència La llei de l’art, que Torras i Bages impartí 
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al Cercle Artístic de Sant Lluc el novembre del 1905. La tesi defensada per Galí és que 

l’art ha de sotmetre’s a una Llei espiritual perquè arribi el temps de plenitud que ell 

anomena «el classicisme cristià». Un art fonamentat en la pietat, la fortalesa, la perfecta  

concepció i expressió. Segons Galí molt pocs artistes del Renaixement aconseguiren 

seguir aquesta Llei: tan sols ho adverteix en les arts de Fra Angèlic, Leonardo da Vinci i 

Miquel Àngel. La resta d’artistes del Renaixement no aconseguiren afirmar-se en el si 

del classicisme cristià, sinó en una sort de neoclassicisme buit i desorientat. Tot plegat, 

perquè el Renaixement, segons l’artista, fou un període de confusió atès que es 

reivindicaven uns valors clàssics en un context cristià. Aquesta concepció de l’art 

responia a una visió plenament tainiana del fet artístic; aquell que considera que l’art 

perdurable és aquest que està en acord amb l’estat d’esperit del seu temps. Però Galí en 

la conferència no fa referència explícita al pensador francès i si en canvi a Torras i 

Bages. El que fa, en definitiva, és aplicar el nom de Llei de l’Art de Torras a un 

contingut de clares referències tainianes. Tanmateix, el pensament de Torras i de Taine, 

com hem vist en el capítol anterior, tenien molt punts en comú. De fet, per Torras i 

Bages, Taine era un dels seus grans referents que inspirà moltes de les seves teories 

entorn al regionalisme i l’estètica.  

 

Amb tot, el reconeixement de Torras i Bages en la conferència de Galí és absolut, fins al 

punt que el pintor acaba el seu discurs declamant un paràgraf sencer de la Llei de l’Art: 

 
Deu es la nostra lley y la nostra vida: la lley y la vida sʼidentifiquen y la lley es la vostra força. En và –diu 

Goethe- els esperits vagabons se reforçaran per a  arribar als purs cims de la perfecció –aquell qui vol 
grans coses reconcenta ses forces: en les condicions difícils el mestreʼs manifesta y sols la lley pot 

donarnos la llibertat. Tot lo que està for a de la lley es llarg y transitori, son poder de consolació es fictici, y 
for a de la lley, glosant el pensament de Goethe, perdem la llibertat, la possessió de nosaltres mateixos. 

Fantasies, faules sense vida, sentiments exòtichs, passions epilíptiques, una ventada se les endurà, y les 
grans realitats humanes y cristianes aniràn fent el seu camí per totes les generacions. Dʼun psaltiri 

perdurable isqué aquella estrofa dʼun himne dirigit a exaltar la excelencia de la Lley: els impius ne 
cantaren faules y follies, però que son al costat de la vostra Lley! (Torres y Bages-La Lley de lʼart) 

 

 El fragment que transcriu Galí es correspon amb el paràgraf final de La Llei de l’art de 

Torras i Bages. En la seva exposició  Galí no és gaire explícit a l’hora de determinar 

quines són les lleis de l’art que reclama Torras i Bages en el seu llibre; tan sols en 

determina els seus referents (la pintura de Fra Angèlic, de Miquel Àngel, de Leonardo), 
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el seu registre estilístic –el que ell anomena el classicisme cristià-, i finalment, l’actitud 

del creador que ha d’acomplir per accedir a aquestes lleis: la pietat, el treball… Per 

aquest motiu, i amb l’objectiu de seguir investigant quins coneceptes estètics de Torras 

pogueren influir al nostre artisat, creiem adient seguir el nostre estudi enumerant i 

desarrolant les lleis que Torras i Bages exposà en la seva conferència La Llei de l’art. 
Ho hem resumit en sis directrius: 

  

A -  1- Limitar la llibertat creant bellesa. Segons Torras «Tothom qui no és 

esclau vol la llibertat, però tothom qui és racional i lliure ha de tenir un fi, una 

direcció, una orientació en l’activitat de la seva vida.» Així, la llibertat de l’art, 

està en tenir com a brújula la imitació de la bellesa, que és divina, que és 

l’infinit. El repte és saber «habitar aquest infinit».282 

B-   

C-  2- Ordre. Si el creador té una direcció i una voluntat s’evitarà l’anarquia 

estètica a la que es troben molts artistes joves, els quals només troben consol en 

«l’èxtasi, en transtorns intel·lectuals i visions»,  seguint l’estela instaurada per 

Nietzche. 283 

D -   

E-  3- Esperit. El creador no ha de tenir prou en imitar les coses del món, sinó 

que ha de tenir «una ambició més noble i més àmplia, que és introduir-se en les 

infinitats de l’ ésser diví». En aquest sentit «Els desequilibris humans són en 

bona part matèria de l’art, però no són objecte, que són objecte és l’equilibri, la 

serenitat i l’harmonia que eleven i ennobleixen la vida humana».284 

F- 

4- Necessitat d’una llei. L’artista, l’ésser humà,  no és ningú per a crear les 

pròpies lleis, tal i com defensa el pensament modern. En aquest sentit afirma 

Torras: «¿No és ridícul que alguns dels nostres intel·lectuals, artistes, filosops o 

sociòlegs, vulguin que els dots intel·lectuals que ells han rebut, o que es pensen 

haver rebut, els facin independents i irresponsables i els donin dret de sobirania 

sobre la vella societat humana, formada per immensos sediments deixats per 
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incomptables i respectables generacions passades? La llei és l’equilibri, la 

fórmula de la vida, i quan ella manca entra en pertorbació, el desordre i la 

destrucció.»285 

 

5- L’art compromès amb la societat. «La bellesa, com la veritat, existeix per 

als homes, i per a tots els homes, lo mateix pels rics que pels pobres, pels 

dedicats a les lletres que pels dedicats a l’aixada. […] L’art que necessitem ha de 

ser pràctic, per a tots i en be de tots, i aquest art ens ennoblirà. La bellesa té un 

caràcter social. […] La general participació de la bellesa indica l’elevació d’una 

època. La idea de que la bellesa, així com  la veritat és una cosa individual,o, a 

lo més, de família o de classe, que a cada casa se l’hagin de fer, com l’escudella 

a la cuina, perquè cadascú mengi a son gust, és un error lamentable, inhumà i 

anticristià.» 286 

 

6- L’art ha de parlar a totes les èpoques. «El nostre art ha de ser de la nostra 

època, perquè és per nosaltres, i no pels nostres passats; però l’art per ser tal, per 

lligar-se a totes les èpoques i de totes les civilitzacions, ha de tenir un ingredient 

quer és de totes les èpoques i de tots els països, que dona unitat, no sols a l’Art, 

sinó també al llinatge dels homes, un ingredient etern, el quid divinum que 

exalça les coses».287 

 

7- La llei de l’art no implica a l’art de temàtica cristiana. «I ara no penseu 

que jo, com aquell pèssim intèrpret del cristianisme, el compte Tolstoi, no vulgui 

admetre altre art que l’Art religiós. […] El verdader Cristianisme no és raquític 

ni tirànic, sinó amplíssim i amant de l’espontaneïtat i llibertat humana.»288 

 

El concepte que uneix les set directrius que proposem de la lectura de La llei de l’art de 

Torras, es poden sintetitzar en una de sola: que és el concepte de bellesa. Perquè la 

bellesa emana esperit, és entenedora per a totes les classes socials i èpoques, imposa un 

ordre i uns límits alliberadors, i, finalment, està en harmonia amb els valors cristians 
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que d’altra banda no cal reivindicar explícitament en la creació artística. Aquests ens 

sembla que són els valors que trobem reivindicats en l’obra de Francesc Galí, així com 

en els de la generació noucentista.  

 

I també en el pensament de Joan Llimona. Creiem que és el moment oportú per a 

recuperar un tema pendent, que era la vinculació del pensament de Joan llimona amb el 

de Torras i Bages, en la conferència sobre Lo accidental i permanent en l’art. Doncs bé, 

desglossats els principals principis que es desprenen de la Llei de l’art torresbagiana, 

observem que la major part d’ells corresponen amb les idees reivindicades per Llimona 

en la seva conferència. Concretament, el pintor català s’identifica en particular amb dos 

conceptes. En primer lloc, Llimona considera que l’artista modern s’ha apartat de la Llei 

de l’art a partir de la reivindicació de la individualitat sense límits, de l’autonomia 

absoluta de l’art per l’art, arribant a la decadència absoluta que representa la pintura 

cubista: «L’art per l’art és un egoisme d’aires herètics, puix que no hi ha cosa que 

existeix per si mateixa, sols Deu»289  

 

En segon lloc, Llimona defensa el concepte de Torras segons el qual l’art ha de ser clar i 

intel·ligible, perquè apropi la Veritat al poble, a través de la transmissió de la bellesa 

senzilla, abans que superba i hermètica. L’artista que no segueix la Llei, també serà un 

artista que tan sols es fixi en la moda, i que hipotequi la seva recerca artística en pro de 

quelcom caduc.  

 

Per acabar el present capítol, volem dedicar unes ratlles a reflexionar sobre un aspecte 

que ens ha sorprès del paràgraf seleccionat per Francesc Galí de La Llei de l’art, i que fa 

referència la influència del pensament de Goethe en l’obra de Torras i Bages, i de 

retruc, en la del nostre artista. Tal i com hem vist en el primer apartat del present 

capítol, Torras i Bages presentava la seva teoria estètica com una síntesis del pensament 

entre la tradició tomista cristiana i un estricte selecció de pensadors de la modernitat, 

concretament de Dante, Taine, Wagner i Goethe. D’aquest darrer podem concloure que 

a Torras li interessà per les seves teories entorn les lleis perennes de l’art. De fet, en el 

fragment seleccionat per Galí de La Llei de l’art, Torras cita explícitament  una dels 

                                                
289 LLIMONA, Joan (1917: 16) 
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versos de Goethe dels Epigrames venecians.290 L’epigrama fou un gènere propi de la 

il·lustració que Goethe cultivà entre 1782 i 1800. Ens sembla rellevant advertir com, a 

Galí i a Torras, els interessa el Goethe més clàssic; al Goethe transfigurat pel seu viatge 

italià i que de cop s’abocà a la lectura dels clàssics i al cultiu d’estils llatins com l’elegia 

i l’epigrama; el Goethe admirador del sentiment de la poesia grega i de les seves lleis 

harmòniques. El Goethe que també fou admirat per Eugeni d’Ors en el seu Glosari, tot 

manifestant que és un dels «nostres contemporanis», després d’haver passat inadvertit 

pels vuitcentistes.291  

 

Per bé que els Epigrames venecians estan plegats de reflexions anticristianes, també és 

cert que Torras consultà una selecció dels epigrames de Goethe molt depurada, i, per 

afegitó, des del punt de vista de l’estètica, els epigrames encara demostren el fervor de 

Goethe per una teoria clàssica de l’art. La idea de que només la llei ens pot donar 

llibertat, o que «vanament els esperits erràtics pervindran a les cimes de la perfecció», 

estan plenament en concordança amb aquesta reflexió. La llibertat és la llei, i la llei, 

com hem advertit en aquest apartat, rau en la conquesta de la bellesa. 

 

En relació amb aquesta idea també volem fer referència a un aforisme que traduí Joan 

Maragall i que va incloure en la selecció de poemes Pensaments den Goethe, publicat 

l’any 1910 per la Biblioteca l’Avenç. Entre els 298 aforismes i epigrames seleccionats 

per Maragall, en destaquem un ens sembla que té una relació molt propera amb la idea 

manifestada a la Llei de l’art de Torras i Bages: 

 
La bellesa és manifestació de misterioses 

lleis naturals que sense ella restarien sempre ocultes292 

 

                                                
290 Tal i com es detalla en les obres completes de Torras i Bages, Torras cita l’epigrama de Goethe inclòs 
dins el recull de poemes traduït per Henry Blaze l’any 1873 (GOETHE, J.W. Von (1873). A continuació 
reproduïm l’epigrama sencer: «La nature et l’art semblent se fuir, et pourtant, avant qu’on y pense, ils se 
recontrent; moi aussi j’ai dépouillé la rèpugnance, et tous deux semblent m’attirer égalment./ Il suffit d’un 
effort intelligent; et si, en mesurant nos heures, nous nous lions à l’art avec esperit et zèle, la libre nature 
brûlera de nouveau dans notre coeur./ Ainsi il en est de toute culture; vainement les esprits vagabonds 
s’efforceront d’attaindre aux pures cimes de la perfection. Celui qui veut de grandes choses rassamble ses 
forces; dans les conditions restreintes le maître apparaît, et la loi seule peut nous donner la liberté.» 
291 Vegi’s la glosa «Notes sobre la novíssima literatura alemanya.» a D’ORS, Eugeni (2003: 339-340) 
292 GOETHE, J.W. Von (1910: 33)  
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Aquest concepte fou ampliat per Goethe i vinculat amb el fet artístic en la 

introducció de la revista Propileus que va escriure l’any 1798: 

 
 L’artista instruït s’esforça per ser lleial a la veritat artística; l’artista fora de la llei, segueix l’instint orb i 

es conforma amb la realitat de la Naturalesa. El primer mena l’art a la cima més excelsa; el segon, en el 

seu estadi més pregon293 

  

La recerca de la Veritat i de la Llei de l’art era també per Torras la condició 

indispensable a seguir pel ver artista. Però aquesta veritat estava personificada com hem 

vist en la bellesa, l’eix a on es podia vehicular l’esperit, la norma, l’ordre i la llibertat. 

Aquest concepte  el tornem a trobar exposat en el pensament de Goethe, en aquest en 

una transcripció del pensador alemany que va fer l’historiador Uto Kultermann:  

 
La naturaleza es bella hasta unos ciertos límites, el Arte es bello a través de una cierta Norma. La 

belleza de la naturaleza está sujeta a las leyes de la necesidad, la belleza del arte a las leyes del espíritu 

humano altamente instruido; por eso aquélla se nos presenta en cierto modo, constreída, y ésta libre294  

  

 Hem volgut demostrar amb aquesta aproximació a la figura de Goethe, la irradiació que 

feia Torras a través de les seves conferències del pensament europeu modern, en aquest 

cas d’ascendència germànica, però revestit de la pensa clàssica. Es tractava d’una 

adscripció selectiva: Torras revisava com hem vist el Taine més regionalista, i en el cas 

de Goethe, ho farà amb la vessant del pensador alemany més neoclàssica i ordenada, 

deixant de banda les seves reflexions més romàntiques i efusives. En efecte, el Goethe 

que està fent referència Torras és el Goethe italià, el dels Epigrames venecians; el 

pensador que després d’un viatge al mediterrani se sent transfigurat i atirat de nou per la 

poesia i les arts clàssiques, des de Ovidi a Marcial, de Properci a Anacreó. Una 

observació que reafirma encara més la posició de Torras com a precurçor de l’ideari 

noucentista.  

 

 

 

                                                
293 GOETHE, J.W. Von (1909-14) 
294 KULTERMANN, Udo (1996: 106) 
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4.4 Conclusions 

 

La investigació duta a terme en aquest apartat ens ha servit per a extreure tres 

conclusions que ens semblen de gran interès no només per la comprensió de l’acció 

pedagògica i artística de Francesc Galí, sinó també per a la historiografia de l’art del 

període a cavall entre el modernisme i el noucentisme. El primer d’ells és d’ordre 

contextual i és correspon amb la constatació de l’enorme influència que exercí Torras i 

Bages com a mentor d’una nova generació d’artistes que es desvincularen de 

l’avantguarda modernista a finals del segle XIX a Catalunya. Teníem aquesta intuïció 

recolzada per l’afirmació ja feta en diferents estudis genèrics sobre el noucentisme, però 

al reunir per primera vegada en un estudi tots els personatges que influí el bisbe de Vic, 

tota la seva activitat apostolar en el camp de les arts, i finalment, l’examen sintetitzat del 

seu pensament, aquesta identificació entre Torras i Bages i el noucentisme és fa més 

palesa i evident que mai. Com hem vist, Torras i Bages no només influí directament a 

artistes de primer ordre que com Galí estaven molt relacionats amb els Cercle Artístic 

de Sant Lluc, sinó que, a més a més, fora del cercle, també impulsà altres iniciatives per 

a difondre la convicció del seu missatge epistolar a través de l’art i de la literatura. Així 

ha quedat ben palès en els casos de les revistes Catalunya i Montserrat, les quals 

actuaren com a plataforma generacional entre grans prohoms noucentistes com foren 

Josep Carner, Torres-Garcia, Joan Llongueras o el propi Francesc Galí.  

 

En el present apartat, també hem mirat de disseccionar els pilars conceptuals de l’ideari 

torrasbagià, amb l’objectiu de vincular-los amb la pensa galiniana i per extensió, amb la 

noucentista. Ens motivava la realitat que no existís un estudi que hagués analitzat amb 

profunditat aquest vincle estètic. Ens sembla remarcable el haver trobat tants conceptes 

concordants entre Torras i Bages i el noucentisme: la idea de bellesa, la crítica al 

modernisme, el compromís social de l’art o la vindicació d’un art més espiritual, menys 

sensual. Entenem així, que l’ideari classicista del noucentisme ja estava integrat en els 

seus principals artífexs abans de la difusió dels valors clàssics que exposà Eugeni d’Ors 

des de la Veu de Catalunya, atès que les influents conferències de Torras tingueren lloc i 

foren recollides durant els darrers anys de segle XIX i els primers del segle XX. Es 

podria afirmar en conseqüència, que Eugeni d’Ors inicià la seva labor d’agiador cultural 
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artístic sobre una base conceptual sòlida que ha havia sigut parcialment difosa en el 

Cercle Artístic de Sant Lluc, entitat que ell també freqüentà. En Xènius esmentà en 

comptades ocasions a Torras i Bages a les seves Gloses –ho advertim amb perplexitat; 

però en el dia de la mort del Patriarca Espiritual de Catalunya, ni en dedicà una 

d’elogiosa, i el reconegué com el més gran dels intel·lectuals a Catalunya295.    

 

Finalment, el present apartat ens porta a una darrera conclusió. Amb tota probabilitat, la 

lectura de Francesc Galí de Torras i Bages apropà a Galí al pensament de grans 

referents intel·lectuals de la modernitat, com ara Taine o Goethe. Una influència 

selectiva, atès que com hem observat, l’interès de Torras i Bages per Goethe se centrà 

en la lectura dels seus pensaments i versos més clàssics, els produïts en posterioritat a la 

seva transfiguració italiana del gran pensador alemany. En conseqüència, podem 

concloure, que Torras i Bages no només contribuí a l’europeïtzació de les noves 

generacions, sinó que també reforçà l’ideari neoclàssic que desplegaran els nostres joves 

artistes i intel·lectuals entre 1906 i 1923 a Catalunya.  

 

 
 
 
 
 
                                                
295  D’ORS, Eugeni (1992) 
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5. 

   1905-1915  
LʼEscola dʼArt Francesc Galí 

 
 

 
 5.1 LʼEscola dʼArt Francesc Galí: doctrina i context. 
 
 5.2 Neobarroquisme i noucentisme. Francesc Galí i la recuperació del 
barroc dins les arts del nou-cents (1906-1936). 
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5.1 LʼEscola dʼArt Francesc Galí: doctrina i context. 

 

L’objecte d’aquest apartat és el de presentar un estudi detallat dels estils i moviments 

artístics que Francesc d’Assís Galí introduí a l’Escola d’Art Francesc Galí, entre el seu 

any de fundació, l’any 1905, i el seu any de clausura, l’any 1915, tenint com a 

referència les obres que hem documentat del pintor d’aquest període i les dels seus 

deixebles. No ens detindrem en l’anàlisi de les aportacions –d’altra banda fonamentals- 

que realitzà Galí des del punt de vista pedagògic. En primer lloc, perquè aquesta vessant 

ja fou àmpliament estudiada en la tesis doctoral de la Dra. Roser Masip296; i en segon 

lloc, perquè alguns dels aspectes que consideràvem que podíem aportar alguna dada 

nova en relació a l’estudi de Masip –com ara el vincle de la pedagogia de Galí amb la 

teoria estètica de John Ruskin i Hippolyte Taine- ja han estat exposats en els capítols 

segon i tercer de la present tesis doctoral. Tanmateix, abans de procedir en l’objectiu 

concret d’aquest apartat, és la nostra voluntat proposar un resum sintètic de les 

principals dades documentals i contextuals relacionades amb l’Escola d’Art Francesc 

Galí durant els seus deu anys de funcionament.  

 

La primera dada rellevant que podem aportar fa referència a l’any de fundació de 

l’escola Galí, la qual, segons un anunci a la revista Catalunya del número de maig de 

1905, fou fundada com a molt tard la primavera de l’any 1905, i no el 1906 com és 

proposat per López297, per Masip298 i també pel propi Galí, en l’«Homenot» que li 

dedicà Josep Pla poc abans de la seva mort. 299 Aquest fet té una certa importància 

perquè significa que la fundació de l’escola s’avançà als esdeveniments considerats com 

a fundacionals del moviment noucentista que tingueren lloc l’any 1906: l’inici del 

Glosari d’Eugeni d’Ors a La Veu de Catalunya, la publicació de la Nacionalitat 

Catalana d’Enric Prat de la Riba o la celebració del Primer Congrés Internacional de la 

Llengua Catalana (a on Pompeu Fabra presentà el seu projecte de les normes 

ortogràfiques del català).  

 

                                                
296 MASIP, Roser (1995) 
297 LÓPEZ, Arturo (1985) 
298 MASIP, Roser (1995) 
299 PLA, Josep (1991: 412) 
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Tal i com es desprèn de les paraules del mateix Galí en l’Homenot que li dedicà Josep 

Pla, el pintor i pedagog obrí l’escola mogut per una convicció que estava plenament en 

acord amb l’ideari noucentista: una voluntat afirmativa de «projecció externa i de 

proselitisme».300 Segons Galí, aquesta actitud vingué donada com a reacció davant dues 

realitats socio-culturals presents a la cultura de principis de segle a Catalunya: la 

primera és que s’adonà que les formes gòtiques que havia après de la generació 

modernista –en particular, d’Alexandre de Riquer- eren inservibles perquè eren massa 

elitistes i no servien per a comunicar uns valors populars i nacsionals a la societat. Per a 

les gents del nou-cents s’havien de trobar unes formes separades de la pura erudició. 

Aquestes formes, com veurem al següent apartat, seran les formes populars i 

pertanyents a l’artesania barroca que el pintor i pedagog difondrà des de la seva escola 

d’art. En segon lloc, segons Galí el seu proselitisme sorgí com a reacció davant l’actitud 

«iconoclasta, salvatge i sense respecte per la conservació del passat nacional» que 

caracteritzava, a parer seu, la generació modernista. Aquesta realitat el motivà a fundar 

una escola d’art a on s’aprengués la disciplina artística tenint com a referència les 

formes del passat nacional. D’aquestes paraules podem concloure una reflexió rellevant: 

l’escola d’art Francesc d’Art Galí va ser fundada en origen no tant per una voluntat de 

modernització dels estudis d’art, sinó per la recuperació i expansió d’unes formes d’art 

popular que estaven destinades a l’oblit.  

 

Tal i com adverteix l’historiador Arturo López, la diferència de l’Escola d’Art Francesc 

Galí respecte les escoles privades d’art que existien fins al moment, és que aquella 

escola d’art estava instaurada per a formar part d’un engranatge cultural ideal –el 

noucentisme, més ampli i vinculat a la societat: 

 

 La definició d’una plàstica específica –adverteix López-  és fonamental per a tot un moviment cultural 

amb vocació plena d’ésser-ho, però més transcendència té oferir a la joventut uns ressorts que 

possibilitin el seu enriquiment personal al llarg de tota un vida, puix que és més important per a crear 

una sensibilitat artística formar l’home que no l’artista301.  

 

Amb aquesta afirmació Lòpez ens està descobrint la segona actitud diferencial de 

Francesc Galí a la seva escola: l’humanisme. Per Galí, allò fonamental en la seva tasca 
                                                
300 PLA, Josep (1991: 412) 
301 LÓPEZ, Arturo (1985: 75) 
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pedagògica no era ensenyar a dibuixar, sinó ensenyar a saber. Tal i com afirmava 

Llorens Artigas, Galí era, per sobre de tot «un educador; comprengué que els artistes no 

es fan, tot al més es desvetllen».302 En aquest sentit les humanitats tenien un paper 

principal en el programa educatiu de l’escola. Hi tenien lloc lectures comentades de 

grans literats i filòsofs (Èsquil, Shakespeare, Goethe, Dostoievski…); es parlava de les 

biografies dels grans artistes (Fra Angèlic, Miquel Àngel, Velázquez); es comentaven 

els temes que Eugeni d’Ors proposava del seu Glosari de La Veu de Catalunya, i es 

visitaven exposicions de la ciutat de Barcelona, àdhuc d’art d’avantguarda. Sobre 

aquesta darrera qüestió, Joan Bergós afirmava: 

 

Galí acompanyava els seus deixebles a visitar els museus de reproduccions clàssiques del parc; les 

innombrables exposicions de les Galeries Dalmau, per les quals desfilaven totes les innovacions 

(Futurisme, cubisme, expressionisme); tampoc s’oblidaven les de tipus documental (miniatures perses, 

dibuixos de l’orient llunyà, l’exquisida polonesa Mela Mutermilk, etc.) i les exposicions internacionals 

de l’Ajuntament, on concorregueren obres atraients de Brangwyn, Meunier, etc.303 

 

Els matins del dissabte estaven dedicats a la música. Les sessions musicals es duien a 

terme a la mateixa escola del carrer de la Cucurulla, i els alumnes assistien tenien 

l’ocasió d’assistir a concerts de Bach, Beethoven o Schumann. També eren freqüents les 

sortides a concerts del Palau de la Música Catalana, els quals en posterioritat eren 

discutits a les aules. En molts moments del curs es feien sortides arreu del territori 

català, en particular en els llocs més emblemàtics i significatius de Catalunya: el 

Montseny, Núria, Gósol; així com punts d’interès de Barcelona (el port, la catedral) i els 

seus entorns (Sant Martí de Provençals, Horta, Sant Cugat del Vallès). 

 

Humanisme i compromís amb les arts nacionals. D’aquestes dues principals 

ensenyances només en podia sortir un estol d’artistes de primera categoria que 

s’especialitzaren en una multiplicitat de disciplines artístiques en el sentit més ampli del 

terme, des de la pintura, el dibuix fins a les diferents tècniques d’artesania.   Entre els 

pintors, cal destacar Marià Espinal, Francisco Goitia, Manuel Humbert, Ignasi Mallol, 

Jaume Mercadé, Joan Mirò, Enric C. Ricart, Rafael Benet, Francesc Domingo i 

Francesc Vayreda; entre els arquitectes: Joan Bergós, Cèsar Martinell, Antoni i Ramon 

                                                
302 LLORENS ARTIGAS, Josep (1917) 
303 BERGÓS, Joan (1965) 
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Puig-Gairalt, Ramon Reventós, Nicolau Rubió i Tudurí; entre els escultors: Josep 

Armengol i Esteve Monegal; entre els ceramistes, Joan Vilàs i Josep Llorens Artigas (el 

qual acudí a Can Galí quan tancava les seves portes, però seguí els estudis a l’Escola 

Superior de Belles Oficis); i d’altres, com el col·leccionista Lluís Plandiura, el dibuixant 

i dissenyador de jardins Joan Mirambell, o el teixidor Tomàs Aymat. 
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5.2 Neobarroquisme i noucentisme. Francesc Galí i la recuperació del 

barroc dins les arts del nou-cents (1906-1936) 
 

La voluntat de l’estudi que proposem en aquest apartat és la de mostrar i justificar les 

traces d’una corrent artística interessada per la recuperació de les formes populars del 

barroc català dins el moviment noucentista i que va tenir a Francesc d’Assís Galí com el 

seu principal artífex i divulgador. Aquest neobarroquisme no l’interpretem com un 

moviment d’excepció enfront al domini classicista des del qual sovint s’interpreta el 

noucentisme, sinó que, contràriament, creiem que fou una tendència plenament 

identificada amb l’ideari noucentista, paral·lela al moviment principal i força important 

ja que com veurem trobà expressió a la  majoria de les arts del seu temps. Per tant, el 

que aquí pretenem, a més de presentar un primer catàleg dels principals autors i obres 

que intervingueren d’una manera o altra en la pràctica del barroquisme, és el de 

constatar l’heterogeneïtat artística dins el primer noucentisme plàstic entre 1905 i 1916 

o, dit d’una altra manera, demostrar la manca de domini d’un sol moviment 

classicitzant. 

 

Aquest moviment interessat pel barroc català es desenvolupà sobretot dins l’entorn de 

l’Escola d’Art Francesc Galí, entre 1905 i 1916, i gaudí del suport teòric dels principals 

crítics del noucentisme, com foren Eugeni d’Ors, Joaquim Folch i Torres, Francesc 

Pujols o Joaquim Folguera. D’aquesta manera hem concebut l’estudi començant per 

exposar el lligam ideològic entre el noucentisme i la recuperació del període del barroc, 

per tot seguit entrar en l’anàlisi dels artífex del moviment, Josep Aragay i Francesc Galí 

, dels seus deixebles i de les diferents arts en les quals es manifestà aquesta recuperació 

del barroc (pintura, gravat, ceràmica, arquitectura ,escultura , orfebreria i argenteria). 
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5.2.1 Barroquisme i tradició: la recuperació dʼun passat nacional. 

 

«Havíem de trobar unes formes separades de la pura erudició que interessessin a la gent. En 

aquest sentit els segles XVII i XVIII havien estat els segles de la nostra decadència, però el 

barroc era més intel·ligible que el gòtic malgrat que el gòtic fos el temps nacional per 

excel·lència.» 

                    Francesc d’A. Galí304 

 
La tendència neobarroca dins el noucentisme tingué la seva justificació teòrica en el 

pensament d’ Eugeni d’Ors, Prat de la Riba, Folch i Torres i Joaquim Folguera. En 

essència, els esmentats autors s’interessaren pel barroc a partir de tres consideracions 

lligades a l’ideari noucentista: el caràcter comunicatiu, expressiu, innocent i senzill de 

les formes populars barroques a Catalunya; la innocència i autenticitat de les formes del 

barroc, que contrastaven amb les formes mecanitzades o acadèmiques del vuit-cents; i, 

finalment, el moment de Renaixement econòmic que per alguns polítics representaren 

els segles XVII i XVIII. 

 

En les converses que Francesc Galí mantingué amb Josep Pla, el pintor i pedagog 

comenta que trobà en el barroc un art simple on els catalans s’hi podien identificar. Ell 

buscava un art que s’identifiqués amb una cultura: «Un ambient cultural només es pot 

crear quan s’han donat unes formes precises». I en aquest aspecte ell no trobava en l’art 

català del 1900 unes formes relacionades amb un pensament nacional, precís i clar. 

Afirmava Galí: «El 1901 tot estava per fer, no teníem ni la més lleu idea del que fou el 

nostra art antic. No sabíem tampoc el que havien estat les nostres formes materials de 

vida. Anàvem a les palpentes, no sabíem res concret del país que trepitjàvem i 

respiràvem. [···] Així, el noucentisme es convertí en una promoció d’estudis sobre el 

país». A parer de Galí, l’art modernista no havia aconseguit aquesta identificació amb el 

poble, atès que es tractava d’un moviment massa perdut en l’individualisme, la bohèmia 

i l’estètica de les sensacions. Tampoc l’havia convençut el simbolisme d’Alexandre de 

Riquer, ja que pretenia recuperar uns símbols provinents del món gòtic els quals «no 

deien res a la gent. Havíem de trobar unes formes separades de la pura erudició que 

                                                
304 PLA, Josep (1991: 412) 
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interessessin a la gent. En aquesta recerca apareix el barroc el qual segons el mestre 

havien estat els segles de la nostra decadència, però el barroc era més intel·ligible que el 

gòtic malgrat que el gòtic fos el temps nacional per excel·lència».305 

 

Per la seva banda, el president Enric Prat de la Riba, des del seu llibre La nacionalitat 

catalana (1906)306, veié en el període històric del barroc català com una etapa de 

renaixement del país. Segons Prat de la Riba les imposicions monàrquiques del 1714 no 

significaren pas la mort de Catalunya, sinó simplement el seu hivern, després del qual 

renaixeria el seu esperit amb tota la força. Va ser en els mateixos inicis del segle XVIII, 

després d’una decadència econòmica que es perllongava des de Ferran el Catòlic i el 

descobriment d’Amèrica, que, segons destacava Prat de la Riba, es van produir els 

primers símptomes de renaixença del poble català, quan el 1702 els representants de 

viles i ciutats reclamarien en plenes Corts el dret dels catalans d’establir comerç directe 

amb Amèrica; «des de llavors –sentenciava Prat-,  el renaixement ha començat». 307  

 
Segons Prat de la Riba, aquest renaixement de la consciència catalana es va materialitzar per escrit quan 

Narcís Feliu de la Penya, en els seus Anales308, anotà uns primers símptomes de renaixement de la 

marina catalana des de finals del segle XVII, el desenvolupament del qual va afavorir un gran 

creixement de capital d’inversió, base del futur capitalisme industrial de Catalunya. Segons Prat de la 

Riba, aquella realitat coincidí amb el desvetllament de l’actitud política per part de la pagesia: «Llavors 

la gent pagesa entra a la vida pública, sense deixar el mas ni la terra on havien viscut [···] i van posar-se 

amb tota la seva energia al costat de les institucions catalanes en les grans crisis dels segles XVII i 

XVIII, i per la retitança amb aqueixes primeres batalles seves, han estat en els temps moderns suport 

vigorós dels moviments furistes abans de donar-se a les reivindicacions catalanistes».309 Quedi doncs 

entès el comerç marítim i la pagesia, com la base del renaixement cultural català, per tal d’entendre més 

endavant algunes de les principals icones reivindicades pel moviment neobarroc dins el noucentisme. 

 

 

 

 

 
                                                
305 PLA, Josep (1989: 416) 
306 PRAT DE LA RIBA, Enric (1972)  
307 PRAT DE LA RIBA, Enric (1972: 347) 
308 DE LA PENYA I FARELL, Narcís (1709) 
309 PRAT DE LA RIBA, Enric (1972: 348) 
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5.2.2 La recuperació de les arts populars. 

 
El rebuig de l’art del segle XIX porta als artistes catalans del nou-cents essencialment a 

buscar dues solucions. D’una banda a la lluita de la irracionalitat a partir la 

racionalització de l’art, prenent com a model el classicisme francès i el constructivisme 

iniciat a finals del segle XIX per Paul Cézanne a finals de segle XIX, i que servirà com 

a model dels artistes hegemònics del moviment noucentista, com Torres Garcia i 

Sunyer. De l’altra, i és la que aquí ens interessa, porta a una mitificació del període 

preacadèmic, l’art popular del barroc autòcton, tot recuperant les seves formes i 

tècniques. A nivell de les formes aquesta corrent neopopulista, anomenada per Francesc 

Pujols com a corrent «vitalista», buscarà fidelitat a les peces populars originals 

(recordem les ceràmiques de Xavier Nogués, Humbert o Aragay), amb més força que 

els modernistes, més interessats en cercar formes innovadores i aleatòries. L’interès per 

les seves formes portarà a recuperar les tècniques dels oficis com la ceràmica, el boix, 

l’argenteria... les quals hi havia una consciència que s’estaven perdent.  

 

Les tradicions catalanes populars dels segles XVII i XVIII començaren a ser valorades 

dins el cercle noucentista en contrast amb el despreci que sentien per les arts i el 

pensament del segle XIX. En els textos de l’època, d’Aragay, d’Ors, de Joan Sacs, de 

Pujols, es fa referència constant a l’excés de sensibilitat, d’artificialitat, també a l’accés 

d’academicisme del segle XIX, i manifesten una enyorança cap a les formes ingènues, 

espontànies i més populars. En aquest sentit, Josep Aragay començava amb aquestes 

paraules el seu assaig La pintura catalana contemporània: 

 
Hauríem de girar els ulls molt enrera, en el passat de la vida artística de nostre país, 

per a trobar-hi alguna cosa exemplar. (···) Les nostres tradicions són perdudes en la 

quietud del seu repòs i ningú podrà despertar-les. (···) El sigle passat, elaborador 

d’un abisme entre nosaltres i les coses vives, no haurà existit per al que sàpiga 

esguardar les coses més enllà de la seva apariència.310 

 

 

                                                
310 ARAGAY, Josep (1916) 
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Un altre exemple d’aquest interès per les arts populars, ara des d’un punt de vista més 

tècnic, el trobem en l’ambient que envoltà la creació de l’Almanach dels noucentistes, el 

qual fou creat, entre altres motius, per a recuperar la tècnica barroca del gravat al boix, 

la qual a principis de segle XX estava en absolut declivi. En una glosa d’Eugeni d’Ors 

del 2 de desembre de 1911 titulada «Gravar al boix», l’autor escrigué: «Uns quants 

noucentistes s’han emprès de restaurar entre nosaltres l’art del gravat al boix»311, i 

seguidament parla d’un gravador coneixedor d’aquesta tècnica d’avançada edat que 

havia format part d’un taller de boix que havia perdurat des del segle XVIII. Es tracta 

d’Enric Gómez Polo312, que va ser un dels xilògrafs catalans amb mes prestigi durant la 

Restauració a mitjans del segle XIX. Cap els anys vuitanta del mateix segle havia deixat 

la tècnica de la xilografia per altres tècniques mes modernes i pràctiques, fins que al 

final de la seva vida (ell mor el març de 1911), els noucentistes el criden per tal de 

recuperar-la. De fet, la seva mort va interrompre el projecte d’Ors d’editar íntegrament 

un hipotètic segon número de l’Almanach dels noucentistes amb il·lustracions al boix de 

Josep Aragay, Rafael Benet o Marià Andreu. 313 

 

La consciència de la pèrdua de la tècnica de gravat al boix també la tenia l’escriptor 

Joaquim Foch i Torres, el qual, el cinc de gener de 1910, denuncià aquella realitat en un 

article a La Veu de Catalunya, que publicà amb el títol «L’agonia d’un art». Aquella 

realitat s’agreujaria amb la mort d’un dels principals gravadors al boix del segle XIX, 

Francesc X.  Bragulí el mateix 1910 i la del citat Enric Gómez el següent any. Així 

mateix, Francesc Fontbona senyala que el període 1890-1915 es caracteritza per la mort 

de l’art de la xilografia tradicional a Catalunya per l’èxit d’altres tècniques com el 

fotogravat314. Tanmateix, aquest període es caracteritza també per haver vist la 

renaixença d’aquesta tèncica per artistes de renom com Gauguin, Aristides Maillol o 

Felix Valloton a Europa i a casa nostra per Darío de Regoyos, Picasso, Feliu Elias o 

Joaquim Torres Garcia.  

                                                
311 ORS, Eugeni d’(2003) 
312 En l’assaig Cincuenta años de pintura catalana d’Ors explica que durant la llarga confecció de 
l’Almanach dels noucentistes al taller de Joaquim Horta es convidà en una reunió informal un antic 
gravador coneixedor de la tècnica del boix, «un tal Gómez». ORS, Eugeni d’(2002: 43) 

313 ORS, Eugeni d’(2003) 
314 FONTBONA, Francesc (1992) 
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El deixeble que segons Eugeni d’Ors continuà amb més fervor la tècnica del boix fou 

Joaquim Torres Garcia, el qual poc temps més tard publicaria gravats al boix en revistes 

de Terrassa i Barcelona, així com també en el seu llibre Notes d’art, de l’any 1912.315 El 

crític fa elogi de les senzilles i sòbries composicions que en resultaren d’aquest 

aprenentatge, inspirant-se en la mateixa senzillesa de les auques (plecs d’al·leluies), i 

dels romanços populars plegats en forma de ventalls. Valora d’ell el difícil mestratge de 

la tècnica, i la sobrietat de l’obra resultant, confrontant-la amb la fàcil tècnica de 

l’aiguafort, una tècnica que segons Ors «balbucea», on l’atzar intervé més que la raó. En 

definitiva, el boix es valorava pel seu caràcter de tècnica arbitrària per sobre de 

l’aiguafort, encara que aquest últim era  utilitzat per alguns noucentistes com Josep 

Aragay. 

 

 

 
Gravat al boix de Torres Garcia, Notes d’Art, 1913  

 

La recuperació de tècniques populars també es donà dins el camp de l’arquitectura, 

concretament en les obres de l’arquitecte Josep Goday. Joan Sacs en un article a la 

revista Mirador de l’any 1930 comentà que Josep Goday es va interessar en recuperar la 

tècnica barroca de l’esgrafiat de cara a décorar les façanes de les seves construccions i 

                                                
315 TORRES-GARCIA, Joaquim (1913) 
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per fer-ho anà a aprendre la tècnica al costat d’un artesà tradicional «anomenat J. Pallàs, 

del poble de Sant Julià de Vilatorta.» 316  

 

Un cas semblant podria ser el de Josep Aragay qui s’interessà per la ceràmica popular 

amb Francesc Quer, el qual si bé no fou un artesà de poble com el que conegué Goday, 

si que viatjà i s’interessà en la recuperació de les tècniques de l’art popular barroc i que 

aplicà el seu coneixement des de la fàbrica Pujol i Baussis.  

 

Finalment, aquesta recuperació també es manifestà en el camp de l’argenteria, per part 

dels dos exponents que més endavant analitzarem: Ramon Sunyer i Jaume Mercadé 

Ambdós , per tal de realitzar les seves peces que presentarien a les respectives primeres 

exposicions de 1912 i 1917, anirien al Museu de la Ciutadella per consultar els llibres 

de Passanties, compendis dels exàmens dibuixats que es feien als aspirants a mestre de 

taller dels esmentats oficis entre 1500 i 1833. Sunyer i Mercadé intentaren portar l’ofici 

d’argenteria i orfebreria al grau d’obra d’art, però sense renunciar a la recuperació de la 

seva tècnica originària, ja que els dos joiers es formaren al taller de Josep Sunyer, de la 

nissaga d’argenters Sunyer, els quals ja surten citats en els llibres de Passanties. Segons 

Aureli Bisbe Mercadé utilitza tècniques tradicionals com la dels xatons317 en peces com 

la premiada amb la medalla d’argent en l’Exposició Internacional d’Arts Décoratives de 

París, l’any 1925. També utilitzaven per inspirar-se il·lustracions barroques de moltes 

portades de llibres entre 1500 i 1800. Almenys això és el que ens ha suggerit la 

localització d’un àlbum amb retalls d’il·lustracions i portades d’aquests segles a l’arxiu 

Jaume Mercadé. 

 

  
Detall de l’àlbum de l’arxiu Mercadé 

                                                
316 SACS, Joan (1930) 
317 BISBE, Aureli (1995: 60) 
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5.2.3 La convivència de dos estils: el barroc i el clàssic. 

 

Així doncs, a més de la Catalunya grega i romana, l’altra gran Catalunya que es prendrà 

com a punt de referència durant el noucentisme serà la barroca, la de les traces populars 

de boixos i ceràmiques, però també el de les esglésies i retaules barcelonins, també molt 

elogiat pels contemporanis pel seu caràcter més moderat en relació amb el castís. Tal 

com diria Josep Maria de Sagarra en les seves memòries, tot visitant l’Escola d’Art 

Francesc Galí comenta que allí es recuperava «Aquell barroc català del disset, que lliga 

tant amb l’estructura del paisatge i amb l’esperit de les lletres i les tonades populars, que 

té una tendència a l’austeritat i no adopta la patètica declamació constant ni 

embutllufament de l’art churrigueresc i d’alguns aspectes de l’imatgeria ibèrica»318.  

 

El barroquisme fou un estil latent en els primers anys del noucentisme i es realitzava 

paral·lelament al classicisme, dos estils que Joaquim Folch i Torres els uní en un article 

a La Veu de Catalunya titulat «Cap a l’estil», del 5 juny de 1913, tot admetent la 

sobrietat de la masia barroca catalana considerant-la l’hereva de la antiga vil·la romana. 

Però potser el millor document que ens certifica la coexistència dels dos moviments, 

clàssic i barroc, en el noucentisme el trobem en Joaquim Folguera, a propòsit de  

l’exposició d’Art Nou de Sabadell el 8 de setembre de 1915 on hi participaren la major 

part dels artistes inclosos en l’Almanach dels noucentistes: 

 

Els pobles han revelat en cada época el seu esperit a través d’un estil. I avui cada 

artista interpreta la manera d’èsser nacional emparant-se en un d’aquests estils 

consagrats. Així a Catalunya els dos estil que han arrelat més en l’art popular es 

reviscolen avui amb una força nova: L’art barroc que ens atrau envoltat de l’aureola 

de tradició i l’art hel·lenic que torna per la llei inevitable del nostre començ. L’art 

barroc arrelà a Catalunya per una influència religiosa i patriarcal. Els artistes traduïen 

llur devoció amb una fervor de línia turmentada. Els altars s’omplien d’imatges i la 

religiositat del poble s’espandia i es cargolava en una corba espiral. L’amor a Déu 

esdevenia barroc també. Llavors, la influència que en tots els ordres el Temple 

exercia sobre la gent féu arrelar el barroquisme en les masies nostres que 
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devingueren més tard l’urna de la nacionalitat ferida. Per això avui en la tradició 

artística de Catalunya figura en primer terme l’art barroc, a pesar del contrasentit que 

aquest arrelament significa; car el lògic temperament de la nostra raça abomina de 

les corbes turmentades i de les excessives colors. Però no obstant aquesta llei 

nacional, torna a aparèixer en nostre art una correntia barroca. Per una incompleta 

interpretació d’aquell segon principi de l’art nou, alguns artistes segueixen aquell estil 

que serven encara les nostres construccions divuitesques. En l’art décoratiu torna la 

linia turmentada, amb una color més suau, però. Serveixi`ns d’exemple l’art 

sumptuós d’en Francesc Galí o d’en Josep Aragay encara.319 

 

Potser seria exagerat reafirmar les paraules de Folguera admeten que només existeixen 

dos estils dominants l’any 1915 en les arts del noucentisme. Estem d’acord que el 

classicisme no fou l’únic estil noucentista però el barroc tampoc fou la seva sola parella 

de ball, tenint en compte la varietat d’estils que es reuniren dins l’edició de l’Almanach 

dels noucentistes (1911) (decadentisme, postmodernisme...). De totes maneres les 

paraules de Folguera,  ens confirmen que almenys fins el 1915 el barroquisme era una 

estil difós, utilitzat i conegut dins el cercle noucentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
319 FOLGUERA, Joaquim (1993) 
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5.2.4 Eugeni dʼOrs: lʼintroductor. 

 

Aquesta visió retrospectiva de l’art popular creiem que entra en contradicció amb la 

defensa aristocràtica i civilitzada que diàriament repetia Ors des del glosari. En els seus 

escrits es perceben les seves ànsies de modernitat, a favor de l’art nou, de la indústria, 

contra la incivilitat i l’analfabetisme, és a dir, sense dir-ho està criticant el fet popular. 

Ell defensava la tradició, però sobretot la clàssica, culta i sòbria. De totes maneres 

creiem que fou una contradicció més de les moltes que es manifesten en l’ideari del 

glosador, ja que com sembla Eugeni d’Ors va ser l’introductor de les formes populars 

barroques al noucentisme. Francesc Galí comenta en el llibre Homenots de Josep Pla, 

que «No hi ha cap dubte que el sentit d’aquesta preferència cap el barroc fou 

directament insinuat per Eugeni d’Ors, que m’ajudà a comprendre el sentit expressiu 

dels boixos populars i de les rajoles del país i destinat a valorar un barroquisme que em 

semblà ple de vida.»320 

 

Si d’Ors fou l’introductor de les formes populars del barroc, Francesc Galí va ser 

l’encarregat de difondre la ideologia fins arribar a incorporar l’estil en les seves obres. 

Diversos testimonis com Sagarra, Bergós, Ràfols, Rafael Benet… ens donen suficients 

arguments per confirmar que fou en l’Escola d’Art on es va coure aquesta passió pel  

barroc. Potser acabaríem aquest capítol, abans d’adentrar-nos en l’art barroc de l’Escola 

d’Art, citant les paraules d’Alexandre Circi Pellicer per definir l’art que es recuperava 

en l’Art de Galí i en la seva Escola:  

 
Les figures gegantines i inflades de les portades i cartells, els enquadernaments de 

panxudes carteles, de columnes salomòniques i voltes, expressen una voluntat de vida i 

de força i una fidelitat a l’expressió popular, que constitueix tot un programa.. (···) En 

aquest sentit l’Escola posà en circulació una idea de la Catalunya mediterrània, un xic 

grega, molt florentina i fortament pagesa i marinera i una temàtica de noies de poble i 

vailets de càntirs i atzavares, d’orenetes i cistells de fruita, de velers i campanars, d’un 

barroquisme que s’anava afinant, fent-se esvelt, en un deliciós maniereisme franc i ple 

de salut.321 

                                                
 
321 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965)  
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5.2.5 Els artistes neobarrocs de lʼEscola dʼArt Francesc Galí. 

 5.2.5.1 Els artífex del neobarroquisme: Francesc dʼAssís Galí i 

 Josep Aragay. 
    

A nivell artístic els pares indiscutibles de la tendència barroca dins l’art noucentista 

varen ser Francesc Galí i Josep Aragay. El primer com a difusor de les idees i el segon 

com a difusor de les formes. 

 

Diverses fonts afirmen que qui originà el barroquisme fou Francesc Galí i que aquest 

influí a alguns dels  seus deixebles. De totes maneres aquesta definició és parcialment 

certa. A nivell artístic va ser Josep Aragay el primer que es va inspirar en la tradició 

barroca i reproduir-ho en el seu art vers 1909 en les il·lustracions per la revista Papitu i 

seguirà amb l’estil quasi en solitari anys enllà, en la portada l’Almanach dels 

noucentistes (1911), les il·lustracions per la revista Picarol (1912) o les portades de 

Poemes del port de Josep Maria López Picó (1912) 322o de Poemes de Neguit, de 

Joaquim Folguera (1915)323. Francesc Galí adaptaria el barroquisme aragayà vers 1914, 

amb la portada de El primer llibre de poemes de Josep Maria de Sagarra, en altres 

il·lustracions en pintura neobarroques que veurem i també uns anys abans en unes 

pintures i carbons de la Col·lecció Plandiura. Però el que si que sembla clar és que a 

nivell ideològic fou Galí qui introduí l’interès als seus alumnes, tal com hem demostrat 

amb les opinions de Cirici i del mateix Pla en el llibre Homenots, i, sense ser el primer 

en aplicar-ho, influí amb el seu barroquisme tardà em altres artistes que veurem, 

sobretot entre 1912 i 1916. 

 

                                                
322 LÓPEZ PICÓ, Josep Maria (1911) 
323 FOLGUERA, Joaquim (1915) 
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Aragay. (Jacob). El coso negre. Papitu, 1909.             Aragay (Jacob). El festeig en els mercats. Papitu, 1911. 

 

                                                   
Josep Aragay. Portada Almanach dels Noucentistes, 1911.      Josep Aragay. Poemes del Port, 1912. 

 

       

                                  
Josep Aragay. Portada Poemes de Neguit, 1914.               Josep Aragay. Revista Picarol, 1912. 
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Atesa la falta d’estudis relacionats amb l’artista la llista d’obres localitzades de Galí 

entre 1906 i 1916 són ben escasses. Tot i això entre revistes, fotografies de l’època, 

cartells i l’antiga col·lecció Plandiura hem agrupat una bona mostra d’obres que ens 

permeten afirmar l’entusiasme del mestre vers les formes barroques i entendre el rastre 

que deixà en els seus alumnes. A més de la portada pel primer llibre de poemes de 

Sagarra, del repertori barroc entre 1912 i 1916 destaquem el cartell de les festes de la 

Mercè de 1915 (La Veu de Catalunya, 27 de setembre 1915); els cartells de Sant Isidre i 

la Uralita i l’ un ampli repertori de pintures i dibuixos al carbó publicades en part a la 

revista Vell i Nou i del 15 de maig i primer de novembre de 1915 (Annex 1) i la resta en 

el Museu d’Art Modern de Barcelona , pertanyent a l’antiga col·lecció Plandiura.  

 

En aquestes obres observem un seguit d’ icones la majoria d’elles relacionades amb el 

barroc que es van repetint com els cavalls, els vaixells, les Mares de Déu, les 

nuvolositats o els interiors d’església o les seves portalades amb les columnes 

salomòniques. Aquestes formes les expressarà amb més força i autenticitat en gravat i 

dibuixos al carbó. Amb menor seran manifestades en  pintura, ja que en aquest àmbit, 

més enllà d’utilitzar una temàtica barroquitzant, l’artista es servirà d’un estil influenciat 

d’artistes contemporanis com Brangwyn o Carrière.  

 

 

                      
c53/ Francesc Galí. Portada Primer llibre de poemes de Sagarra, 1914.  

c58/ Francesc Galí. Cartell Festes de la Mercè de 1915. 

 



 219 

 

 

     

 

                             
c47/ Francesc Galí. Façana d’església barroca.                   c41/ Francesc Galí. Interior església. 

 

 

Ens agradaria destacar dues icones del repertori galinià per sobre les altres: el vaixell i 

la columna salomònica i veure la influència sobre els seus alumnes.  

 

En el cas del vaixell, dues obres destaquen per constatar l’obsessió del mestre vers les 

embarcacions marítimes: d’una banda potser l’obra més característica del primer 

període de l’artista: L’Excelsior (1911) i de l’altra el que es representa en el cartell de 

les festes de la Mercè de 1915. 

 

Cirici Pellicer324 i Josep Pla, els dos escriptors que més han transcrit les idees i els 

pensaments de Galí, han comentat que el mestre inicià a incorporar aquesta icona en el 

seu repertori després d’haver quedat impressionat pels grans vaixells de descàrrega que 

amarraven el port de Barcelona durant la Setmana Tràgica de 1909. Pla comenta que va 

«ésser fascinat per l’insòlit espectacle d’un gran veler posat al dic sec que semblava 

                                                
324 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965)   
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volar i que a més és un veritable símbol de l’anhel col·lectiu, de l’entusiasme i la suma 

d’esforços i del poder d’elevar-se.»325  

 

També s’ha comentat que aquesta temàtica  la trobem en l’obra de Brangwyn. No hem 

trobat cap obra de les exposicions Internacionals de Barcelona de 1907 i 1911 que 

portin una temàtica que ens faci pensar amb una representació exterior d’un vaixell, tan 

sols representacions dels seus interiors bruts i desoladors amb un tractament colorístic 

ben fosc que si que tingué la seva influència, sobretot en Aragay. 

 

 A les dues interpretacions del vaixell n’afegiríem una tercera relacionada amb 

continguts més tradicionals. El vaixell és també una icona present a la ceràmica popular 

catalana, i que representa històricament el despertar marítim i comercial que la ciutat va 

viure en els segles XVII i XVIII i com hem vist Galí ho va reinterpretar com a símbol 

de regeneració comercial i cultural de la Barcelona noucentista.  

 

De fet el vaixell, amb diferents formes i versions, es convertirà en una icona noucentista 

Però concretament el vaixell de Galí el  retrobarem en artistes que foren deixebles seus 

com Josep Aragay, Jaume Mercadé o Darius Vilàs, així com també en Xavier Nogués. 

Del primer confirmem l’aiguafort publicat a l’Almanach dels noucentistes l’any 1911 i 

un altre que segons el propi Josep Pla, que Josep Pujols el tenia penjat al menjador de la 

seva Torre de les Hores de Martorell326. Altres obres com “Homes i Vaixell” (1911 i 

1914) també exemplifiquen aquesta influència. També la incorporarà com a imatge 

central dels seus plats i plafons de ceràmica entre 1914 i 1920. 

            

El vaixell el retrobem en un altre deixeble de Francesc Galí, Jaume Mercadé, en el seu 

arxiu hem localitzat un dibuix preparatori per a una placa d’homenatge, realitzada 

durant el seu període vallenc (entre 1909 i 1916). A més a més una nota escrita per ell 

mateix reconeix que està inspirat en el vaixell de Galí que podem trobar a la col·lecció 

Plandiura.327  

 

                                                
325 PLA, Josep  (1991) 
326 PLA, Josep (1989: 63) 
327 Nota conservada a l’arxiu Jaume Mercadé. 
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c38/ L’Excelsior, de Francesc Galí, 1911                        Josep Aragay, Almanach dels noucentistes, 1911 

 

              
Vaixell de Jaume Mercadé, vers 1911                               Josep Aragay i Francesc Quer, plat, 1915 

          

L’altra icona que ens agradaria destacar és la que fa referència a les esglésies i les 

columnes salomòniques. Les pintures de la col·lecció Plandiura, algunes de les quals 

varen ser publicades al primer número de la revista Vell i Nou l’any 1915, demostren un 

interès per representar interiors d’esglésies barroques, amb els seus retaules i les seves 

façanes, tot posant especial èmfasi en  les columnes salomòniques que les emmarquen. 

Aquestes pintures i carbons, realitzades entre 1911 (any en que el senyor Plandiura 

inicia la seva col·lecció) i 1915 (any en que es publiquen a Vell i Nou) mostren l’interès 

personal de Galí pel barroc i la recerca dels seus símbols. També en aquest conjunt 

incloem les impressionants columnes salomòniques que emmarquen la portada del 

primer llibre de poemes de Josep Maria de Sagarra  de l’any 1914.328 

                                                
328 Primer llibre de poemes de Josep Maria de Sagarra (1914) 
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Aquestes imatges tingueren una forta influència dins el cercle Galí (tan pels alumnes 

com ex-alumnes). Les seves obres les havia adquirit Plandiura, qui havia sigut a la 

vegada un dels primers alumnes de Galí l’any 1906, i aquesta col·lecció era coneguda 

entre els artistes i exalumnes de l’Escola d’Art. La nota de Mercadé dient que el vaixell 

imita el vaixell de la col·lecció Plandiura, n’és una prova. També Eugeni d’Ors en el 

seu llibre Cincuenta años de pintura catalana inicia l’últim capítol dedicat al 

noucentisme a partir de la mort de Nonell i l’inici de la col·lecció Plandiura i Joan 

Ainaud comenta en el discurs d’ingrés a l’Acadèmia l’any 1990, en un discurs titulat 

Eugeni d’Ors i els artistes catalans, que l’any 1915 es va fer una primer exposició de 

les peces de la col·lecció a les Galeries d’Art Modern i Antiguitats, presentada per 

Francesc Pujols. Així que no és estrany trobar pintura d’interior d’església i de 

columnes salomòniques entre deixebles i antics alumnes de Galí. En el cas d’Aragay 

observem les columnes en la coberta del llibre Poemes de neguit, de Joaquim Folguera 

(1914). En Jaume Mercadé trobem la il·lustració pel fulletó de l’Exposició de Joan Gols 

a Valls (1916) i de la mateixa època l’ex-libris dedicat a Julia de Moragas. 

Paral·lelament la pintura d’interior d’esglésies, acompanyat de l’estil postmodernista de 

Brangwyn i Carrière, tingué la seva influència en Rafael Benet i Mercadé. El primer, tal 

com ens precisa Alicia Suárez, en la seva primera exposició a Terrassa el febrer de 1909 

presentà dos dibuixos al carbó titulats “Interior de l’església de Santa Maria i Testa 

Gitana”. Si el segon títol ens sembla present la influència de Nonell en el primer 

pensem que es tractaria d’una temàtica relacionada amb el caire d’obres d’església que 

realitzava el mestre Galí. En aquest sentit també Jaume Mercadé pinta diversos olis de 

1915 i 1919 relacionats amb esglésies: l’església de Vallmoll i l’església de Santes 

Creus que presentà en la seva exposició a Barcelona a les Galeries Laietanes l’any 1917. 
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Jaume Mercadé. Il·lustració exposició Joan Gols, Valls, 1916 i ex-libris per Julia de Moragas. 

 

 Jaume Mercadé. Interior església Santes Creus, 1916. 

 

La foscor dels aiguaforts de Brangwyn i les vaporositats monocromes de Carrière, 

juntament amb la citada influència de la temàtica barroca d’esglésies, retaules i boixos, 

són les claus per interpretar la pintura de Francesc Galí i alguns dels seus deixebles de 

l’Escola d’Art entre 1906 i 1916 el que ens porten a confirmar una tendència estilística 

encara postmodernista en el si del moviment noucentista fins 1916. 

 

Finalment, per acabar amb l’anàlisi iconogràfica de l’art de Galí fem menció tan sols del 

cas del cavall, la qual també és una imatge que remet a la tradició popular, molt 

reproduïda com el vaixell en els plats de ceràmica barroca . També vol recuperar les 

formes renaixentistes tan admirades per Galí i Aragay, de Gozzoli o Uccello.  
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5.2.5.2 El neobarroquisme i les arts gràfiques. 

    

Com hem vist entre el grup dels noucentistes, inclòs els més clàssics com Torres Garcia, 

hi haurà un interès en recuperar les tècniques o les formes perdudes de l’art català del 

sis-cents i set-cents i una de les més recuperades va ser les formes relacionades amb la 

impremta i la tècnica del boix. A més a més hi ha una consciència que els goigs, les 

auques dels segles XVI i XVIII foren un instrument de conreu i de conservació de la 

llengua en uns temps difícils per la cultura catalana. Així, homes de la Renaixença com 

Marià Aguiló ja es dedicaren a col·leccionar edicions de goigs i sortiren societats 

d’amics de goigs. Poetes com Verdaguer, Maragall, Guerau de Liost, Costa i Llobera 

han contribuït a la seva perduració. Aquest fet de ben segur que ajudà a la difusió de les 

seves formes i tècniques entre els noucentistes. 

 

Tal com indicava Francesc Fontbona en l’article sobre la imatge noucentista, del catàleg 

El noucentisme un projecte de modernitat «l’agent de la progressiva definició de la 

imatge noucentista  vas ser com ja havia estat amb el modernisme, les arts gràfiques»329.   

 

Nosaltres ens afegim a aquesta afirmació relacionada amb la corrent neobarroca. Si bé 

es tracta d’una corrent que la trobem en arts variades el fet de que es prenguessin com a 

model els boixos barrocs per inspirar-se i la quantitat de publicacions artístiques de 

l’època ens dona com a resultat que les arts gràfiques foren el termòmetre de les 

tendències del nou-cents i la millor expressió del neobarroquisme.  

 

Així a  més d’en Josep Aragay, sens dubte qui millor interpretà el sentit expressiu dels 

boixos populars, i Francesc Galí, l’obra dels quals ja n’hem parlat en el capítol anterior,  

hem de citar a altres artistes relacionats amb el neobarroquisme i les arts gràfiques com 

Rafael Benet, Francesc Canyelles, Joan Mirambell, E. C. Ricart, Marià Andreu, Feliu 

Elias ,Jaume Mercadé o Anton Saló. La presència de tants artistes inspirant-se en 

aquesta tendència ens confirma la solidesa de l’estil i ens ajuda a comprendre 

                                                
329 FONTBONA, Francesc (1994) 
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l’afirmació de Joaquim Folguera per qui a Catalunya l’any 1915 dominaven per sobre la 

recuperació de dos estils: el barroc i el classicista. 

 

Feliu Elias s’avançaria al neobarroquisme del Cercle Galí amb la portada de Torment 

Formen330t, de Josep Maria López Picó, l’any 1910 (Barcelona, Joaquim Horta). Creiem 

que fou un barroc més proper al que utilitzaran artistes com Francesc Canyellas o Josep 

Guardiola que no pas del neobarroquisme de recuperació popular pròpia del 

noucentisme galinià. 

 

Joan Mirambell, el deixeble de Galí que esdevindria dissenyador de jardins, va il·lustrar 

el llibre del Mal Caçador331, el segon llibre de poemes de Josep Maria de  Sagarra l’any 

1916. En la portada, unes columnes salomòniques envolten al caçador i en altres detalls 

del llibre el caçador se’ns presenta volant, a la manera de cupido acompanyat d’un 

àngel. 

 

Un dels casos més fidels al barroc al llarg de tota la seva carrera artística va ser  

Francesc Canyellas, del qui a més del gravat s’interessà pel barroc i l’esgrafiat d’època 

barroca que trobem a als plafons de la Casa de l’Ardiaca  o a les façanes dels edificis de 

Josep Goday. En el cas de les arts gràfiques ens agradaria destacar els ex-libris de Prat 

de la Riba i del fotògraf Ricard Mas, així com la coberta de la revista cultural el 

Cenacle332, en el primer número de 1915. En el seu cas representa una corrent del 

neobarroquisme menys interessada a recuperar en aquest cas els aspectes populars i més 

per l’interès en les formes del barroc internacional. D’aquesta manera el podríem 

relacionar amb les portalades barroques que veurem de Puig i Cadafalch o les 

ceràmiques de Josep Guardiola. 

 

En el cas de Rafael Benet destaquem el logotip de la revista Ciutat de Terrassa 

(1910)333 que representa gerro barroc d’on sobreïxen fruites. El logo de Benet suposaria 

un exemple primerenc de la corrent barroca en el noucentisme.  

 
                                                
330 LÓPEZ PICÓ, Josep  Maria (1910)  
331 SAGARRA, Josep Maria (1916) 
332 El Cenacle (1915) 
333 Revista Ciutat (1910) 
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De Jaume Mercadé ja hem citat els exemples neobarrocs del fulletó per l’exposició de 

caricatures del músic tarragoní Joan Gols a Valls i de l’ex-libris de Julia de Moragas, 

realitzats a partir de l’emmarcament de la composició amb columnes salomòniques 

décorats amb fruiteres i garlandes. 

 

De Marià Andreu Enric Jardí ha vist en les seves il·lustracions per la revista Picarol 

vers 1912 un estil entre el decadentisme present en el cercles d’art barceloní (Ismael 

Smith, Octavi de Romeu...) i el barroquisme de l’Escola Galí. Una definició que en els 

casos que presentem és força evident en el sentit de composició recarregada amb 

tendència a l’horror vacui. 

 

També trobem un influx decadentista i neobarroc en algunes il·lustracions d’Anton Salò 

en especial al llibret-calendari intitulat  Dodecaminos, editat per La Neotipia el gener de 

1914. Finalment no podem oblidar la figura d’Enric Cristòfor Ricart. Ell, juntament amb 

Francesc Domingo, fou un dels últims deixebles de l’Escola d’Art Galí abans de que 

l’any 1915 Galí passés a ser director de l’Escola Superior de Bells Oficis. La seva 

especialitat serà la del gravat al boix, del que el es convertirà en un dels millors 

representants. En el seu cas, creiem que seguí la línia més orsiana o més propera a 

Torres Garcia o Obiols, en el sentit que acabarà valorant la tècnica del boix per la seva 

dificultat tècnica, per la racionalitat que se’n reclamava per fer-ne us, i aquest aspecte es 

veurà reflectit en les seves obres, de temàtica clàssica, poc fidel a les formes expressives 

del barroc, però si a la seva tècnica. De totes maneres destaquem la imitació que va fer 

de certes auques populars com l’auca de la festa major. 
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Feliu Elias (Apa). Portada Torment Froment, 1909 i  logotip revista Ciutat, de Rafel Benet, 1910. 

 

                    
Portada i il·lustració interior de El Mal Caçador, per Joan Mirambell, 1911. 

         
Francesc Canyellas. Portada de la revista El Cenacle, 1914 i Francesc Canyellas. Anunci de l’Arxiu 

Mas, circa 1920. 
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Marià Andreu.  Il·lustracions per la revista Picarol, 17 de febrer i 19 de març de 1912. 

 

 

                 
Enric C. Ricart. L’auca de la festa Major, 1917.  Antón Salò. Il·lustració interior de Dodecaminos (1914). 
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5.6.5.3 El neobarroquisme i la ceràmica. 

   

Una altra art que es recuperarà durant el noucentisme serà la ceràmica. Cal buscar els 

precedents en el modernisme, moviment que s’hi interessà molt per a décorar sobretot 

les façanes de les cases d’ arquitectes com Gaudí, Domènech i Muntaner o Puig i 

Cadafalch. De totes maneres les formes que ens han arribat demostren un interès més 

gran vers el seu caràcter décoratiu o estètic, servint-se de la tècnica del forjat vidriat o 

de la ceràmica per realitzat formes múltiples i aleatòries inspirades en la natura o en 

altres moviments artístics de la història com l’islam o el japonisme. Precisament aquest 

aspecte serà el que combatran els noucentistes. A aquest fi estètic de la ceràmica 

modernista desvinculada de tota tradició que no fos la tècnica els noucentistes 

l’anomenaran art irracional o bohemi. En canvi, s’inspiraran en les formes populars, a 

més de per la seva qualitat estètica, per la seva naturalesa expressiva, senzilla i 

intel·ligible amb el que el poble català s’hi podria sentir més identificat. A més a més el 

fet que la décoració ceràmica popular fos figurativa els hi permetia afrontar les obres 

des de la raó i no des de l’abstracció irracional de les intervencions modernistes.  

 

Algun exemple de fidelitat a les formes populars trobem dins el modernisme en la 

décoració ceramística de Santiago Rusiñol de l’auca del senyor Esteve en un plat cuit a 

Manises l’any 1915 o les rajoles dels oficis que Ramon Casas imità per regalar als 

compradors de la revista Pel & Ploma on incorporava als oficis emblemes de la 

modernitat com el cotxe la motocicleta o màquines industrials (modernitats del segle 

XX).  Es tracta d’una conjunció que en alguns moments la retrobarem en el noucentisme 

per exemple si recordem la motocicleta del quadre Les Vacances (1923) de Josep 

Aragay al costat d’un escena plenament mediterrània. Però en general els ceramistes 

noucentistes feren una reinterpretació bastant fidel de les formes populars. A més a més, 

a diferència dels modernistes, s’aproparan més als oficis, interessant-se per recuperar les 

seves característiques artesanals. Així, trobem els casos de Josep Aragay que es retirà 

com a ceramista al poble de Breda després d’una etapa d’aprenentatge amb Francesc 

Quer, Llorens Artigas al poble de Gallifa, Ramon Sunyer i Jaume Mercadé aprengueren 

l’ofici d’argenters al taller de Josep Sunyer i Torres Garcia i els seus deixebles 

s’aproparen al domini de la tècnica del boix. Es volien posar a la pell de l’artesà per 
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tornar a aquella ingenuïtat primera tan admirada pels noucentistes, i ho feren no 

solament per décorar façanes de cases privades sinó imitant els suports de la ceràmica 

popular: els plats, els gerros, els plafons públics...  

 

 Atribuït a Ramon Casas. Gravat estudi fotogràfic de Ricard Mas. 

 

Segurament el primer noucentista que es llençà a la recuperació de l’art popular 

ceramístic va ser Josep Aragay. El 1914 va conèixer al ceramista Francesc Quer arrel 

d’una exposició del ceramista al Faianç català. Francesc Quer (1858-1933) va ser un 

dels ceramistes amb més experiència en el camp de la cocció artesanal. A més d’haver 

passat estades d’aprenentatge a València o el sud de França va ser director de la Fàbrica 

de ceràmiques Pujol i Baussis d’Esplugues de Llobregat entre 1914-1918, un dels 

centres més importants de producció de ceràmica del modernisme i noucentisme. La 

col·laboració d’Aragay amb Quer, el primer pintant, el segon coent, els portà a fer tres 

exposicions conjuntes al llarg de 1915 al Faianç Català i a les Galeries Laietanes334. Les 

obres resultants eren una brillant interpretació de plats, plafons i gerres de la tradició 

popular catalana on Aragay tornava a utilitzar icones pròpies del seu repertori i del de 

Galí, com els cavalls i els vaixells, les cares en primer pla, utilitzant els colors de la 

ceràmica tradicional des de la monocromia blava o vermella en els plats i gerres fins a la 

policromia dels plafons.  

 

La gran intervenció en ceràmica de Josep Aragay va ser la que realitzà a la Font de 

Santa Anna per una encàrrec de l’Ajuntament l’any 1918. Però en aquell any alguna 
                                                
334 De les tres exposicions constatem dues, la primera va tenir lloc l’abril de 1915 al Faianç Català, la 
segona al desembre del mateix any, ja a les Galeries Laietanes. 
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cosa en el seu estil ja havia canviat. La ingenuïtat i expressivitat de les peces de 1915 les 

veurem representades a la font amb un estil més lineal, més anatòmic i ben acabat, més 

renaixentista. La culpa d’aquest canvi d’orientació estilística la tingué el viatge a Itàlia 

que realitzà entre el maig de 1916 i el febrer de 1917. Els nou mesos d’encontres amb 

les obres mestres de l’art italià li neutralitzaren aquella força expressiva i barroca que 

tenia abans de fer el viatge. Aquests trets s’aprecien en diverses parts de l’obra, sobretot 

en els torsos de les pageses i els homenets laterals que les acompanyen. La décoració 

però mantindrà trets formals temàtics propis del barroc, com els gerros amb flors, les 

plantes que envolten les figures centrals, però ara ja des d’un estil més lineal.  

 

 
Dreta: Detall Font de Santa Anna (linealisme), de Josep Aragay. Esquerra: ceràmica neopopulista  

anterior al   viatge a Itàlia (1915)   

                                                                                     

 

Francesc Quer també ajudà a la realització de peces de ceràmiques a artistes com Xavier 

Nogués a Manuel Humbert o Francesc Domingo. Xavier Nogués realitzà com és sabut 

les millors caricatures de la societat catalana de l’època a partir de la inspiració de 

figures de la tradició popular. De totes maneres creiem que Nogués, com Humbert o 

Domingo, no entren tan frontalment amb aspectes pròpiament barrocs, quedant-se tan 

sols amb els seus aspectes populars, i per això no és el propòsit d’aquest estudi a entrar 

a la seva important obra. El que si creiem que el podem etiquetar de ceramista 

neobarroc és a Josep Jordi Guardiola. S’especialitzà en la disciplina de la ceràmica a 

partir del 1918, aprenent la tècnica a la Pujol i Baussis amb el ceramista Lluís Diví. Els 
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seus inicis en una exposició a la Sala Parès demostren el seu interès pel barroc en dos 

rajoles décorades amb puttis i garlandes que es conserven al Museu de l’Enrajolada de 

Martorell. 

 

                       
Josep Guardiola, ceràmica de 1920.                  Josep Argay. Font de Santa Anna, 1918. 

 

 

Finalment caldria destacar els panells ceràmics inspirats amb els plafons barrocs que 

trobem a la Casa de la Maternitat o a l’Hospital de la Santa Creu, de  Francesc 

Canyellas a la Casa de l’Ardiaca, un artista que no perdé mai l’interès d’inspirar-se amb 

aquest estil tan des del punt de vista popular (com els mateixos plafons de l’Ardiaca) 

com del barroc internacional. 
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5.2.5.4 Lʼarquitectura neobarroca 

    

El moviment barroc en l’arquitectura noucentista es manifestarà tenint en compte dos 

conceptes: els de tradició i monumentalitat. D’una banda en la recuperació dels 

conceptes arquitectònics i décoratius de l’arquitectura catalana dels segles XVII i XVIII, 

propi dels artistes de Can Galí. De l’altra en la voluntat de fer de Barcelona una gran 

capital europea, agafant com a referent el monumentalisme propi de les ciutats 

barroques.  

 

Si comencem observant la relació entre arquitectura barroca i monumentalitat veurem 

que és una idea molt sostinguda dins l’ideari noucentista. La tendència a la 

monumentalitat en les gran ciutats és una altre tret molt característic de l’època barroca. 

Aquest sentiment estarà latent en època del noucentisme, amb la ferma voluntat de 

convertir Barcelona en una gran capital europea, de  fer d’ella la gran capital econòmica 

i cultural del nou-cents.  De fet, per aconseguir el seu fi el barroc no serà el sol referent 

històric del noucentisme, ja que també es tenia com a punt de referència el Renaixement 

(cal fer de Barcelona la Florència del nou-cents, deia Josep Aragay) o també la ciutat de 

París (el fer de Barcelona la París del migdia com afirmava Eugeni d’Ors). En ambdós 

casos es fixaran en el cas concret de la seva capitalitat i referent d’una època. Les grans 

vies i places, els edificis públics. Potser del primer exemple del que hem de parlar és de 

l’arquitecte i urbanista Leon Jaussely en la replanificació que va fer l’any 1905 del Pla 

Cerdà de Barcelona. En l’acceptació dels plànols de Jaussely es percep el rebuig de 

l’urbanisme i arquitectura del vuit-cents, especialment del Pla Cerdà i el modernisme. 

La tendència del noucentisme vers la monumentalitat l’apreciarem sobretot durant la 

Dictadura de Primo de Ribera i en les urbanitzacions que es realitzaran per l’Exposició 

Universal del 1929 o de la Plaça Catalunya. De totes maneres, creiem que l’estudi 

d’aquell període s’escapa dels límits del present estudi i dels vincles entre el barroc i 

l’Escola d’Art Francesc Galí. 

 

En el cas de la relació entre l’arquitectura noucentista i la recuperació de les formes 

tradicionals del barroc ens convé tornar a l’Escola d’Art Francesc Galí. La primera pista 

per seguir aquesta corrent neobarroca dins l’ arquitectura noucentista la va donar Ràfols 
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dos articles publicats als Quaderns d’arquitectura els anys 1959 i 1960. En ells parlava 

de que el barroquisme que de vegades quedava manifest en l’obra de Bergós «era el 

reflex del barroquisme en l’obra d’en Galí, el pedagog que en la seva Escola d’Art 

arrossegà amb la seva dialèctica arquitectes i pintors»335. 

 

Cirici Pellicer no només ens confirma la relació entre barroquisme i l’arquitectura en els 

deixebles de l’Escola sinó que atorga al mateix Francesc Galí l’autoria d’un projecte 

d’arquitectura perdut on es veuen clares referències a l’arquitectura barroca: «d’aquesta 

línia barroca derivava el seu projecte arquitectònic per a una escola ideal de Belles Arts, 

d’un estil que els qui l’han vist posen en relació amb els seus saborosos i neopopulistes 

grups escolars de Josep Goday»336. 

 

Abans d’entrar en l’anàlisi, doncs, de la influència del neobarroquisme galinià vers els 

seus deixebles creiem convenient trobar uns primers signes d’interès vers la recuperació 

de l’arquitectura barroca dins el modernisme. En l’article de 1960 Ràfols afirmava que 

«el barroco distinguiose enormemente en el extorno arquitectónico barcelonés. En la 

etapa modernista había reaparecido ya el barroquismo»337. És a partir d’aquestes 

consignes donades per Ràfols que creiem poder proposar una línia arquitectònica 

barroca  prèvia al noucentisme, en obres de Gaudí i Puig i Cadafalch. 

 

La primera casa on apreciem un interès cap a les formes barroques és a la façana de la 

casa Calvet de Gaudí, de 1899. Coronant la tribuna principal, trobem un grup décoratiu 

format per un gerro mixtilini recarregat de fruites acompanyat pels corns de 

l’abundància. A l’interior de l’edifici destaquen unes columnes salomòniques que 

envolten l’escala principal i alguns motius décoratius en el mobiliari. En la Casa Calvet 

apreciem el primer intent arquitectònic de recuperar les formes de l’art barroc català, 

també en l’austeritat décorativa pròpia del barroc autòcton. El que ens demostra aquest 

edifici és que Gaudí, a més d’aproximar-se als estils d’altres moviments internacionals,  

com ja ho havia fet amb l’arquitectura islàmica o la japonesa, també tingué una relació 

fidel amb l’art autòcton, com l’homenatge a les muntanyes del Montsant amb les que es 

                                                
335 RÀFOLS, J. F. (1960: 25-26) 
336 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965)  
337 RÀFOLS, J. F. (1960: 25-26) 
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va inspirar per fer la Pedrera, la utilització dels materials tradicionals de l’arquitectura 

catalana   en la majoria dels seus edificis. 

 

 
 Façana casa Calvet, d’Antoni Gaudí, 1899. 

 

La décoració de la façana de la Casa Calvet la trobem emparentada amb altres façanes 

de signatura barroca, amb característiques semblants, potser la influència, si n’hi hagué, 

sorgí fet que fos premiada com a millor edifici de Barcelona en el Concurs d’Edificis 

urbans de 1899. De fet hem observat que textos mixtilinis  barrocs amb fruites 

sobreeixint estan presents en molt bastiments del primer terç del segle XX,  l’Eixampla, 

en trams de la ciutat reurbanitzada com són el carrer Vallirana del barri de Sant Gervasi, 

en cases residencials l’Avinguda Tibidabo i fins hi tot en façanes destacades com la 

portada de la casa Pich i Pon de Puig i Cadafalch (1921). Aquest aflorament barroc que 

es recupera creiem que d’alguna manera tingué relació amb la recuperació del barroc 

autòcton, com el dels testos mixtilinis que coronen el palau de la Virreina. 

 

On també apreciem aquesta voluntat de  recuperació històrica de les formes barroques 

catalanes i d’una manera més continuada és en algun dels edificis de l’arquitecte Josep 

Puig i Cadafalch. L’arquitecte i polític tenia un concepte de l’ arquitectura fonamentada 

en la recuperació d’aspectes que defineixen l’arquitectura tradicional catalana i 

internacional. Aquest historicisme és evident en la Casa Amatller (1898-1900), on 

trobem referències evidents a l’arquitectura del nord d’Europa i a la islàmica, o en les 

cases Martí (1896)  i Macaya (1899-1900) , en les quals es recupera l’arquitectura 

 
He fet la columna dòrica arcaica del Parc Güell de la mateixa 

manera que haurien fet els grecs d’una colònia mediterrània. [...] 

i la casa dels llogaters del carrer Casp està ben emparentada amb 

el barroc català. 

Antoni Gaudí (Bergós, 1999) 
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gòtica catalana. La revisió del barroc català es manifesta en alguns edificis de la primera 

dècada del segle XX. En efecte, la Casa Serra (1902), la qual col·loca a la façana 

décoracions plateresques de la desapareguda Casa Gralla de Portaferrissa, n’es un 

exemple així com també el desaparegut Hotel Terminus de 1903. També ho demostra en 

la portalada de la casa  Pich i Pon (1921) i a Can Muntadas (1901). En el cas de Pich i 

Pon la portada manifesta un gust neobarroc més afí a les tendències neobarroques 

menys populars que el vincularien la il·lustració de Feliu Elies, Francesc Canyellas o en 

les ceràmiques de Josep Guardiola. Segons l’autor de la tesi doctoral sobre la segona 

època de Puig i Cadafalch, Jordi Romeu, afirma que «el final del goticisme dona pas a 

un barroquisme populista que s’aprecia en el remat curvat en tres ordres verticals de les 

façanes o en es els puttis, garlandes, i les flors que acompanyen.»  

 

L’obsessió per realitzar una segona Exposició Universal a Barcelona i convertir la ciutat 

en una forta capital Europea contribuí a que el seu barroquisme evolucionés de  

l’historicisme inicial a un monumentalisme. Puig i Cadafalch inicià a projectar el parc 

de l’Exposició Universal ben aviat, vers el  1904. El conjunt inicial era molt recarregat i 

monumentalista inspirat en el barroc de València «amb les campanars valencians», (seu 

de Xàtiva, Miquelet de la catedra de València…). Va ser un projecte que el començà a 

tirar endavant entre 1917 i 1921 anys en que  va ser president de la Mancomunitat. Del 

projecte inicial només en quedarien  la urbanització general i els palaus bessons, reduint 

abastament el recarregament inicial. Romeu, defineix el conjunt com «d’un cert 

classicisme abarrocat». Estem davant l’etapa monumentalista que passà el noucentisme, 

coincidint amb els anys de la dictadura de Primo de Ribera (1923-1929). Aquell 

període, que Josep Maria de Sagarra l’anomenaria «l’apoteosis de capitalismo catalán» 

trobem exemples d’arquitectura com la dels arquitectes Nebot (autor dels Cinemes 

Colisseum, Palau Nacional) que només els podríem enllaçar amb el barroc pel seu 

caràcter monumental.  
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Hotel Terminus. Puig i Cadafalch,1903. Foto Arxiu Mas i projecte pel pavelló de la indústria de Puig i 

Cadafalch. 

 

El barroquisme de l’Escola Galí influí també  als arquitectes que s’hi formaren: Josep 

Goday, en Antoni Puig Gairalt o Joan Bergós. Allí on es farà més evident aquesta 

influència serà en els edificis de Josep Goday ja que va ser durant la primera dècada del 

segle deixeble de Puig i Cadafalch i paral·lelament també entrà com a alumne en 

l’Escola d’Art Francesc Galí. Així que creiem que en la seva carrera arquitectònica 

manifestà característiques apreses pels dos mestres. 

  

El crític i historiador Alexandre Cirici Pellicer, en el seu catàleg de l’exposició de 

Francesc Galí, afirma que el mateix Galí havia realitzat un projecte arquitectònic per a 

l’escola ideal de Belles Arts, el qual està perdut, i que segons el crític pertanyia a la 

línia barroca de l’Escola d’Art. «En un estil que els qui l’han vist posen en relació amb 

els saborosos i neopopulistes grups escolars de Goday.» 

 

La influència dels dos mestres, Puig i Cadafalch i Galí, portaren a Josep Goday d’una 

banda a realitzar projectes monumentalistes, com són la Casa de Correus de Barcelona 

(1914-1927). De l’altra banda el portaran a interessar-se per la  recuperació de 

l’arquitectura popular, tan en la seva estructura arquitecònica com en els aspectes 

décoratius. Allí on podrà aplicar amb més autenticitat el barroquisme serà en el projecte 

dels Grups Escolars de Barcelona (1917-1936). Ràfols parla de la realitat escolar de 
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principis de segle a Catalunya: «Los escasos locales escolares obrados a lo largo del 

siglo XIX eran insuficientes. Precisaban arquitectos, higienistas y profesores dispuestos 

a dar realidad unas escuelas limpias y luminosas, acogedoras de los niños»338. La manca 

d’edificis públics i nois i noies de Barcelona va fer que la mancomunitat aprovés 1916 

el projecte de realització dels Grups Escolars i el 14 de juny de 1917 s’aprovés el pla de 

distribució dels edificis escolars de la ciutat. El projecte va ser encarregat íntegrament a 

Josep Goday. Les dues primeres escoles que realitzà porten el nom dels que van donar 

els diners per a la seva realització l’any 1917: el grup escolar  Àngel Baixeras i el Pere 

Vila. De grups Esecolars s’aniran construint al llarg del anys fins la Guerra Civil, en 

accepció del parèntesi de la dictadura de Primo de Ribera, i portant els noms de 

diferents personatges il·lustres de la cultura catalana com Lluis Vives, Ramon Llull o 

Verdaguer. En tots ells, segons comenta Ràfols, «s’aprecia una fusió estilística entre el 

décorativisme barroc català i reflexos artístics dels secezionistes germànics que 

representaven llavors l’art modern» 

            

                 
Josep Goday. Edifici de Correus (1914-1927) i  Grup Escolar Milà i Fontanals, 1931. 

 
Josep Goday. Grup Escolar Baixeras, 1922. 

                                                
338 RÀFOLS, J.F. (1959) 
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A nivell de l’estructura de les escoles el barroquisme s’observa «en l’alçat i en planta 

dels cossos laterals.»  

 

Nosaltres volem afegir els aspectes décoratius neobarrocs presents en les façanes dels 

Grups Escolars. Tenim constància que Joan Mirambell i Francesc Canyellas 

col·laboraren en la décoració de les escoles recuperant la tècnica dels esgrafiats. Un 

article de Joan Sacs en la revista Mirador, ens clarifica l’interès de l’època cap  aquesta 

tècnica: «Goday en vestir les modestes arquitectures dels grups escolars i de la Casa 

Maternal recupera la tradició nostra d’escultura de terra cuita i la dels esgrafiats».339 

 

Joan Sacs comentava que Josep Goday i els seus col·laboradors van recuperar la tècnica 

de l’esgrafiat o més ben dit de l’esgarrapat, que així és com s’anomenà en aquells 

temps aquest procediment. Els academicistes del temps de Viladomat l’anomenaven 

Grafidària. Grafidària era una de les assignatures -explica- «que la nostra preacadèmia 

el collegi de pintors, imposava als fadrins dels que s’imposaven a l’examen per a entrar 

de mestre col·legiat. Des del segle XVII, potser del segle XVI, els esgarrapats eren el 

gènere décoratiu aplicat a l‘arquitectura modesta de Barcelona, i devia ser una pràctica 

molt extesa si el collegi la imposava com a pràctica de l’examen. En acaballes del segle 

XIX el esgarrapat havia caigut en desús a l’acadèmia, només pocs oblidats com Soler i 

Rovirosa i Josep Triadó el recuperaren.»  

 

I segueix:  

 
Només Josep Goday i algun altre arquitecte o dibuixant han treballat en aquest gènere, però 

cap com Goday, qui té admirables artistes a mà i ha sapigut salvar-ne la tradició gràcies al 

contacte establert amb l’únic artista tècnic que d’aquest procediment décoratiu ens quedava, 

el senyor J. Pallàs, del poble de Sant Julià de Vilatorta. Gràcies a Pallàs i Goday que la 

Barcelona d’avui torna a omplir-se de bona arquitectura modesta que l’esgarrapat tradicional 

fa vistent i encisadora sense deixar d’ésser simple. De Goday es podria dir, el mateix en 

l’arquitectura aperallada com en l’arrebossada, que és el gran arquitecte del neobarroquisme 

barceloní. El reprenedor d’aquell barroquisme que es caracteritzà per la seva simplicitat 

elegant i per no haver perdut mai de vista les lleis de l’arquitectura. 

                                                
339 SACS, Joan (1930) 
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Altres arquitectes com Antoni Puig Gairalt340 o Joan Bergós han rebut influències, 

encara que menors, barroques en les seves construccions. Creiem que en qui es fa més 

evident és en l’obra del primer. De Puig Gairalt es coneixen diversos projectes amb trets 

distintius barrocs, si ve la seva font d’inspiració i línia arquitectònica serà la 

italianitzant. Del III concurs d’arquitectura del centre excursionista l’arquitecte hi 

participà amb un projecte anomenat Montseny on es dissenyava una vil·la d’esbargiment 

en un poble veí de Barcelona. Folch i Torres comenta que el seu estil és entre 

«renaixentista i barroc».341 

 

Un altre projecte a destacar és el de Urbanización del barrio barroco de la Virreina. 

Segons Alicia Suàrez i Mercè Vidal el projecte es plantejà d’acord amb la denominació 

artística que donen al barri, com una aplicació dels principis de l’urbanisme barroc: 

tractament de conjunt, fomes embolcallans, perspectives columnàries o jardins a la 

francesa. 

 

 
Urbanització del barri de la Virreina. Antoni Puig Gairalt, circa 1915. 

 

Finalment també ens agradaria destacar el concurs d’avantprojectes de xalets, de 1919, 

presentats a les Galeries Laietanes de Barcelona. Antoni Puig Gairalt s’hi presenta amb 

la col·laboració de Joan Mirambell. Joaquim Folch i Torres, en la seva crònica de 

                                                
340 SUÁREZ, Alicia i VIDAL, Mercè (1993) 
341 FOLCH I TORRES, Joaquim (1914)  
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l’exposició des de La Veu de Catalunya,  diu que han utilitzat entre altres estil «el nostre 

barroc gràcil i català». 342 

 

L’estil barroc en l’obra de Puig Gairalt el seguirà conreant entre 1918 i 1928, si bé 

l’estil italianitzant anirà imposant-se. D’aquest període destaquem dues construccions. 

La reforma de la Casa Mercè Garriga d’Arquer Cerdanyola (1919-20), amb elements 

barrocs en les testos mixtilinis i les boles i en els esgrafiats de Mirambell. En segon lloc 

a la Casa de Lluís Guarro de Sarrià, que projectà entre 1921 i 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
342 FOLCH I TORRES, Joaquim (1919) 
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5.2.5.5 El neobarroquisme en argenteria i orfebreria 

 

En el camp de l’argenteria i l’orfebreria també es produí una recuperació de les formes 

tradicionals desaparegudes al llarg del segle XIX. Els dos artífex d’aquesta recuperació 

durant la segona dècada del segle XX foren Jaume Mercadé i Ramon Sunyer a partir de 

la reinterpretació dels dibuixos del llibre de Passanties que podien consultar llavors en 

el Museu del Parc de la Ciutadella de Barcelona, avui a l’Arxiu d’Història de la Ciutat. 

En el llibre de Passanties apareixen tots els exàmens d’argenters i orfebres entre 1500 i 

1830 que van fer per arribar a ser mestre de l’ofici. D’aquesta manera, el llibre significà 

per Mercadé i Sunyer una magnífica eina per a fer un seguiment de l’evolució de les 

formes utilitzades en argenteria i orfebreria entre els segles XVI i XIX. 

 

L’interès d’ambdós artistes vers aquestes formes es podia donar per diversos motius. En 

primer lloc perquè Mercadé i Sunyer respiraren el neopopularisme recuperat a l’Escola 

d’Art Galí entre 1906 i 1916. En segon lloc perquè paral·lelament es formaven en el 

taller d’argenteria del pare de Ramon Sunyer, qui formava part d’una nissaga 

d’argenters que surt inscrita en el llibre de Passanties. En tercer per la devoció religiosa 

de la Catalunya de principis del nou-cents i la recuperació de l’art litúrgic que s’estava 

produint, havent clientela entre la burgesia i l’església.   

 

 Tot aquest pòsit artístic es manifestarà en les peces presentades dins les primeres 

exposicions dels dos artistes. L’interès per les formes barroques en el cas de Mercadé  

les podem observar en la primera exposició a les Galeries Laietanes de l’any 1917. 

Diferents penjolls i fermalls que combinaven l’argent amb pedreria es composaven 

formes d'inspiració barroca que seguirà fent fins mitjans dels anys 20, quan s’interessarà 

més per les formes de l'’art déco. Precisament l’any 1925 rebrà el premi del Saló 

Internacional de les Arts Décoratives de París utilitzant en la peça premiada la tècnica  

tradicional dels xatons. 



 246 

          
Fermall de Jaume Mercadé, 1917 i reproducció d’un dibuix de penjoll del Llibre de Passanties de 1782 

(AHC). 

 

Ramon Sunyer debutà l’any 1912 en una exposició d’argenteria en el Cercle artístic de 

Sant Lluc. El 1915 cisella la medalla commemorativa del Congrés Litúrgic de 

Montserrat convertint-se en un dels capdavanters del moviment de  restauració litúrgica 

de Catalunya. Algunes de les peces que hem localitzat dels anys 10 palesen aquest 

interès per a la innovació a partir de la inspiració en l’art litúrgic popular. En alguna 

d’elles, com les que es conserven en el Museu d’Arts Décoratives de Barcelona, 

demostren, per la décoració a partir de garlandes i puttis un interès concret de 

recuperació de les formes del barroc popular. 
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5.2.6 Conclusions. 

 

- El barroquisme va ser un estil que el trobem al llarg de tot el noucentisme 

present en la majoria de les arts del moment, des de l’arquitectura, la pintura, el 

gravat, la joieria o la ceràmica, a partir de les obres realitzades a l’entorn de 

l’Escola d’Art Francesc Galí. El seu moment àlgid el dataríem entre 1909 i 1916, 

però trobem manifestacions des de 1899, amb la Casa Calvet de Gaudí, fins a 

l’Exposició Universal del 1929, amb un estil monumental. En un primer moment 

constatem el cultiu d’aquest estil en les arts gràfiques per  Josep Aragay entre 

1909 i 1912 a Revistes com Papitu o Picarol i Llibres com Poemes del Port o 

Poemes de Neguit i també en una il·lustració aïllada de Feliu Elies a Torment 

Froment (1910), apel·lant al barroc clàssic, o Rafael Benet a la revista Ciutat 

(1910). De totes maneres, creiem que els pares ideològics foren Eugeni d’Ors i 

Francesc Galí, per bé que el segon no hem trobat que mostrés interès per 

introduir el barroc en les seves obres fins 1912-1914.  

 

- La recuperació de les formes del barroc les hem trobades a partir de la inspiració 

de la tradició catalana popular (ceràmiques, boixos...) que és la que 

essencialment es realitzarà a l’entorn de l’Escola d’Art Galí, i també a partir de 

la inspiració de formes del barroc internacional, que també el podem anomenar 

neobarroquisme clàssic. En el primer cas trobaríem obres que van desde l’interès 

de l’expressivitat de les formes populars (Aragay, Galí, Mercadé, Benet, 

Canyellas, Andreu o Saló) fins a l’interès per la forma popular en si mateixa com 

a retrat social (Xavier Nogués, Francesc Domingo o Manuel Humbert). En la 

corrent que s’interessa pel barroc clàssic, no essencialment català, destacaríem 

de la décoració  l’arquitectura noucentista fins l’Exposició Universal del 1929 

(recordem la porta de la casa Pich i Pon de Puig i Cadafalch), i en el camp de la 

il·lustració esmentem a Feliu Elias (amb exemples com la portada de Torment 

Froment), o Francesc Canyellas (que es mourà entre el neopopulisme i el 

classicisme barroc). En ceràmica cal recuperar el nom de  Josep Guardiola. 
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- A nivell ideològic la recuperació i interpretació de les formes barroques populars 

va ser una corrent artística i ideològica plenament lligada al moviment 

noucentista. En primer lloc per la voluntat del grup en apropar l’art al poble i tal 

com hem vist en l’ideari de Francesc Galí, les formes del barroc destacaven per 

ser un art fàcil i entenedor pel poble català. Aquesta condició serà valorada pels 

principals crítics de l’època: Folch i Torres en la defensa de la Masia catalana 

com a model arquitectònic; Eugeni d’Ors com a introductor dels boixos i la 

ceràmica popular i com a instigador a la recuperació de tècniques com la del 

boix; Francesc Pujols en la defensa d’artistes com Humbert, Aragay o Nogués i 

el seu art neopopular que ell anomenava «vitalista»; Joaquim Folguera en la 

constatació de l’art barroc com un art dominant en el nou-cents. El llegat artístic 

que ens ha restat, que hem analitzat de manera introductòria en el present treball, 

i els comentaris dels crítics de l’època ens porten a formular la tesis que dins 

l’heterogeneïtat sabuda del noucentisme una corrent important va ser la 

neobarroca, tan diversa com les altres en un primer moment (1906-1912) i 

paral·lela al domini neoclassicista entre el 1912 i 1917. Després d’aquesta data el 

neobarroquisme deixa de ser utilitzat per artistes com Josep Aragay (la seva 

pintura deriva cap a un fort italianisme després  del viatge a Itàlia de 1916) o 

Francesc Galí (estil italianitzant després de 1916) o Jaume Mercadé en pintura 

(després de l’exposició a les Galeries Laietanes de 1917 la seva pintura 

evoluciona vers la construcció i la temàtica paisatgística). Tampoc s’hi tornen a 

interessar artistes com Rafael Benet, Joan Mirambell o Marià Andreu. En canvi 

el neobarroc popular seguirà fins ben el final de la dècada dels any 20 en les 

obres de joieria de Ramon Sunyer o Jaume Mercadé o en els Grups Escolars de 

Josep Goday. Per la seva banda, el neobarroc menys popular també seguirà en 

artistes com Josep Guardiola, Francesc Canyellas, Puig i Cadafalch i en el si de 

l’arquitectura monumentalista de la Dictadura de Primo de Ribera, que tindrà la 

seva màxima expressió en l’Exposició Universal de l’any 1929.  

 

- Cal destacar que la recuperació de  les formes de l’art popular va aconseguir un 

dels propòsits del noucentisme, el seu vincle amb la societat tot aplicant la 

creació sobre suports de difusió com foren la il·lustració (recuperant tècniques 

com les del boix), la ceràmica (es recupera la implantació de ceràmica i pintura 
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al carrer, amb plafons com la Font de Santa Anna i els de Xavier Nogués) i 

l’arquitectura pública (com la recuperació de la tècnica de l’esgrafiat per décorar 

els Grups Escolars de la Mancomunitat). D’aquesta manera es percep la gran 

diferència que hi hagué amb el període modernista. El modernisme es consolidà 

com un moviment no pel poble sinó per la burgesia. També en el camp de 

l’arquitectura, la qual quasi l’hauríem de considerar a part de la resta d’arts 

modernistes, es podria confrontar l’interès dels modernistes per satisfer els 

gustos de la burgesia aportant les últimes novetats  d’Europa als seus edificis en 

front del localisme noucentista més preocupat en la recerca d’un estil propi, 

català, ja fos inspirant-se en les escultures d’Empúries o en les columnes 

salomòniques del barroc barceloní. De totes maneres cal matisar que el 

modernisme contribuí enormement al creixement urbanístic de la ciutat i que el 

noucentisme en arquitectura incorporà també molts elements foranies com el 

secessionisme vienès.  

 

- Finalment, ens agradaria destacar que aquest estudi ens pot ajudar a entendre 

millor la definició del moviment noucentista i la seva relació amb el classicisme. 

Creiem que el noucentisme tenia un interès  per a trobar un art pel poble 

relacionat amb la seva tradició que tan podia veure la seva representació en l’art 

grec d’Empúries com en el barroc de la Virreina. Crec que no hem de caure en el 

parany d’interpretar l’època només com a un període idealista interessat per la 

bellesa pura. De la mateixa manera que el barroc va interessar per les seves 

formes senzilles, tradicionals i comunicatives, l’art clàssic interessà també, 

gràcies a la troballa de les ruïnes d’Empúries vers el final de la primer dècada de 

segle, per les seves formes pures, nacionals i simples. Per això creiem que 

ambdues es convertiren en el punt de referència dels artistes noucentistes i no tan 

sols pas pel seu caràcter idealista, tal com succeí a França, de batalla contra la 

irracionalitat i individualismes de les generacions anteriors. En realitat es 

combatien les dues coses a partir de la  racionalitat, simplicitat formal i 

tradicionalitat, i tan en el barroquisme i com en el classicisme creiem que hi 

troben representació. 
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6. 
1915-1937 
Francesc Galí i la plàstica mediterranista. 

  

     6.1 La plàstica mediterranista. 
 
     6.2 Francesc Galí, cartellista. 
 
  6.2.1 Relació dels cartells localitzats. 
  6.2.2 Els cartells de Francesc Galí. Del noucentisme a lʼavantguarda. 

 
    6.3 Els grans projectes murals. 
 
          6.3.1 De la Seu Nova de Lleida a lʼedifici de Correus. 
          6.3.2 Lʼexposició internacional del 1929. Murals i altres intervencions. 
 
     6.4 La pintura i les exposicions. 
 

6.4.1 Del concurs Plandiura (1923) a lʼexposició del Carnegie Insitute    
         de Pittsburgh (1931). 
6.4.2 Les exposicions individuals a la Sala Parés de 1933 i 1935. 
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6.1 La plàstica mediterranista 
 

   «De vegades penso que tot el sentit ideal d’una gesta redemptora de  

  Catalunya podria reduir-se avuy en descobrir el Mediterrani»  

      Eugeni d’Ors, el Glossari, 19 de gener de 1906 

 

   c55/ Al·legoria a la caça, c. 1915 

        

 

    

En el present capítol analitzarem les obres d’art que hem localitzat de Francesc d’Assís 

Galí del període 1915 – 1939, és a dir des del moment en el nostre pintor i pedagog fou 

anomenat director de l’Escola Superior i Bells Oficis  fins el seu exili a Londres. 

D’aquest interval hem localitzat unes dues-centes obres d’art signades per Francesc 

Galí, entre dibuixos, pintures, cartells, murals i diferents objectes décoratius, obres que 

hem volgut estudiar en un mateix capítol donada la unitat estètica que palesen, l’estètica 

que hem anomenat mediterranista.  

 

En el curs d’aquestes dues dècades, Galí realitzà molta més producció durant els anys 

1923-1937 que durant els anys 1915-1923. De fet del primer subperíode hem localitzat 

tan sols una trentena d’obres (c54-c84), que contrasten amb les més de cent-setanta del 

període 1923-1937 (c85-c228). Segons les paraules del mateix artista, aquesta realitat es 

donà perquè durant la segona meitat de la dècada dels anys deu i fins l’esclat de la 

dictadura de Primo de Rivera, estigué absolutament abocat a la seva labor com a 

director de l’Escola Superior d’Arts i Oficis de la Mancomunitat de Catalunya. Després 

de la clausura de l’Escola Superior (1924), tot i que prosseguí la seva activitat docent a 

l’Atheneu Polytechnum, pogué dedicar-se amb més intensitat a la praxis artística: 
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 [Al tancar l’Escola Superior de Bells Oficis] No vaig ressuscitar l’escola: em vaig dedicar a l’activitat 

privada, que em fou més fructífera que el que fins llavors havia fet. Vaig fer d’artista.343 
 

El conjunt de l’obra galiniana del període 1915 -1937 l’hem titllat de mediterranista. 

Amb això no volem dir que l’obra de Galí fins 1915 no ho fos de mediterranista. Tal i 

com senyala Narcís Comadira, el mediterranisme és potser la denominació que amb més 

precisió va definir el primer noucentisme (1906-1911), ja que aquesta corrent havia 

donat unes quantes variants  –el classicisme, el neobarroquisme...-, inspirades totes elles 

en les arts del mediterrani344.  A la consideració del mediterranisme com a moviment 

integrador de diferents sensibilitats hi va contribuir també Alexandre Cirici Pellicer, tal i 

com constatem el següent text que el crític dedicà a Francesc Galí: 

 
 En aquest sentit Francesc Galí posà en circulació una idea de la Catalunya mediterrània, un xic 

grega, molt florentina i fortament pagesa i marinera i una temàtica de noies de poble i vailets de 

càntirs i atzavares, d’orenetes i cistells de fruita, de velers i campanars, d’un barroquisme que 

s’anava afinant, fent-se esvelt, en un deliciós maniereisme franc i ple de salut. 345 

 

Ara bé, també hi ha una accepció més ortodoxa i europea del mediterranisme, la visió 

del món que observem a l’obra artística de Francesc Galí a partir de 1915: l’evocació 

del món clàssic antic, grec i romà, en la reivindicació de la llum, l’ordre, la serenitat i 

sense ingerències del décorativisme popular. Aquest versió més pura del 

mediterranisme és el que segons Jaume Vallcorba es donà pionerament a França, en el 

moviment iniciat al tombant de segle per Jean Moréas en poesia, Aristides Maillol en 

escultura, Puvis de Chavannes en pintura o l’Action Française en política.346 A casa 

nostra, com també ha precisat Vallcorba, trobarem la concepció teòrica d’aquesta versió 

més pura del mediterranisme en escrits d’Eugeni d’Ors i Torres-Garcia. El primer ho 

feu palès aviat a les seves gloses, fins i tot abans d’ingeniar el terme de noucentisme: 

«De vegades penso que tot el sentit ideal d’una gesta redemptora de Catalunya podria 

reduir-se avuy en descobrir el Mediterrani», escrivia D’Ors a la glosa del 19 de gener de 

                                                
343 PLA, J. (1991: 88) 
344 COMADIRA, Narcís (1982: 52) 
345 CIRICI PELLICER, Alexandre (1965) 
346 VALLCORBA, Jaume (1994) 
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1906. D’altra banda, Torres-Garcia, a les Notes d’art, parlava de mediterranisme amb 

els següents termes: 
 

Hem de considerar la tradició nostra com quelcom de molt extens que comprengui a tots els 

pobles del Mediterrani; i no limitar-.se a lo purament regional, i per lo mateix tampoc cercar 

en el classicisme únicament en lo grec347 

 

Des del punt de vista formal, aquest mediterranisme més ortodox l’observem a partir 

l’obra pictòrica de Francesc Galí després de 1915, en que elimina les vaporositats 

representatives del període anterior, i fins i tot les referències a l’estètica popular. En 

canvi, aposta ara pels motius clàssics, la síntesis estructural i les tècniques 

comunicatives (pintura al fresc, cartellisme) com a principals eixos motrius de la seva 

obra. Es tracta d’una transició estilística que podem detectar molt bé a la primera obra 

que hem datat d’aquest nou període: Al·legoria a la caça, de 1915 (c55). La netedat 

formal que advertim en aquesta obra, la trobarem, expressats amb diferents matisos 

temàtics, fins a les obres concebudes abans de l’esclat de la Guerra Civil.  

 

La nostra hipòtesi és que a aquesta nova concepció mediterranista de l’art hi ajudà, 

significativament, un viatge a Itàlia. Tal i com seguidament intentarem demostrar, 

creiem que el citat viatge fou realitzat per Galí l’estiu de 1915, però no tenim cap proba 

contundent que ho demostri. L’única certesa que tenim és que Francesc Galí realitzà 

almenys un viatge a Itàlia de tres mesos, en algun moment abans de 1927. Ho constata 

un manuscrit autobiogràfic inèdit redactat pel propi Francesc Galí.348 En ell, explica una 

escena viscuda en el transcurs d’un viatge «de tres mesos» a Itàlia, del que no en precisa 

la data. Al nostre entendre, aquest viatge es podria haver donat en tres possibles 

moments: l’any 1906, si fem cas d’una cita de l’arquitecte i deixeble de Galí Joan 

Bergós, el qual afirma que en un moment proper a la fundació de l’escola d’art Galí –

per tant, cap el 1905- Galí va realitzar «Un aprofitat viatge a Itàlia durant el trimestre de 

vacances» el qual  «li fou trobar insuficient el post-impressionisme per a la magna 

pintura mural i el junyí definitivament a la constant artística mediterrània 

modernitzada».349 Un segon moment possible del viatge es podria haver donat durant 

                                                
347 TORRES-GARCIA, Joaquim (1913: 6) 
348 Arxiu Beth Galí, Barcelona 
349 BERGÓS, J. (1965: s.n.) 
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l’estiu de 1915. Es tracta d’una informació aportada per un dels fills de Francesc Galí, 

Jordi Galí, el qual afirmà que «l’estiu de 1915 realitzà un viatge d’un mes a Itàlia com a 

comissionat de l’Escola Superior de Bells Oficis».350 Finalment, el citat viatge també es 

podria haver donat en qualsevol moment entre els anys 1915 i 1927 –moment en que 

redactà el manuscrit de memòries-, tot i que no tenim cap font documental que ens ho 

permeti estimar.  

 

La nostra hipòtesis es decantaria a considerar que Galí realitzà el viatge a Itàlia de tres 

mesos durant l’estiu de 1915. Posaríem en dubte del viatge el 1906, atès que no veiem 

en la seva obra immediatament posterior a aquella data uns trets que demostressin la 

influència de l’estudi d’obres de la història de l’art italià. Aquesta tesi quedaria 

reforçada considerant d’una banda, que l’any 1906 la tendència mediterranista encara no 

s’havia difós a Catalunya, i de l’altre que la gran part de viatges a Itàlia per part dels 

artistes noucentistes es donarà durant la segona dècada de segle, en gran part financiats 

per la Mancomunitat de Catalunya: Joaquim Torres Garcia (1912), Joaquim Sunyer 

(1913), E.C. Ricart (1914), Josep Aragay (1915), Josep Obiol i Carles Riba (1920).351 

Així mateix, un altre argument a favor del viatge de 1915 és que en aquell moment 

trobem canvi d’estil devers una obra més purament italianitzant. 

 

Tot i la unitat estètica de l’etapa 1915-1939 que palesa l’obra de Galí, caldria establir 

alguns matisos a l’estil mediterranista del pintor que es donaran durant el període. El 

primer subperíode (1915-1923) que proposem, correspondria a una visió més íntima del 

mediterranisme: això és, una síntesis harmònica i discreta dels trets diferencials nostrats 

de la cultura mediterrània, expressats en suports múltiples i de nou senzills: el 

muralisme íntim i privat, els gravats per a empreses o associacions culturals de la 

societat civil catalana (Cartell de la revista Vell i Nou (c61), gravat per l’Associació 

Música de Cambra (c189), el cartell pel laboratori de la Higiene de Barcelona (c57). En 

canvi, la segona fase (1924-39), en excepció de la producció cartellística, ens sembla 

més en acord amb el classicisme d’ordre més expansiu i oficial comú a les arts catalanes 

durant el període de la dictadura de Primo de Rivera. En efecte, durant els anys vint, i 

malgrat la dictadura, d’una banda s’erigeixen diferents edificis i grans projectes civils 

                                                
350 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Arturo (1984: 28) 
351 PANYELLA, Vinyet (1996: 39) 
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en els que Galí participa com a décorador (l’edifici de Correus o l’Exposició 

Interacional de Barcelona en serien un exemple). D’un altre cantó, trobem a Galí com a 

actor partícip de la consolidació d’algunes empreses artístiques més conservadores però 

que donaren una sortida als creadors noucentistes. Estem parlant de la Sala Parés, la 

qual, com és sabut, des de la nova etapa iniciada pels germans Maragall faran una gran 

tasca de mecenatge i de representació comercial de pintors de la generació noucentista, 

o formats en institucions noucenitstes. El retrat, el paisatge i el bodegó, seran els tres 

temes predilectes no només de Galí, sinó de tota una generació d’artistes que 

sintetitzaran en aquests tres temes algunes de les idees estètiques que havien 

caracteritzat, d’una manera més simbòlica el noucentisme: la bellesa, la serenitat, 

l’harmonia, l’obra ben feta, síntesis en suma d’un ideal de mediterraneïtat. 
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6.2 Francesc Galí, cartellista. 

6.2.1 Relació dels cartells localitzats. 

 

Segurament, entre les moltes disciplines i tècniques artístiques que Francesc Galí 

cultivà, el cartell fou la que excel·lí més. Tanmateix, encara a data d’avui no existeix 

un estudi que reculli i estudiï tots i cadascun dels cartells que realitzà. Per aquest 

motiu, en les pàgines que segueixen, proposem un primer llistat cronològic de tots 

els cartells localitzats o citats per les fonts que realitzà Francesc Galí en el curs de la 

seva trajectòria com a creador, per en un segon moment endinsar-nos dins l’estudi 

historiogràfic pertinent.  

 

 
1- c35bis/ Exposició Internacional d’Art de Barcelona, 1910-11. No localitzat.  

 

         
2- c36/ Ajuntament de Barcelona. Grans festes primavera 1910. Col·lecció Carulla.    
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3- c54/ Chocolate Amatller, Marca Luna. 1914. No localitzat. Il·lustració publicada a Ilustración Artística, 

22-6-1914.           

                  

  
4- c57/ Festes de la Mercè 1915. No localitzada. Il·lustració publicada a La Veu de Catalunya, 27 de 

setembre 1915.  

 

             
5- c68/ Guerra a les Mosques. Laboratori provincial Higiene de Barcelona. 1915. Biblioteca de Catalunya.  
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6- c60/ Vell i nou revista d’art. 1915. Col. Carulla i Joseph Galí.  

     
7- c66/ VII centenario de N.S. de la Merced. Fiestas del descenso de la Virgen Maria a Barcelona. 1218-1918. 

1918. Col. Carulla.  

 

 
8- c69/ Exposició d’art primavera. Ajuntament de Barcelona. 1920. Il·lustració publicada a «Els cartells de 

F. Galí», D’Ací i d’Allà, nº99.  
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9- Cartell Anunciador de la Exposició d’Art refusat pel Comitè i editat per subscripció. c. 1920 (1911 

segons Carulla). Col. Carulla. 

 

 
10- c76/ Exposició d’art de primavera. 1921. Ajuntament de Barcelona. Col. Carulla. 

 

 

        
11- c78/ Exposició Internacional de Navegació i Construcció Naval Nacional d’Insústries Marines. No localitzada. 

Il·lustració publicada a «Els cartells de F. Galí», D’Ací i d’Allà, nº99.  
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12-  c80/ Campionats d’Europa de Rem. 1922. Biblioteca de l’Esport Generalitat de Catalunya. Dibuix 

original: Club Marítim Barcelona.  

  

13- c81/ Championnats d’Europe d’Avion. 1922. No localitzat, sense imatge. 

 

      
14- c84/ Certámenes preparatorios de la exposición internacional de industrias eléctricas y general española. 1923. Col 

Carulla. Pintura original: col. Núria Galí. 
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15- c85/ Piece of Furniture’s World Fair. 1923. MNAC.  

16- c104/ Contempleu la vostra pàtria. Per què mal parleu? 1924. Publicat a «Els cartells de F.  

Galí», D’Ací i d’Allà, nº99. 

 

      
17- c115/ 1a exposición de la industria hotelera i de la alimentació. 1927. Pintura original: Mercantic, Sant Cugat 

del Vallès. 
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18- c118/ Certamen del Trabajo. Bilbao. 1928. No localitzat, il·lustració publicada a Gaseta de les Arts, 

desembre 1928, p.21.  Pintura original: col. Carmen Oroní 

 

  
19- c119/ Cognac Barbier. Bilbao. 1927-28. No localitzat. Il·lustració publicada a Gaseta de les  

Arts, desembre 1928, p.21.  

 

   

20- c125/ Tejas y placas eternas José Esteva. 1928. No localitzada. Il·lustració: Arxiu Històric Ciutat  

 

     
21- c141/ Medias JMM. 1928. No localitzada. Il·lustració: Arxiu Històric Ciutat.  
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22- c136/ Arte en España. Primera versió. 1929. Pintura a l’oli. Col. Florita 

 

    

23- c134/ Exposicion Internacional Barcelona 1929. Col. Carulla/MNAC 

 

       

24- c135/ Exposicion Internacional Barcelona 1929. Col. Carulla/MNAC 
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25- c136/ Spain. Every Type of Art. Every Phase of Nature. 1929. Col. Carulla/Mnac 

 

 

26- c140/ Lana termógena La Pastora. 1928. No localitzat. il·lustració publicada a Gaseta de les Arts, 

desembre 1928, p.21. 

 

    
27- c173/ Arte en España. 1929. Versió definitiva i en cartell. MNAC. Pintura original. Museu Història de 

la Ciutat 

 

28- Sitges. Patronato de Turismo. 1930. No localitzat. 
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29- c190/ Orquestra Pau Casals. 1932. Col. Carulla. Pintura original: Col. Nuria Galí 

 

 

                             
30- c224/ Congreso católico de educación. 1936. Col. Carulla 

 

 
31- c232/ Ballet Tamoa. 1939, c. Col. Oleguer Galí. 
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32- c360/ XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Barcelona 1952. Col. Carmen Oromí. Només pintura 

original. 

     
33- c365/ Caja de Ahorros y pensiones para la vejez.  Bodas de oro. 1904-1954. 1954. Biblioteca de Catalunya. 

 

 
34- c362/ III Congreso internacional de enfermedades del tórax. 1954. Col. MNAC. Pintura original: 

col. Insenser (Arús). 
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6.2.2     Els cartells de Francesc Galí. Del noucentisme a 

lʼavantguarda. 
 

Entre les diferents disciplines artístiques que Francesc d’A. Galí cultivà al llarg de la 

seva trajectòria com a creador, el cartellisme fou, sens dubte, en la que més reeixí. Tal i 

com intentarem demostrar en aquest apartat, tots els elements (quantitat, qualitat, 

crítica) ens porten a considerar a Francesc Galí com a un dels grans cartellistes 

peninsulars del període a cavall entre el modernisme i la II República.   

 

Hem localitzat fins a trenta-quatre cartells signats per l’artista realitzats entre l’any 1909 

i el 1954, vint-i-cinc dels quals foren elaborats entre 1915 i 1932. Es tracta d’una suma 

ordinària si ho comparem amb les quantitats d’obra que realitzaven els cartellistes 

professionals del seu temps; però molt quantiosa si ho contrastem amb els artistes 

contemporanis que realitzaren incursions en el camp del cartellisme. En efecte, tot i que 

artistes com Humbert, Nogués o Obiols havien elaborat, en alguns casos concrets, una 

obra cartellística transcendent a nivell col·lectiu i artístic, en cap cas es poden equiparar 

al mestre Galí si considerem la quantitat i la qualitat del seu conjunt cartellístic. En tot 

cas, tal i com veurem, Francesc Galí pot ser comparat amb els cartellistes independents 

de la segona dècada i tercera de segle (Segrelles, Pasqual, Josep Morell, Gabriel Amat, 

Jan), els quals forjaren les bases del segon gran moment daurat del cartellisme català 

durant la II República i la Guerra Civil espanyola. 

 

Els primers cartells (1909-1914) 
 

Galí realitzà el seu primer cartell en edat força avançada, considerant el seu jove debut 

com a creador i pedagog. Va ser l’any 1909 –amb vint-i-nou anys d’edat-, quan 

participà al concurs de cartells que convocà l’Ajuntament de Barcelona per anunciar 

l’Exposició Internacional d’Art de Barcelona de l’any 1910 (c35). La seva proposta 

aparegué publicada a La Veu de Catalunya, a on es precisa que Galí fou mereixedor 

d’un premi, juntament amb un altre cartellista anomenat, pel mateix diari, «sr. 

Climent»352, que es podria correspondre amb el pintor valencià Vicente Climent 

                                                
352 La Veu de Catalunya, 23 de desembre de 1909. 
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Navarro (València, 1872-Barcelona, 1923), el qual era catedràtic de dibuix de l’escola 

Llotja i havia realitzat alguna incursió en el camp del cartell. En qualsevol cas, el cartell 

presentat per Galí, anuncia ja trets interessants que el caracteritzaran en etapes 

posteriors. Ens referim a la seva capacitat de síntesis formal: es tracta d’una obra sense 

boirines ni sentimentalismes modernistes; una obra encara certament molt pictòrica, 

però senzilla, amb poc elements i comunicativa. A més a més, sembla que Galí estigui 

manifestant amb el cartell la seva concepció noucentista del fet artístic que ensenyava a 

la seva escola d’art: en el cartell apareix un pintor amb posat polit i aristocràtic, 

analitzant de lluny la naturalesa.  

 

Ens sorprèn que Galí trigués tants anys a realitzar el primer cartell, sobretot si 

considerem els mestres que va tenir durant el seu precoç període de formació: Josep 

Pascó i Alexandre de Riquer, ni més ni menys; tots dos, artífexs de la introducció del 

cartellisme modern a Catalunya. Segons Francesc Fontbona, Josep Pascó, admirat 

mestre de Galí a l’escola Llotja, fou un dels renovadors del cartellisme a Catalunya, tal i 

com demostrà amb l’execució del cartell commemoratiu del IV centenari del 

descobriment d’Amèrica (1892). A parer de l’historiador, Pascó amb aquesta obra ja 

anava més enllà que altres artistes cartellistes contemporanis seus com Pellicer o 

Cusachs en la troballa d’un llenguatge propi.353 És cert que Pascó no impartia una 

assignatura de cartellisme a Llotja, però l’admiració de Galí envers el seu mestre degué 

provocar que almenys, tingués en compte les seves creacions en aquesta disciplina. 

 

Allà on Galí degué aprendre els primers rudiments de l’art del cartell fou al taller 

d’Alexandre de Riquer, el qual com s’ha estudiat, fou concorregut amb assiduïtat per 

Galí durant els primers anys del segle XX. De fet, és propici recordar que el taller 

d’Alexandre de Riquer del carrer de la Freneria era, sobretot, un taller de gravat, a on es 

formaren en les diferents tècniques de les arts gràfiques un estol de joves inquiets, entre 

els qui es trobaven, a més de Galí, Jaume Llongueras o Josep Triadó. Segons Eliseu 

Trenc, Riquer, en les seves estades a Anglaterra a les darreries del segle XIX, aprengué 

les arts del cartell, tècnica que ja aplicà a l’exhibició d’art i indústries de 1897 de 

Barcelona i que estendria amb gran succés durant els següents anys.354 Precisament 
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quan Riquer decideix obrir un taller de gravat al carrer de la Freneria –moment que en el 

capítol pertinent hem identificat amb els anys 1898-99- és quan Galí entra en contacte 

amb Riquer i el seu ambient.  

 

A més a més, aquells anys de formació del nostre artista coincideixen amb el despertar 

del cartellisme a la ciutat de Barcelona. Galí pogué presenciar les importants incursions 

al cartellisme d’artistes que ell coneixia personalment del cercle dels IV Gats o de Sant 

Lluc: Adrià Gual, Ramon Casas, Utrillo, Joan Llimona, entre tants altres que debutaren 

en aquesta disciplina entre 1897 i 1905. Així mateix, els historiadors convenen en 

distingir com a esdeveniments clau la primera exposició de cartells a la Sala Parés l’any 

1896, la convocatòria del concurs de cartells per a publicitzar l’Exposició d’Art i 

Indústries de 1897, o els concurs de cartells d’Anís del Mono de 1898 que s’adjudicà 

Ramon Casas.355 

 

Galí s’inicia en l’art del cartell en un moment de transformació de la disciplina, tant pel 

que fa la seva popularitat com la seva estètica. Eliseu Trenc considera que l’edat d’or 

del cartellisme català modernista s’acaba devers el 1907-08, ja que, com a tot Europa, ja 

no són una moda ni novetat.356 Per la seva banda, Francesc Fontbona afirma que el 

cartellisme durant el noucentisme visqué una certa crisis, ja que es tractava d’un 

moviment menys popular. A causa de l’actitud classicista i elitista del moviment, la 

presència del cartell en la urbs fou més que escassa.357  

 

Tanmateix, el cartell durant el període noucentista segueix essent el suport publicitari 

més preuat per les empreses i esdeveniments de caràcter social de la ciutat de 

Barcelona. Segons Trenc, «el cartellisme, la transició cap el noucentisme es produí els 

anys 1910-11», amb quatre cartells de temàtica esportiva: Concurso Nacional de 

Esgrima d’Ismael Smith (1910), Gran setmana de l’aviació (1910) de Brunet, i els dos 

grans cartells de 1910 i 1911, per al Centre Excursionista de Catalunya, de Jaume 
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Llongueras. Segons Trenc els motius són «l’abandó de la figura femenina i de tota la 

décoració floral» i «l’adopció d’una tipografia més clara i a base de tipus romans».358  

 

Ens sembla curiós que Trenc no citi a Francesc Galí entre els pioners del cartell 

noucentista, quan ens sembla que el cartell que presentà l’any 1910 per les festes de 

Primavera de Barcelona (c36) mostra trets formals que palesen un fort distanciament 

respecte l’estil modernista: la vindicació de la deessa clàssica en substitució de la dona 

sentimental modernista i l’aparició de símbols mediterranis: el port, el vaixell… 

Certament, en aquest cartell encara es mantenen alguns elements abigarrats i décoratius, 

però per reivindicació d’una tradició no tant modernista com neobarroca o anglosaxona 

(influït per Frank Bragwyn), tal i com s’ha analitzat en el capítol precedent. Per cert, 

que aquest cartell és recordat a les memòries d’E. C. Ricart per ser l’única obra de Galí 

que coneixia abans d’entrar a l’Escola d’Art Galí.359 Es deuria tractar, per tant, d’una 

obra popular en el seu temps. 

 

Aquesta novetat noucentista que advertim en el cartell de Galí de les festes de 

Primavera de 1910 queda encara més reforçat si ho comparem amb l’estil majoritari que 

trobem en el cartellisme català de principis de segle, el qual mostra un domini 

aclaparador de l’estil modernista que havien posat en voga a finals del segle XIX, 

Ramon Casas i Alexandre de Riquer. Els cartells de A. Utrillo, J. Triadó, F. De Cidón, 

L. Labarta, L. Brunet, Batlle i Amigó Adrià Gual o els mateixos Casas i Riquer que 

podem consultar a la col·lecció Carulla, ens ho confirmen.360 Valgui com exemple 

concret la comparació del cartell de Galí amb altres d’igualment populars del seu temps, 

com el que realitzà J. Muntanyà aquell mateix 1910 per publicitzar la Copa Catalunya 

Matarò Barcelona.361 Fixem-nos com Muntanyà arrossega en aquell 1910 trets 

modernistes: la dona burgesa com a protagonista, els motius florals com a décoració... 

Muntanyà no ha renunciat com Galí al sentimentalisme modernista. També podem 

agafar com exemple el gran i vistós cartell de J. Hassal Barcelona, ciudad de invierno 
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(1910)362, un cartell amb trets molt comuns a l’estètica japonista i moderna francesa que 

reivindicava el modernisme.  

 

Tal vegada Galí amb el cartell de les festes de Primavera de 1910 seguia l’estela d’un 

dels seus referents al Cercle Artístic de Sant Lluc: Joan Llimona, el qual havia realitzat 

el cartell de la Vena Exposició d’Art de Barcelona l’any 1907 (col. Carulla), 

conjuntament amb Adrià Gual363. Llimona es distancia de la temàtica clerical i xarona 

que acostumava a prevaldre en les seves pintures, i situa, com a protagonista del cartell, 

un Déu olímpic d’inspiració romana. La solidesa estructural i la qualitat artística 

podrien mostrar-se com a referents al jove Galí. Ho remarquem, perquè en aquells anys 

hi havia cartells d’orientació i referència classicitzant, però d’ínfima qualitat, com ara 

els cartells de R. Lorenzale (valgui l’exemple del cartell de l’exposició permanent del 

Cercle Artístic de Sant Lluc de 1905.364 

 

Fins i tot Xavier Nogués, en el seu cartell de les Galletas y Bizcocos Viñas y Ca (1908) 

es mostra deutor de l’estètica moderna del cartell francès365. Denota trets molt 

japonistes (tal i com es demostra amb l’estilització dels perfils i el décorat), 

equiparables per tant al cartellisme de Tolousse Lautrec o de Degas. Aquest també seria 

el cas de J. Junceda, en un cartell brillant, per la revista De tots colors (1908).366 

 

Entre els cartellistes del primer noucentisme que com Galí no seguiren l’estela 

omnipresent del modernisme, cal citar a C. Barral Nualart, que també optà en 

emparentar-se amb l’estètica anglosaxona, més concretament en el decadentisme 

esteticista d’Ismael Smith, tal i com demostra els anuncis i calendaris dels tallers 

litogràfics Barral Herms (1905)367. Un cas a part és el de Feliu Elias (Apa), el qual 

proposa un desplegament estètic i imaginatiu extraordinari i inclassificable en cartell 

com el dedicat al V congrés Internacional de l’Esperanto que es va fer a Barcelona 

l’any 1909368. Altres cartells menys populars però igualment singulars del primer 
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noucentisme, són els que Ismael Smith realitzà per anunciar l’exposició d’Albeniz, 

Nestor, Andreu i el propi Smith de l’any 1908 al Fayans Català.369 

 

El següent cartell que cronològicament hem datat de Galí, és de 1914 i l’executà en el 

marc del concurs que l’empresa de xocolates Amatller convocà per a trobar un cartell 

anunciador de la seva marca Luna (c54). Enric Jardí, veié en aquell certamen com una 

«competició aferrissada entre artistes espanyols»370. Es presentaren més de 450 artistes 

provinents de tot l’estat espanyol i els seus cartells es presentaren al Palau de Belles 

Arts durant la primavera de 1914. L’empresa anomenà a un jurat acreditat, format per 

l’escenògraf Maurici Vilomara, el músic, dibuixant i poeta, Apel·les Mestres, Miquel 

Utrillo i els crítics Joaquim Folch i Torres i Manuel Rodríguez Codolà. Galí meresqué 

tan sols el sisè premi, remunerat amb 250 pessetes, per la seva obra que titulà Bateig. La 

no localització de l’obra original i la baixa qualitat de reproducció del cartell a les 

pàgines de la Ilustración Artística371 no ens permeten emetre un judici estètic adequat. 

Tanmateix, sembla clara la superioritat del primer premi que s’atorgà al madrileny 

Rafael Penagos; el segon anà a Miguel Soldevila; el tercer a Josep Triadó i el cinquè a 

Vicente Climent. 

 

La consolidació com a cartellista: 1915-1923 
 

No serà fins l’any 1915 que Francesc Galí iniciarà una trajectòria continuada i sòlida en 

l’art del cartell, en un període que s’estendrà fins 1929. La qualitat dels vint-i-cinc 

cartells localitzats d’aquesta etapa ens permeten reivindicar el nostre artista com un dels 

millors cartellistes catalans dels anys previs a l’adveniment de la II República 

espanyola. Les causes de tal posició les podem trobar considerant la profunda renovació 

que Galí va sotmetre al seu estil cartellístic. D’un cantó, simplificarà enormement els 

motius décoratius de l’obra, deixant tan sols els elements iconogràfics fonamentals o 

amb un contingut simbòlic important. En segon lloc, enriquirà la seva paleta cromàtica, 

fins llavors molt apagada. En el primer cartell que apreciem aquest canvi d’estil és en el 

cartell anunciador del Laboratori provincial Higiene de Barcelona: Guerra a les 
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Mosques. (c68): el color matisat, suau i monocrom del fons de la composició; els 

símbols elementals i mediterranis, de la oreneta i l’infant; i finalment, el virtuosisme 

plàstic en els detalls, tal i com apreciem en el tractament del vestit de l’infant.  

 

A parer d’Enrique Perdiguero, Guerra a les Mosques va ser el primer cartell a 

Catalunya que reflectí la preocupació de la societat civil per tal de protegir als ciutadans 

de les malalties sorgides a partir la revolució industrial.372 Segons l’historiador, la ràdio, 

el cartell i el cinema, van complementar a la publicitat escrita, en les campanyes de salut 

preventives que des de principis de segle van tenir lloc arreu del món. 

 

La simplicitat i elegància d’estil emprat per Galí a La Guerra a les mosques és força 

semblant a el cartell coetani que dissenyà per a publicitzar la revista Vell i Nou (c60). El 

llançament de la revista va ser aquell mateix any, concretament el mes d’abril de 1915, i 

el primer número fou dedicat, precisament, a la figura de Francesc Galí, amb comentaris 

i il·lustracions d’alguns dels seus deixebles com Josep Aragay. Vell i Nou es publicarà 

quinzenalment -amb alguna interrupció- fins el 1921. Fou una de les revistes de 

referència de la segona etapa del noucentisme. Fundada pel polifacètic marxant 

Santiago Segura, Vell i Nou tenia la seva seu a les Galeries Laietanes de Barcelona, i 

comptà amb la col·laboració de la plana major d’artistes i intel·lectuals noucentistes: 

Aragay, Ferrà, Gassol, López-Picó, Lleonart, Ors, Riba, C. Soldevila, Torres i Garcia, 

etc… 

 

Si dispensem al creador del cartell que realitzà pel VII cenenari de N.S. de la Mercè 

l’any 1918 (c66) –una obra en que Galí retorna a l’estil abarrocat que el caracteritzà 

alguns pocs anys en anterioritat-, tots els cartells que realitzarà en els anys subsegüents 

seran d’una enorme qualitat. La seva vàlua en aquesta disciplina fou advertida per les 

primeres institucions del país que li encarregaran fins a onze cartells anunciadors de 

certàmens locals i internacionals durant el període 1920-29. Durant els anys 1920 i 

1921, elaborarà els cartells anunciador de l’Exposició d’Art de Primavera, el certamen 

anual de referència pels artistes contemporanis de Catalunya (c69 i c76), abans de 

l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera. En ells, Galí accentua el caràcter 
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mediterrani propi de la seva obra (vaixells, mar, deesses com a protagonistes), alhora 

que hi comencem a apreciar un interès d’experimentació estructural en la composició. 

En efecte, les seves obres ara estan carregades de dinamisme en les projeccions de la 

composició, en un recurs que fa l’ullet a l’art d’avantguarda internacional. No se’ns fa 

estranya aquesta transformació, doncs Galí sempre havia mostrat interès intel·lectual per 

l’art d’avantguarda, tal i com provaven les sortides freqüents que amb els seus alumnes 

realitzaven a les Galeries Dalmau de Barcelona. Tanmateix, aquest caràcter 

experimental no l’havia mostrat mai aplicat a les seves obres.  

 

Potser tot plegat es degué per la forta efervescència avantguardista que la ciutat de 

Barcelona respirà a partir de l’any 1917. A parer de Cirici Pellicer, l’art de Galí 

demostra un interès per l’art cartellístic de Leon Bakst, el gran escenògraf dels Ballets 

Russos de Diaghilev,  els quals, precisament, vingueren a la ciutat de Barcelona l’any 

1917.373 Cirici no precisa el moment de la trajectòria de Galí que es donà aquesta 

influència, però entenem que l’historiador es referia a l’etapa 1920-1929 de Galí. Les 

diferències entre tots dos artistes són molt substancials, però és cert que l’estètica 

dinàmica i cromàticament encesa de Bakst pogué interessar a un Galí que precisament 

estava renovant la seva estètica experimentant en aquests dos àmbits formals. 

 

Aquest interès en combinar allò clàssic i allò avantguardista es manté més o menys 

present en els cartells que Galí realitzarà en els anys que seguiren. En l’exposició 

Internacional de Navegació i Construcció Naval d’Indústries Marines de 1921, s’hi 

manté fidel a aquest esperit (c78). En canvi no és el cas d’un dels cartells dels que estem 

més satisfets d’haver recuperat: el que Galí dissenyà pels Campionats d’Europa de Rem 

de 1922 (c80). Aquest cartell, del que hem localitzat el dibuix original i el cartell 

definitiu, té unes característiques estilístiques i de contingut cent per cent noucentistes. 

Té una composició semblant a la del cartell de l’Exposició de Primavera de 1910 (deesa 

al front, el vaixell de fons), però ara percebem l’aprenentatge de depuració estilística 

que ha absorbit durant la darrera dècada. No hi ha res d’abarrocat, tot és senzill, ben 

disposat, harmoniós tonalment, elegant en el dibuix i precís en el detall; gairebé tant 

sofisticat com el cartell que endegà pel Certamen preparatori de l’exposició 
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internacional d’indústries elèctriques i general espanyola (c84), l’any 1923. En aquest 

cas, Galí accentua els seus recursos compositius clàssics, com el paviment, les 

columnes, l’abillament de la deessa, però tanmateix, sense perdre la singularitat i la 

riquesa cromàtica apresa els darrers anys. La icona d’aquest cartell, del qual també hem 

localitzat la pintura original, també l’emprà per anunciar la fira del moble internacional 

de Barcelona, que es celebrà a Barcelona, pocs mesos abans de l’adveniment de la 

dictadura de Primo de Rivera.  

 

El període de plenitud: 1923-1929 
 

Abans d’entrar a l’estudi del que podem considerar la millor sèrie de cartells de la 

trajectòria artística de Galí (els que realitzà entre 1927 i 1929, especialment els de 

l’Exposició Internacional de 1929), ens hem d’aturar un moment a l’any 1926, ja que 

fou en el començament d’aquella temporada que les galeries Dalmau de Barcelona li 

organitzaren una exposició monogràfica de cartells. Malgrat que Galí no havia dissenyat 

encara els seus cartells més propers a l’avantguarda (els esmentats de l’Exposició 

Internacional), hem d’entendre aquella exposició com l’acceptació oficial i social de 

Galí dins les arts d’avantguarda del seu temps. Això és el que significava exposar a les 

galeries Dalmau  a mitjan dels anys vint. Hem de considerar que Galí exposava a les 

galeries Dalmau un mes més tard que a les mateixes sales a on es realitzà la primera 

exposició individual de Salvador Dalí a la ciutat de Barcelona, i pocs mesos abans que 

el pintor figuerenc presentés la seva segona mostra a la mateixa galeria. Així mateix, en 

el curs d’aquell 1926 Joan Junyer hi realitzà la seva primera exposició individual; 

Rafael Barradas hi efectuà una mostra individual, i durant la tardor, la galeria acollí 

l’exposició col·lectiva Modernisme Pictòric Català confrontat amb una secció d’obres 

d’artistes d’avantguarda estrangers, que comptà amb la presència Delaunay, Gleizes, 

Picabia, Vlaminck, junt amb artistes  autòctons: Mirò, Rebull, Dalí, Manolo, Mompou, 

Ricart…, en un catàleg presentat per Sebastià Gasch.374 

 

L’exposició de Galí a les galeries Dalmau, a més de ser recollida en la cronologia dels 

esdeveniments d’avantguarda del període 1906-39 inclosa en el catàleg Avantguardes a 
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Catalunya 1906-1939, dirigit per Daniel Giralt-Miracle375, tingué una molt bona 

acollida entre els contemporanis del nostre artista, especialment entre els seus deixebles. 

El ceramista Llorens Artigas, que en els anys previs a la seva primera exposició 

individual a París exercia també com a crític d’art, escrigué una glossa a propòsit de 

l’exposició del seu mestre la qual es reproduí estampada sobre l’original cartell-targetó 

que s’edità amb motiu de la mostra. El text, escrit «al tren camí de França el 7 de gener 

de 1926», feia de la següent manera: 

 
Si Francesc Galí hagués viscut a Rússia l’any 1919, hauria décorat un d’aquells policroms 

vaixells de propaganda des d’on Kalinin feia l’apologia de al revolta pel Volga i el Kama. El 

cartell, en posar el dibuix i la pintura al servei de la manufactura material i espiritual de la 

fàbrica, destrueix definitivament el divorci entre l’art i la vida social creat per 

l’industrialisme del segle XIX. Francesc Galí consagra aquesta reconciliació amb rares dots 

de compresnió i intel·ligència, posant en l’art nou tota la flama de la seva inagotable 

capacitat artística i elevant el cartell a la categoria de pintura mural de la ciutat moderna 

 

Del text de Llorens Artigas se’n desprenen unes reflexions de gran interès. Artigas 

consagra a Galí com a un artista d’avantguarda d’una banda, i de l’altra, ens mostra com 

per via de les arts del cartell, Galí reivindica dues de les principals idees motrius de l’art 

nou: el divorci entre l’art i la societat, i l’absorció de les noves formes d’art al servei 

d‘una personalitat artística. El mateix Francesc Galí, en l’Homenot de Josep Pla, 

reconeix aquest interès per l’avantguarda que aplicà en el cartell:  

 
Com tot el que havia fet fins llavors, vaig tractar de donar a la meva obra un sentit social, 

més aviat lligat amb les últimes recerques de les arts plàstiques – el post-cubisme, el 

futurisme-, que em sembla que hi és visible.376 

 

Al temps que Galí admet aquest interès pel cartellisme i l’art d’avantguarda, el pintor  i 

pedagog ho subscriu amb una certa incomoditat. Galí li molestava parlar de la seva 

labor de cartellista durant els anys vint perquè «fou duta a terme amb una intenció 
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merament personal. A mi el que m’interessa és l’impacte, la projecció cultural 

col·lectiva».377  

 

És interessant advertir com l’actitud avantguardista de Galí s’accentua durant un dels 

períodes més conservadors dins la història de l’art modern català –almenys pel que fa 

les arts oficials-, que són els anys de la dictadura de Primo de Rivera. La prèvia del seu 

repertori més agosarat, i una de les obres mestres del conjunt de la producció galiniana, 

va ser el cartell que Galí dissenyà per la I Exposició de la Indústria Hotelera i de 

l’Alimentació, celebrada a Barcelona l’any 1927. Una obra mestra del cartellisme del 

període entreguerres en el que l’artista és capaç de sintetitzar noucentisme i avantguarda 

en una proposta d’alta qualitat estètica. La deessa és sintetitzada arcaicament com la 

plàstica neofigurativa europea més avançada del moment: la del cercle parisenc de 

Picasso, Modigliani… I també de les arts décoratives Art Déco. Com és sabut, aquest 

moviment que triomfà a París i Nova York, es considera que s’inicià a la capital 

francesa durant la celebració de l’Exposició d’Arts Décoratives de 1925. Cal recordar 

que en aquell esdeveniment hi triomfaren molts artistes catalans, que participaren en 

una delegació del FAD.  De fet, tot i que es tracta d’un fenomen encara poc estudiat, 

hem advertit una estilització Déco o post-cubista com la de Galí en les arts de molts 

artistes noucentistes o de l’anomenada generació del 1917: Granyer, Rebull, Fenosa, 

Mercadé, Sunyer, Domingo, Togores, Charles Collet, etc. En l’art de tots ells s’hi 

aprecia aquesta actitud de depuració d’una banda, i d’adopció de recursos arcaïtzants de 

l’altre (estilització de perfils, ulls en forma d’ametlla, volums i formes pures…). Tal 

vegada, l’exposició que consagrà aquest estil post-cubistitzant fou la que es presentà al 

Pavelló d’Artistes Reunits durant l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. 

 

La qualitat i la popularitat dels cartells de Galí es va estenent. Després de l’exposició del 

1926 a les galeries Dalmau, i abans de la realització dels seus importants cartells per 

l’exposició del 1929, Galí serà objecte d’un elogiós article dedicat als seus cartells, per 

part del crític M. Alcantara-Gusart a la Gaseta de les Arts378 (Annex, doc. 7). El 

cronista adverteix l’actitud moderna de Galí en la seva obra cartellística, al temps que 

en destaca la seva elegància en la composició. Afegeix que el creador és un 
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«il·luminat», i que «inflama el costat amable de la bellesa». Alcantara fa elogi de la seva 

capacitat de síntesis entre l’audàcia moderna i la ponderació noucentista, un nivell que 

arribaren alguns pocs artistes a Catalunya entre els anys 1925 i el 1936.  

 

Tanmateix, no tots els cercles artístics de Barcelona es confessaven admiradors de Galí. 

Tot i que hem vist i demostrat com Galí fou respectat dins l’ambient avantguardista de 

la ciutat, els cercles més radicalment moderns demostraren un cert rebuig cap a l’obra 

galiniana. La prova més fefaent l’hem trobada en un article signat per Salvador Dalí, 

Montanyà i Sebastià Gasch publicat a L’amic de les Arts poques setmanes després de 

l’edició del Manifest Groc, i en el que incloïen al cartellisme de Galí entre les arts a 

menysprear de l’oficiaisme artístic  català: 

 
Denunciem el cartell futurista de Lloyd Sabando, les brochures cubistes de la Cia. Wagons 

Lits., la propsaganda de la Navigaziones Generale Italiana. I, limitant-nos a aquest país, 

denunciem els anuncis presidits per la deliqüescència malaltissa dels Galí i comparses…379 

 

Amb tot, l’any 1927 Francesc Galí ja començava a tenir un cos sòlid de cartells 

realitzats, així com una certa popularitat per les seves exposicions i articles a la premsa 

dedicats a la seva producció cartellística. Potser per aquest motiu en aquell moment es 

comencen a succeir encàrrecs per part de diferents empreses publicitàries. Així, l’any 

1927 Galí rep l’encàrrec de promoció dels Coñacs Barbier de Bilbao (c119), de les 

mitges JMM, (c126), de la Lana Termógena la Pastora (1928, c147) o de les Tejas y 

Placas Eternas José Esteva (1928, c125). De les quatre empreses hem localitzat poca 

informació. De les tres primeres, només podem confirmar que es tractaven d’empreses 

conegudes en el seu moment: les Bodegas Barbier, eren conegudes arreu de l’estat 

espanyol per la qualitat dels seus brandies i conyacs; tanmateix no aconseguim 

identificar el possible contacte amb Francesc Galí. Tal vegada es donà en terres 

basques, com a conseqüència de la realització per part de Galí del cartell anunciador del 

Certamen Nacional del Trabajo de Bilbao, de 1928, (c118). Aquest certamen era un 

esdeveniment que s’organitzà l’estiu de 1928 a la capital del País Basc amb la finalitat 

de difondre les arts i els oficis produït pels obrers d’arreu de l’estat espanyol: s’hi 

mostraren els treballs provinents de les indústries del vestit, del mobiliari, del ferro, de 
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les arts gràfiques, arts décoratives…380  Potser per l’afinitat del concurs amb la pràctica 

artística de Francesc Galí li fou encarregat el cartell promocional del concurs. 

 

La firma de llana Pastora també era popular, una llana procedent dels Pirineus molt 

apreciada abans de la guerra per les seva qualitat. Finalment, en relació a l’empresa 

Tejas y Placas José Esteva, ens atrevim a llençar una hipòtesis de vincle entre la marca i 

el nostre artista. En les pàgines d’art de La Veu de Catalunya del 23 de desembre de 

1909, apareix una ressenya en la que s’informa d’una exposició als salons Esteve i 

Companyia. Entre els objectes exposats destaquen, per sobre de tot, «gerros, fayans, 

porcellanes i rejoles». Com que el cartell de Galí anuncia una marca d’un tal José 

Esteva, fabricant de «tejas y placas», tal vegada es podria correspondre amb la mateixa 

marca, o alguns descendents de la mateixa. De fet tindria una certa lògica, atès que el 

propietaris dels salons Esteve i Companyia -un tal sr. Esteva Figueras-, era soci 

juntament amb Claudi Hoyos, recordem-ho: un dels primers mestres de Francesc Galí, 

del taller d’objectes décoratius Hoyos, Esteva y Cia. Aquest taller quedà amb el nom de 

Esteva y Cia, quan es morí Claudi Hoyos l’any 1905. Al mateix temps, malgrat que 

l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona data el cartell de Galí l’any 1928, l’estil emprat no es 

correspon amb aquesta època, i en canvi s’apropa al neobarroquisme característic de 

Galí durant la segona dècada de segle. En conseqüència, el cartell Tejas y Placas 

Eternas José Esteva es podria tractar d’un cartell dels anys deu realitzat per Galí per als 

successors de Claudi Hoyos del seu taller d’objectes décoratius. 

 

El triomf de l’art Déco a Catalunya es donarà durant l’exposició internacional de 1929, 

en que Galí hi participarà activament, amb tota probabilitat gràcies a la mediació del 

que fou deixeble seu, l’industrial i col·leccionista Lluís Plandiura, que fou un dels 

assessors artístics de l’exposició, tal i com d’altra banda es demostra amb la gran 

quantitat d’artistes participants a l’exposició protegits pel col·leccionista: Xavier 

Nogués, Ricard Canals… Tal i com tindrem l’ocasió d’analitzar, Galí participà a 

l’exposició internacional en diferents àmbits: en la pintura mural d’una de les cúpules 

del Palau, en l’execució de diorames per l’exposició Arte en Espanya, en l’exposició del 

Pavelló dels artistes reunits (amb una excel·lent paravent realitzat junt amb Ramon 
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Sarsanedas; però també, com és ben sabut, Galí fou l’encarregat de realitzar alguns dels 

cartells anunciadors de l’exposició, que per la seva gran qualitat han quedat a la història 

com si es tractessin dels únics anunciadors del certamen. Galí s’encarregà de l’execució 

de tres cartells: el cartell anunciador de l’exposició principal: Arte en Espanya, i els dos 

restants com a publicitat de l’Exposició Internacional.  

 

Fou en aquests dos darrers cartells on Galí aplicà la seva màxima expressió de la 

síntesis entre avantguarda i noucentisme, en un grau més sofisticat encara que el sublim 

cartell de 1927. En el cartell que cataloguem amb el número c140, Galí escull cinc 

elements (el colom, el sol, el semàfor, la bandera i el mar) i en representa les traces més 

essencials i expressives dels motius escollits. El mateix podem dir del cartell c141, en 

aquest cas amb els elements iconogràfics del vaixell, la deessa, el mar, la bandera i el 

colom. Malgrat l’alt grau d’experimentació d’aquestes obres, el cert és que es mantenen 

plenament en coherència amb el substrat de l’art galinià, i els hem d’interpretar per tant 

com una evolució innovadora de la seva personalitat artística: els elements emblemàtics 

de la cultura mediterrània, essencialitzats i sintetitzats amb una pàtina d’expressivitat 

contemporània. En aquesta direcció, Alexandre Cirici Pellicer manifestà que els cartells 

de Galí presentats a l’Exposició Internacional del 1929 reivindicaven «un noucentisme 

empeltat d’elements postcubistes i futuristes».381 

 

Amb menys caràcter experimental, però amb el mateixa voluntat sintètica-

comunicativa, Galí realitzà el cartell de l’exposició Arte en Espanya (c171); una mostra 

que presentà obres d’art representatives del patrimoni artístic espanyol al Palau de 

Montjuic. Pel cartell definitiu, Galí escollí tres icones principals i ben identificables del 

patrimoni artístic espanyol. D’una banda, en la part superior de l’obra, un bisó, com a 

clara referència a les pintures d’Altamira; en el pla inferior, una vista l’alcàsser de 

Toledo i, finlament, com a motiu principal, ocupant tot el sector esquerra de la 

composició, una majestat romànica de fusta, identificable com l’anomenat Crist Batlló. 

La talla romànica no fou escollida aleatòriament entre el ric fons medieval de Museu 

d’Art que llavors s’emplaçava a la Ciutadella. Es tractava d’una obra ingressada al 

museu l’any 1928 com a conseqüència de la donació que Josep Batlló i Casanoves 
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efectuà a la institució. La donació de l’obra tingué un considerable ressò en els mitjans 

de comunicació del moment. Així, l’obra aparegué a la portada de la Gaseta de les Arts 

de 1928 amb un article de Joaquim Folch i Torres que qualificava a la peça com a «una 

de les obres més importants de la secció d’escultura del museu».382 El crist en majestat 

també degué interessar a Galí per les seves eloqüents qualitats comunicatives, pròpies 

d’altra banda del romànic. Tant en la versió pictòrica com en el cartell, l’artista 

simplificarà amb atreviment el motiu iconogràfic: l’abillament, la creu, el rostre, tant 

des del punt de vista cromàtic com formal.  

 

La nostra recerca ha desvelat que pel cartell de Arte en España Galí realitzà dues 

versions preliminars a l’oli. La primera, que es conserva al Museu d’Història de la 

Ciutat, és idèntica al cartell definitiu, fins i tot en els platejats que Galí proposa pel fons 

de la composició. La segona versió, presumiblement més primerenca (c172), Galí 

canvia els verds pels grocs com a color dominant del vestit del crist, i traça figures 

indígenes enlloc del bisó d’Altamira a la part superior de l’obra.  

 

Cal precisar, que del cartell final escollit la casa Seix i Barral féu grans tiratges amb 

diferents mides. Els pressupostos dels tiratges que es conserven a l’Arxiu Plandiura, 

mostren com es feren quatre tiratges diferents (d’entre 5mil i 10mil còpies) amb les 

següents mides: 70 x 100 cm, 125 x 175 cm, 9 x 14 cm (postals) i finalment segells de 

37 x 55 mm383. De les quatre dimensions se n’han localitzat exemplars solts.  

 

Galí no fou l’únic cartellista que participà en la publicització del certamen, encara que, 

sens dubte, serà el més modern i agosarat. Els cartells de Gabriel Amat que podem 

consultar a la col·lecció Carulla (fins a sis) són voluntariosos, però massa historicistes o 

realistes, sense cap inclusió moderna més enllà de l’ordre i la claredat compositiva.384 

Els colors, apagats tots ells, ens remeten a un altre segle, i no demostren cap interès per 

la nova revolució formal de la pintura i el cartell moderns. Igualment d’historicistes o 

retrògrads –bo i considerant els avenços artístics del 1929- trobem les propostes de 
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Labarta385, Ricard Canals386, J. Rojas387 o Josep Segrelles388. Només els cartells 

d’Oleguer Junyent389 i Xavier Nogués390 mostraren algun enginy creatiu o el guiny a la 

modernitat cartellística francesa o russa, i tot i així es quedaren al límit del cartell 

conservador. L’única proposta interessant i moderna a banda de Galí fou la de Pasqual 

Capuz, en el cartell que realitzà amb motiu de les grans festivitats esportives de 1929.391 

Però per la resta creiem que Francesc Galí no tingué competidor. Amb Capuz foren els 

únics que tingueren l’ambició d’aplicar els nous recursos formals que s’estaven duent a 

terme a França i Rússia, sense alterar la seva personalitat i vena mediterranista. Els 

cartells presentats estan a l’alçada d’algunes de les més valentes propostes dels 

cartellistes anteriors a la República, però aplicades ara per anunciar un gran certamen de 

referència internacional. Amb els cartells de l’exposició internacional, Galí realitzà una 

de les millors aportacions de l’art català durant el període d’entreguerres.  

 

A banda dels cartells per l’Exposició Internacional del 1929, Galí realitzarà encara un 

quart cartell que el podem incloure dins el repertori final d’obres mestres del cartellisme 

català del període anterior a la II República. Ens referim al que dissenyà per l’Orquestra 

Pau Casals (c190), l’any 1930. El 17 d’abril de 1930 la revista Mirador anunciava la 

convocatòria d’un concurs de cartells per a anunci i propaganda de les actuacions de 

l’Orquestra Pau Casals. Es tractava de publicitzar una de les primera orquestra del país, 

fundada l’any 1920 i que fins 1937 va contribuir decisivament a millorar la qualitat de 

la música clàssica a Catalunya. Galí s’endugué el primer premi, recompensat amb 2000 

pessetes, en un jurat format per Pau Casals i molts dels que foren alumnes de Galí a la 

seva escola d’art com Antoni Puig-Gairalt, Jaume Mercadé, Rafael Benet, així com 

altres artistes il·lustres com Joan Rebull i Xavier Nogués. Com de costum, Galí realitzà 

de primer un esbós pictòric, que sorprenentment encapçalà amb el títol 1400 

centimetres. Espai II destinat a la llegenda. A nivell formal, Galí emprà el seu estil 

valent en la composició i la forma –el postcubisme futurista que parlava Cirici- en 

l’execució de l’àngel protagonista de la composició, així com els núvols i l’ombra del 
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mestre Casals al rerefons de l’obra. Tot plegat, en una harmonia i claredat compositiva 

característica del noucentisme galinià.  

 

Després del cartell per l’Orquestra Pau Casals, de 1930, Galí només realitzarà cinc 

cartells més fins la seva mort, trenta-cinc anys més tard: un cartell pel Congrés Catòlic 

d’Educació de l’any 1936 (c224);  un cartell realitzat a l’exili pel Ballet Tamoa (c233), 

un cartell pel XXXV Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona (1952, c360), el de 

la commemoració de les Bodes d’Or de la Caixa d’Estalvis i de pensions per la vellesa 

(c365) i finalment, el 1954, el que dissenyà amb motiu del III Congrés internacional 

d’enfermetats del tòrax (c362). Malgrat l’edat, Galí manté la qualitat i l’estil sintètic i 

harmònic que desenvolupà durant la dècada dels anys vint.  

 

Creiem haver demostrat amb el nostre anàlisi formal del conjunt de cartells de Galí les 

qualitats del que hem considerat un dels millors cartellistes catalans del període 1910-

29. Galí estroncà incomprensiblement la seva producció cartellísitca en el seu millor 

moment creatiu i precisament en l’inici d’una de les etapes històriques del cartellisme 

polític i publicitari a nivell català. Ara bé, per tal de reafirmar-nos amb la nostra 

hipòtesis caldria realitzar una breu comparativa amb la resta de cartellistes de l’esmentat 

període 1910-29.  

 

Ricard Canals, Xavier Nogués, Josep Obiols, Manuel Humbert no es pot dir que 

realitzessin una tasca coherent i continuada, tant en qualitat com en quantitat en les arts 

del cartell com en el cas de Francesc Galí. Josep Obiols, per exemple, realitzà un dels 

cartells més representatius del noucentisme –més encara si cap que els de Galí-, el de 

l’Associcació Protectora de l’Ensenyança Catalana, de 1921-, però també realitzà 

cartells de molt poca qualitat i atreviment, com l’anunci de la Història Nacional de 

Catalunya de Rovira i Virgili (1922392). Tampoc ens semblen reeixits cartells com 

Barcelona Setmana Hotelera (1920393), ni l’anunci Llet condensada el Pagès (1923394), 

ni fins i tot, si se’ns permet, els cartells que realitzà durant els primers anys trenta per 
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l’Ensenyança Catalana395. Els motius els hem de trobar en l’excessiu sentimentalisme 

d’una banda, i un excés de clarobscurs cromàtic, sense atendre a la revolució cromàtica 

del cartellisme europeu. La mateixa crítica podríem fer a Ricard Canals. En el seu cas 

encara amb més motiu, perquè en cap dels seus cartells aconseguí despendre’s de la 

seva pàtina pictòrica, i en conseqüència no aconseguí deixar cap cartell que hagi 

transcendit simbòlicament dins la història del noucentisme. Allà a on amb més claredat 

es pot apreciar el que acabem de dir, és comparant el cartell que Canals realitzà pel Saló 

del Moble de Barcelona de 1923 amb el que proposà pel mateix certament en Francesc 

Galí: cap mena de proposta sintètica, clara, i en canvi ple de sentimentalismes i 

vaporositats decimonòniques.396  

 

Casos a part són els de Manuel Humbert i Xavier Nogués, ja que realitzaren poques 

incursions en el camp del cartellisme. A la col·lecció Carulla tan sols se’n conserven 

dues mostres cartellístiques de cadascun d’ells. El cas més reeixit ens sembla el del 

pintor Manuel Humbert, ja que en un dels dos cartells (l’Exposició de Primavera de 

1921) aconseguí proposar, al nostre entendre, un dels cartells més simbòlics i 

representatius del noucentisme.397 Els motius els podem trobar considerant d’un cantó la 

seva capacitat de síntesis i depuració formal de l’univers noucentista (equiparable a les 

millors propostes sintètiques d’Obiols o Galí), i de l’altra l’aplicació de recursos 

arcaïtzants d’ascendència francesa que Humbert havia après a París. La simplicitat 

sensible de línia, a la manera gairebé japonesa, s’avança uns anys a les primeres 

propostes cartellístiques de Clavé, Teixidor o Grau Sala, durant els anys de la 

República. El cas de Nogués, en canvi, és, com tota la seva obra i trajectòria, particular; 

ja que si bé no deixà cap cartell que puguem afirmar que hagi transcendit en qualitat i 

simbolisme la història de l’art (al nostre entendre tampoc ho mereix el cartell de 

l’Exposició Internacional de 29), si que en canvi donà algunes mostres puntuals, 

artísticament reeixides, com el cartell del Baile de Màscaras del Cercle Artístic de Sant 

Lluc de l’any 1926. 
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Per tal de situar convenientement a Galí en relació amb el seu temps, no podem 

considerar tan sols els artistes cartellistes, sinó també als cartellistes i il·lustradors de 

professió. La principal diferència del període 1910-1929 amb el modernisme és 

l’emergència de cartellistes professionals, en la mesura que s’anava fent palès social i 

econòmicament el succés comercial del cartellisme. Del període esmentat cal tenir en 

compte i analitzar la comparativa entre la qualitat i atreviment formal de Francesc Galí 

amb almenys cinc cartellistes: Pasqual Capuz, Josep Segrelles, Josep Alumà, Gabriel 

Amat i F. De Cidón.  

 

Els cartells de Pasqual Capuz (València, 1882-1959) del tercer i quart lustre del segle 

XX, ens presenten a un artista ben inserit en la corrent neobarroca tractada en el capítol 

precedent. El neobarroquisme de Capuz és palès especialment en els cartells que realitzà 

per la Fira de Mostres de 1920 i 1921 a Barcelona, així com en d’altres a la ciutat entre 

1920 i 1925398. Al nostre entendre, i a banda de la qualitat emprada per l’artista, 

Francesc Galí es reivindica en els mateixos anys com un cartellista més madur, amb 

més personalitat, atès que ja d’ençà a mitjan de la dècada dels anys deu, renuncia al 

neobarroquime per a dedicar-se a un cartell més sintètic, simbòlic i vivament cromàtic. 

Galí se n’adonà que el futur del cartell era la síntesis, així com l’elegància i l’harmonia 

amb l’estat d’esperit del seu temps: que era la civilitat, l’elegància, la vida moderna.   

 

Si bé no creiem que els valencians Pasqual Capuz ni Josep Segrelles fessin ombra a la 

qualitat als cartells galinians, si que en canvi trobem d’altres cartellistes contemporanis 

de Galí que els podem posar, com a mínim, a la mateixa categoria. El cas més notori és 

el de Josep Alumà (Barcelona, 1897-1975). Els seus primers cartells que podem 

consultar a la col·lecció Carulla de 1920-22, denoten una capacitat de síntesis estructural 

i cromàtica extraordinària.399 Fins i tot, observem un major compromís respecte Galí 

amb els esdeveniments populars del seu temps, com ara la publicitat amb dansa 

moderna per la revista francesa Charivari (1920, col. Carulla) o la fundació de la revista 

Cri-Cri (1922, col. Carulla), que situa, amb la mateixa habilitat estètica, una dona amb 

vestit i posat Déco. Josep Alumà es convertirà amb un dels cartellistes de referència 

durant els anys de la República.  
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Josep Segrelles (1885-1969) és un dels primers artistes d’ascendència valenciana que 

triomfaren a Barcelona dins el terreny de la il·lustració i el cartellisme en els lustres 

previs a la Guerra Civil. Enric Jardí també recorda la figura de Pasqual Capuz, el qual 

fou just vencedor del concurs de cartells de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis de 1923, probablement el certamen més important durant el període entre 

guerres que pocs anys més tard llançaria a la fama un joveníssim Antoni Clavé. De 

Segrelles entenem que el seu art fou massa retardatari, malgrat la quantitat ingent de 

cartells que realitzà durant la segona i tercera dècada de segle. Salvem algun exemple de 

gran inspiració, com per exemple el cartell que realitzà pel Real Aero Club de 

Catalunya el 1920.400 La força expressiva i sintètica del cartell el porten a ser reivindicat 

com un dels millors del seu temps i avançat a l’estil característic dels cartells 

revolucionaris i del temps de la Guerra Civil. També cal tenir en compte els cartells 

publicitaris de M. De Cidón, que demostren un tractament estilitzat i volumètric de la 

forma molt avançat, especialment en la sèrie per los Almacenes el Àguila de 1920.401 

 

Durant l’època de maduresa cartellística de Francesc Galí comencen a aparèixer-li 

diferents competidors, cartellistes professionals molt joves, els quals, si bé la seva 

popularitat s’estendrà al llarg dels anys de la República i la Guerra Civil, cap a finals 

dels anys vint començaren a donar mostres de qualitat en la seva labor cartellística. Ens 

referim, especialment, a Josep Morell, el gran cartellista social dels temps republicans, i 

que ja el 1928 realitzà cartells d’una gran contundència formal, com el de les pastilles 

per la tos Zara402, i encara amb més anterioritat un excel·lent i avançat cartell del Dia 

del llibre de 1921 (del qual creiem, per cert, que la datació que proposa Carulla no es 

pot correspondre amb la vertadera).403 En aquest grup també cal parlar de Ricard 

Fàbregas, amb cartells de gran modernitat com Smoking (1925), o Joan Seix “Jan”, 

(S’Agaró, 1925). 

 

Malgrat que els cartells de Galí de finals dels anys vint segueixen estant a l’alçada des 

del punt de vista qualitatiu dels cartellistes professionals esmentats, no és menys cert 

                                                
400 CARULLA, Jordi i Arnau (1994: 301) 
401 CARULLA, Jordi i Arnau (1994: 339) 
402 CARULLA, Jordi i Arnau (1994: 350) 
403 CARULLA, Jordi i Arnau (1994: 202) 
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que els joves cartellistes de finals de la citada dècada comencen a mostrar en les seves 

obres uns recursos formals apresos del cartell francès i del cartell rus revolucionari, amb 

el que Galí ja no podrà competir. En efecte, segons assenyala Daniel Giralt-Miracle el 

1929 significa el final d’una era i l’inici d’una segona edat d’or del cartell català.404 El 

1929 fou també l’any de la greu crisis econòmica mundial, que afectà seriosament el 

mercat de la pintura, fet que obligà a molts artistes a buscar-se la vida i el treball en el 

camp de la il·lustració i el cartellisme. Aquesta realitat coincidí amb el fervor social i 

popular dels anys de la República, que donà molta feina als joves cartellistes. Prova del 

seu succés fou la creació del sindicat de cartellistes de Catalunya l’any 1933, on hi 

apareixen els noms de les grans figures dels anys previs da la guerra civil –sense que 

aparagui el nom del nostre artista-, contra els que Francesc Galí ja no tindrà ocasió de 

competir: Antoni Clavé, Carles Fontseré, Joan Seix, Lluís Muntané...  

 

Havent analitzat la trajectòria de Galí en el territori del cartell, la qualitat de les seves 

obres, i la comparativa amb els cartellistes del seu temps podem extreure algunes noves 

conclusions. La primera d’elles, és que Galí fou el cartellista número u entre els artistes 

que es feren incursions en aquesta disciplina durant els anys deu i vint del vintè segle a 

Catalunya. Hem intentat demostrar com ni Canals, ni Obiols, ni Nogués li pogueren fer 

ombra, perquè Galí fou més constant en qualitat, producció cartellística i renovament 

estètic. En segon lloc, hem advertit com la competència qualitativa de Galí la trobem 

amb cartellistes professionals del seu temps, però no pas amb tots i ells ni tampoc amb 

els més famosos. Entenem que Galí fou superior a Josep Segrelles, ja que fou més atent 

a la tendència post-cubista sorgida als anys vint, i aconseguí eliminar les traces 

pictoricistes que es mantenien en les obres del cartellista valencià. L’obra de Galí a 

nivell qualitatiu és equiparable a l’obra d’altres cartellistes professionals del seu temps 

com Pasqual Capuz, Josep Alumà i Josep Morell. Però cal considerar que Capuz no 

superà el neobarroquisme (Galí ho havia fet des de 1915), i en el cas d’Alumà, era molt 

més jove que ell (nascut el 1897) i amb més frescor d’idees. D’altra banda, cal 

considerar que l’obra de Galí es pot comparar qualitativament amb la incursió d’alguns 

joves cartellistes de la República que realitzaren alguna obra important i moderna durant 

els anys vint, com el cas analitzat de Joan Seix (Jan) amb el cartell futurista de S’Agarò 

                                                
404 GIRALT MIRACLE, Daniel (2009: 11) 
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1925. La tercera conclusió és que l’hegemonia de Galí s’acabà amb l’exposició 

internacional. En aquell moment decideix apostar per la pintura, al temps que es veu 

superat per la qualitat dels cartellistes professionals que despuntaren durant els anys de 

la República i la Guerra Civil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 293 

6.3 Els grans projectes murals. 

6.3.1 De la Seu Nova de Lleida a lʼedifici de Correus. 

 

Alliberat de la càrrega com a director de l’Escola Superior de Bells Oficis, i devot de la 

pintura mural per la transcendència col·lectiva de la disciplina, Galí acceptà en set anys 

–entre 1923 i 1929- fins a sis grans encàrrecs en aquest gènere: la décoració de l’absis 

de la Seu Nova de Lleida, el plafó pel hall de l’edifici central de Correus de Barcelona, 

les pintures per l’editorial Muntaner i Simon, els murals de la sala de la música de la 

casa Guarro de Barcelona, els murals del frontó del Palau de la Metal·lúrgia de 

l’exposició internacional de Barcelona de 1929 i, finalment, la cúpula del Palau 

Nacional de la mateixa exposició.  

 

La décoració de la cúpula de l’absis de la Seu Nova de Lleida fou, presumiblement, el 

primer gran encàrrec mural que Galí va rebre en tota la seva trajectòria artística. Diem 

presumiblement, perquè, segons el testimoni d’un dels descendents de la família de 

l’arquitecte Joan Bergós, Galí havia realitzat l’any 1915 una pintura mural per una 

xocolateria de Barcelona, la qual no hem pogut localitzar en la seva versió definitiva. 

Segons la família Bergós, se’n conserveria un esbós que es correspondria amb la pintura 

que hem catalogat com a Al·legoria a la caça (1914-15, c55). La quadrícula traçada en 

el fons de la composició d’aquesta obra  podria confirmar la hipòtesi.  

 

La cúpula de l’absis de la Seu Nova de Lleida fou un encàrrec, precisament, de 

l’arquitecte Joan Bergòs, el qual havia sigut alumne de Francesc Galí a l’Escola d’art 

del carrer de la Cucurulla, i també havia exercit com a professor a l’Escola Superior de 

Bells Oficis. De fet, Galí acceptà el projecte quan encara estava exercint el càrrec de 

director de l’Escola Superior. Ho prova el contracte informal signat per Galí el 28 de 

setembre de 1923 sobre una fulla oficial de l’Escola Superior dels Bells Oficis, 

conservada a l’arxiu Bergós (Annex, doc. 4 i 5)405. El contracte també explicita que per 

a satisfer l’encàrrec Galí necessitarà «un màxim de 15 mesos i un mínim de 12. Set 

mesos o vuit dedicats a la preparació; ço és, dibuixos, estudis parcials , notes de color i 

el brut per l’execució a la volta». En el contracte també es detallen els materials que 
                                                
405 Agraïm als descendents de l’arquitecte Bergós la informació facilitada. 
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necessita i la seva qualitat: «Pintura a l’oli sobre guix preparat; colors de la casa Lalery 

& Loon de Apeldoorn (Holanda) i de la casa Lefranc & Co de París. Degut a una 

preparació especial a l’aiguarràs la pintura executada serà mate.».  

 

Galí complí amb el contracte, i podem confirmar que com a molt tard, l’estiu de 1925, 

els frescos ja estaven realitzats i inaugurats, tal i com certifica l’article amb les imatges 

de l’obra que el mateix  Joan Bergòs publicà a la revista La Ciutat i La Casa el juliol 

d’aquell any (Annex, doc. 3).406 Com és sabut, la Seu Nova de Lleida serà 

bombardejada pels nacionals durant la Guerra Civil, i les pintures murals desapareixeran 

sense deixar-ne rastre. Només n’ha romàs la maqueta preparatòria del projecte, 

conservada al Museu Diocesà de Lleida (c104), i cinc fotografies de l’època publicades 

per Joan Bergòs a l’esmentada revista (c105-c112). Les imatges s’acompanyaren d’una 

descripció sobre el contingut i la tècnica emprada per Galí, comentari que reproduirem 

resumidament a continuació, ja que és l’únic testimoni que ens permet parlar de l’obra 

en la seva totalitat.  

 

 

 

   
                c104/ Maqueta en guix dels frescs de la Seu Nova de Lleida 

 

                                                
406 BERGÒS, J. (1925) 
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 c106,c110-c113/ Les 5 úniques imatges conservades de la pintura mural per a la Seu Nova 

de Lleida: L’àngel músic, Jacob, Els Ancians de l’Apocalipsi, Els Profetes i Adam i Eva 

 

El programa en conjunt, descriu Bergós, es centra en la representació de la Jerusalem 

Celestial en el moment de l’Assumpció de la Verge per a ser coronada. La composició 

fou exposada de la següent manera: al centre, presidint l’ordenació de les figures, 

s’emplaçà la Santíssima Trinitat, destacant-se per una mínima valoració en un fons blau 

cobalt. El Pare Etern, assegut damunt el núvol lluminós i amb aureola triangular, sosté a 

l’esquerra el ceptre de Déu, i a la dreta sosté a la seva espatlla el Fill. Aquest, amb un 

nimbe cruciforme, està assegut al Tron del Judici, mostra els estigmes de la Passió, 

abraça la Creu amb el braç esquerre, mentre que amb la dreta beneeix; als seus peus, hi 

ha la terra, que li fa de peanya. Entre les dues figures, hi ha el Paràclit en forma de 

coloma, de la qual emergeix el triple feix de llum. La Santíssima Trinitat, està 

circumdada per tres cercles: l’arc de Sant Martí, la roda dels querubins i 

concèntricament els àngels músics. A banda i banda, disposats en hemicicle i situats en 

una paral·lel més baix, hi ha els Vells apocalíptics abillats de blanc (c109), asseguts en 

cadirals damunt un núvol lleu.  

 

En l’altre paral·lel, més inferior i en actitud d’adoració i comentari, hi ha els principals 

sants anteriors a l’Assumpció. Al centre, el protomàrtir Esteve extasiat i amb els peus 

incorporant-se; Jacob, que gaudeix la realitat del seu somni venturós. A l’esquerra 

d’aquest hi ha el grup de Profetes embolcallat amb toc de sol crepuscular; Joel, Isaïes, 

Daniel, Ezquiel, Jeremies, Jonàs, vetllats per l’àngel de la profecia; a continuació, sota 

una palmera, el grup del Precursor auster i dur, contrastant amb Sant Josep, suau, i amb 
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el rei David pompós; més enllà el grup final de Cireneu, Nocodemus i el bon Lladre. A 

la dreta del protomàrtir, hi ha personatges bíblics, Moisés recolzat greument damunt les 

Taules de la Llei; el pare dels creients, Abraham, de venerable vellúria, junt a son fill 

Isaac, Ismael, Ester, de distingida reialesa, contrastant amb Raquel endolada i de gest 

noble, i l’Eclesiastés compilant escrits sapiencial; a seguit, sota frondosa figuera, Adam 

pregant dret i Eva adorant mig agenollada amb l’àngel que en altre temps els foragità. 

 

La resolució dels diversos problemes tècnics que plantegen aquesta obra demanaren a 

Francesc Galí d’un profund coneixement de la pintura mural a nivell teòric –en 

particular, del Renaixement-, mentre que pel que fa la praxis seran la «intuïció i 

l’ingeni» el que marcaran la pauta a seguir. Així, Galí resol la inclinació diversa dels 

eixos de les figures que imposa la forma esfèrica de la superfície a pintar mitjançant 

l’establiment d’una llei adequada de desplaçaments del punt de vista per a cada 

fragment de pintura i l’ordenació d’aquests fragments en grups de vida pròpia i 

composició equilibrada, sense perdre la convergència d’interès i la unitat de la 

composició total. Així mateix, Galí va saber donar la mida justa a les figures sobre tot 

pel que fa la seva relació amb les figures del retaule de l’altar, creant una forçada 

desproporció dels ulls, el rebuig a escorços equivocats o el canvi d’escala en les 

representacions vegetals. Segons Bergós, Galí també va saber resoldre el problema de 

traspassar les figures dels dibuixos preparatoris de petita dimensió a la volta amb el seu 

tamany definitiu. Ho solucionà realitzant còpies fotogràfiques dels dibuixos i, 

projectant-les per mitjà d’una potent llanterna sobre la volta, senyalà l’eix de cada 

figura. Les figures les havia dibuixat Galí totes nues, però les pintà directament 

vestides.  

 

Galí emprà la tècnica a l’oli sobre guix, una tècnica que li va permetre obtenir 

transparències molt vives. Pel que fa l’estil figuratiu, en traspua una simplificació 

formal que ens recorda les solucions que va emprar pels seus cartells. A tall d’anècdota, 

Galí va tenir problemes amb la seva proposta de nu d’Adam i Eva, una controvèrsia que 

es va resoldre  la primavera de 1928, quan, en contra de la voluntat del pintor i de 
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particulars amants de l’art, es va decidir posar un roser que tapava gairebé al complert 

les figures protagonistes.407 

 

Els següent encàrrecs murals de Francesc Galí es duran a terme entre els anys 1923 i 

1928. Llavors el pintor i pedagog torna a comptar amb el mecenatge dels seus deixebles 

arquitectes de l’Escola Galí, en aquest cas Josep Goday i Antoni Puig-Gairalt. D’un 

cantó, Josep Goday li encarregarà un dels plafons de l’edifici de Correus i Telègrafs de 

la Via Laietana de Barcelona. Puig-Gairalt, per la seva banda, li encomanarà quatre 

murals per la sala de la música de la nova residència de la família Guarro a Sarrià. Per a 

la realització de totes dues obres, Galí es servirà d’un estil absolutament classicitzant, 

realitzant interpretacions de caràcter mitològic.  

 

L’encàrrec pel medalló del vestíbul de l’edifici de Correus li va ser encarregat 

juntament amb altres tres artistes més del moviment noucentista: Francesc Labarta, 

Josep Obiols i Francesc Canyellas, els quals, junt amb el nostre artista, pintaren el 

tambor circumdant de la cúpula central del vestíbul. Tot i que hem avançat que 

l’encàrrec podria haver estat de Josep Goday, també podria haver vingut per via del 

col·leccionista Lluis Plandiura. Plandiura fou entre 1923 i 1929 delegat regi de Belles 

Arts de la Província de Barcelona408, i tal com prova una carta conservada a l’Arxiu 

Plandiura, el col·leccionsita s’hauria fet càrrec de la coordinació de les pintures de 

l’edifici de Correus. Amb data del 18 de novembre de 1926, la lletra en qüestió està 

enviada a l’atenció de Lluís Plandiura, «delegado regio de Bellas Artes de les provincia 

de Barcelona» i el remitent és l’alcalde de Barcelona, Baró de Viver, president en aquell 

moment de la Junta Local de la Casa de Correos y Telégrafos de Barcelona. En aquesta 

carta l’alcalde convoca amb caràcter d’urgència a Lluis Plandiura per tal de discutir el 

resultat final de les pintures de l’edifici, que no agradaren a l’alcalde ni per 

l’emplaçament ni pel seu contingut eròtic.  «Las pinturas de los plafones del hall –

escrivia Baró de Viver- no son adecuadas al edificio donde se destinan, resultando 

además poco conformes con la moral».409 L’arxiu Plandiura no conserva cap informe 

                                                
407 «Mutilació artística», La Veu de Catalunya, Barcelona 20 juny 1928, p. 7 
408 Concretament Lluis Plandiura és anomenat comissari regi el 8 de maig de 1923 (La Vanguardia, 8 de 
mayo 1923, pàg. 1: «El delegado regio provoncial de Belles Artes, Don Lluis Plandiura, nos manifiesta 
haber tomado posesión de delegado regio de Bellas Artes de la provincia de Barcelona» 
409 Arxiu Plandiura. Caixa 10, lligall 48. LP 48-55 
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sobre la resolució final que es va adoptar, només la contesta del sr. Plandiura excusant-

se que no els podria atendre la petició fins passades unes setmanes, per motius de viatge 

de treball. En qualsevol cas, la nuesa de les figures de Galí no va acabar sent 

dissimulada, com si que havia passat a la Seu Nova de Lleida. 

 

Els motius que degueren ofendre la moral de l’alcalde és la nuesa de les venus i sirenes 

protagonistes del mural. Però el tema no és pas el naixement de Venus com es podria 

intepretar, sinó una al·legoria sobre la comunicació marítima. Les tres pintures restants 

del hall, interpretaran la comunicació aèria, terrestre i la comunicació clàssica, 

respectivament. De que Galí realitzà un mural sobre la comunicació marítima en tenim 

coneixement mercès a una carta escrita per ell mateix i conservada a l’Arxiu Plandiura. 

Galí li envià al col·leccionista una fotografia del plafó final i una telegràfica descripció 

del contingut de l’obra: «Comunicacions marítimes: Venus reina de mar que presideix 

les sirenes. Els dos continents. Intercanvi de noves. Les activitats fonamentals de la 

humanitat. La Ciència. La Religió. El treball. L’Art. L’amor. Les gavines porten 

missatges.».410 Seguint la descripció de l’artista, les Venus, les sirenes i les gavines 

missatgeres són ben identificables. Els continents haurien de correspondre amb les dues 

figures d’empeus a banda i banda de les sirenes: la figura de l’esquerra seria Europa 

(pels estris d’estudi que porta com atributs) mentre que la de la dreta –per deducció- en 

seria Amèrica. A ma esquerra identificaríem les al·legories a l’art, l’amor i la ciència; i a 

la dreta, el treball i la religió. La correspondència no és evident, però en qualsevol cas és 

la més plausible. 

 

Malgrat que el projecte de Correus dissenyat per Goday li fou acceptat l’any 1914, 

l’edifici no serà inaugurat fins al cap de catorze anys més tard, moment que es decidí 

per coronar l’obra resultant amb les décoracions murals pertinents. Per a l’obra 

resultant, Galí tornà a fer servir la tècnica de la pintura a l’oli sobre guix que tants bons 

resultats li havia donat a la Seu Nova de Lleida. De fet, el fresc té molts punts en comú 

amb la citada obra lleidetana: el personatge estirat a l’extrem esquerra és molt semblant 

al Jacob de Lleida, i els homes barbuts del fons de la composició, són equiparables als 

profetes de la Seu lleidetana. La nuesa de les deesses i nimfes està molt treballada a la 

                                                
410 Arxiu Plandiura. Caixa 6. Lligam 28. LP 28-29 
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manera galiniana que havíem advertit en algun dels seus cartells: figures analitzades, 

estilitzades i descomposades amb traços sintètics i marcats. Com en el cas de Lleida, 

Galí també realitza esbossos com a preparació del fresc. Ens ho confirma la troballa del 

dibuix d’una de les nimfes laterals, d’una qualitat gairebé superior a l’obra definitiva 

(c127) 

 

    
c128, i c127/ Detall del plafó de Correus i dibuix d’una nimfa lateral. 1928. 

 

De la mateixa estètica clàssica renaixentista, Galí executà quatre pintures murals per a la 

Sala de la música de la residència de Lluís Guarro, projectada per Antoni Puig-Gairalt. 

Segons ens descobreix l’article de Rafael Benet a la revista la Ciutat i la Casa, es 

tractaria d’un obra feta amb anterioritat a la seu de Lleida, pocs anys més tard de la 

construcció de la casa entre 1921 i 1923.411 Les pintures són d’una qualitat menor, i 

responen a una versió més conservadora del nostre artista. Galí decidí retre homenatge a 

una de les arts més estimades per ell, la música, a través d’un llenguatge senzill 

interpretant als quatre representants dels quatre tipus de música existents: la religiosa, la 

popular, la clàssica i l’amorosa. El pintor acompanya als protagonista amb una selecció 

de diferents varietats d’ocells, així com de nens amb partitures que fan sonar 

instruments varis (c120-123).  La casa comptà amb la col·laboració d’altres artistes 

(com Josep Obiols, també a la sala  de la música), Joan Mirambell (jardí) i Xavier 

Nogués (ceràmica del porxo). Des dels anys cinquanta, que la casa Guarro es convertí 

en la seu de l’escola italiana Maria Montessori, encara avui en actiu. Galí realitzà 

diferents intervencions décoratives a la casa Guarro. Les imatges de l’època ens 

certifiquen que Galí dissenyà un moble amb buit plafons policromats sobre fusta de 

                                                
411 BENET, R. (1925) 
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noguera (c88-c100), i un quadre –La Verge del Port-, avui conservat al fons del MNAC 

(c79). 

 

Resta parlar d’una obra de caràcter mural que Galí realitzà en el curs de la dècada dels 

vint. De fet més que parlar només la podem citar, ja que no s’ha conservat i les fonts de 

l’època pràcticament no en feren referència. Ens referim a un plafó que hipotèticament 

Galí realitzà per l’editorial Muntaner i Simon de Barcelona, dins l’edifici projectat per 

Domènech i Muntaner. És el propi Galí que féu esment d’aquest encàrrec en l’entrevista 

que li realitzà Josep Pla transcrita en els Homenots412; afirmació que d’altra banda no 

hem pogut confirmar en cap de les nostres investigacions sobre l’edifici.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
412 PLA, J. (1965: 88) 
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6.3.2 Lʼexposició internacional del 1929. Murals i altres intervencions. 

 

 
 

 

F. Galí davant els frescos del Palau Nacional. D’ací i d’Allà, 1930, nº 156 

 

L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 va consagrar a Galí com a un dels 

artistes catalans més complets del seu temps. Fou un dels artistes catalans que hi 

participà amb més obres: un total d’11: dos murals –pel Palau de la Metal·lúrgia, i per la 

cúpula del Palau Nacional, que tot seguit analitzarem; tres cartells, un per a anunciar 

l’exposició principal del certamen: Arte en España, i els dos restants, per a publicitzar 

l’exposició; 5 pintures per a l’exposició Arte en España il·lustrant rellevants de la 

història d’Espanya (c129-c134); i finalment, Galí també col·laborà al pavelló dels 

artistes reunits –l’esplèndid pavelló déco amb els artistes catalans no participants a 

l’exposició principal- amb un paravent decó fet amb col·laboració amb Ramon 

Sarsanedas (c146-c147). 

 

L’explicació de la tant copiosa participació de Galí a l’exposició del 1929 l’hem de 

trobar amb influència que tenia en la presa de decisions de la gran mostra el 

col·leccionista Lluís Plandiura, que havia sigut deixeble de Galí a l’escola d’art, i més 

tard col·leccionista de la seva obra. L’arxiu Plandiura dóna fe de la multitud de càrrecs 

que el col·leccionista ostentava en el consell de l’exposició: primerament, Plandiura era 

Comissari Regi de Belles Arts per la Província de Barcelona, un càrrec assignat per 
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Primo de Rivera que dugué a terme des de l’any 1923 fins 1930. Després, i ja 

directament vinculat a l’exposició, Plandiura fou vocal de la Junta directiva (des de 

1923)413, membre de la Comissió d’Administració i Serveis (1924)414,vocal del comitè 

executiu (1926)415, membre de la Comissió d’exposicions i propaganda (1926)416, 

membre del comité de festes (1927)417 i, finalment, membre del jurat del concurs de 

valoració del projecte final del Palau de Nacional.418  

 

Amb tots aquests càrrecs, Plandiura influí decisivament en la inclusió dels seus artistes 

més apreciats, que majoritàriament provenien del grup Les Arts i els Artistes, com a 

principals décoradors de l’exposició internacional. Aquesta realitat fou advertida pel 

periodista Màrius Gifreda, que a més a més la lloà, ja que la participació dels artistes 

catalans de l’associació evitava la fatal intrusió del décorativisme pompier tan grat a la 

dictadura i monarquia espanyoles: 
 

Galí, Colom, Obiols, Nogués, Labarta... Potser hi haurà qui no entengui prou clarament el 

fet d’haver pogut col.laborar en l’exposició tots aquests artistes esmentats. Senzillament 

això ha estat possible amb l’entrada de Lluis Plandiura a les altes regions directores de 

l’Expo. Es pressentia que una altra visió estètica anava a fer les coses segons la seva 

ideologia. Més clar: s’endevinava l’aparició de l’estil pompier amb la corresponent vulgaritat 

intrínseca. La col.laboració  del cèlebre col.leccionista a la direcció del certamen ha fet 

possible la substitució d’aquesta visió assenyalada, per una altra indubtablement de positiu 

valor, representat per un sector importantíssim que té el fogar característic en l’agrupació 

Les Arts i els Artistes.419 

 

La historiadora Carme Grandas afirma, en el seu estudi sobre l’exposició internacional,  

que Francesc Galí fou autor del fresc del timpà del Pavelló de la Metal·lúrgia, 

Electricitat i Força Motriu420. Estirant el fil d’aquest esment historiogràfic hem pogut 

                                                
413 Lluis Plandiura fou anomenat vocal de la Junta Directiva de l’exposició per Primo de Rivera el 17 de 
Febrer de 1924, junt amb 15 vocals més, entre els quals s’hi trobaven Juli Batllevell, Bonaventura 
Bassegoda o el Marqués de Santmenat (Arxiu Plandiura, Carta 1, Lligall 1, Lp1-1b) 
414 Arxiu Plandiura, Caixa 1, lligall 4, LP4-19 
415 Arxiu Plandiura, Caixa 1, lligall 4, LP4-15 
416 Arxiu Plandiura, Caixa 1, lligall 4, LP4-17 
417 Arxiu Plandiura, Caixa 2, lligall 5, LP9-13 
418 Arxiu Plandiura, Caixa 3, lligall 11, LP11-1 
419 GIFREDA, M. (1928) 
420 GRANDAS, M. Carmen (1988)  
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localitzar una fotografia d’època amb la pintura mural del Palau de la Metal·lúrgia, que 

hipotèticament hem d’atribuir a Galí. No ho podem confirmar del cert, i per tant no 

catalogar, ja que no hem pogut localitzar cap imatge en detall de l’obra i estudiar-ne el 

seu estil. En qualsevol cas, segons Grandas, Galí també hauria dissenyat alguns plafons 

per a l’entrada de l’edifici, juntament amb els artistes Josep Obiols i Manuel Humbert, 

al costat d’escultures al·legòriques d’Enric Casanoves. El Palau de la Metal·lúrgia va ser 

projectat pels arquitectes Alexandre Soler i Amadeu Llopart, els quals proposaren un 

espai central de 16.000 metres quadrats décorats amb l’estil en voga a l’època de l’art 

déco. 

   

                                 
Imatge d’època del Palau de la Metal·lúrgia de l’Exposició Internacional de 1929, amb el suposat fresc de Francesc Galí. 

 

Com és sabut, la intervenció de Galí al Palau de la Metal·lúrgia, no va ser la més 

important dins el context de l’Exposició Internacional del 1929. De molta més 

transcendència va ser l’encàrrec que va rebre per la décoració de la cúpula del Palau 

Nacional de l’Exposició. Plandiura era plenament conscient de que una de les obres 

majors de l’Exposició (el fresc de la cúpula del Palau Nacional) havia d’anar a càrrec 

d’una persona experimentada amb aquest terreny i al mateix temps amb una sòlida base 

cultural. I, com hem vist amb anterioritat, Plandiura ja havia posat a prova a Galí amb el 

plafó de l’edifici de Correus. La cúpula, segons el contracte, havia de representar «d'una 

manera apoteòsica, la grandesa d'Espanya, valent-se per fer-ho d'una composició 

simbòlica, definida en quatre camps: la Religió, la Ciència, les Belles Arts i la Terra».421 

                                                
421 BARRAL I ALTET, Xavier (1992)  
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Galí optà per a seleccionar diferents personalitats de la història de la cultura espanyola 

representatives de cadascuna dels 4 àmbits, distribuïdes entre figures al·legòriques i 

mitològiques. Un total de 35 figures que Galí va distribuir en quatre grans espais 

ogivals. Tal i com havia fet amb el mural de la Seu de Lleida, Galí traçà va fer un 

primer estudi amb pintura sobre cartó, tres dels quals s’han pogut localitzar en el curs de 

la catalogació: la ciència, l’art i la religió (c148-c150). Després, abans de dur a terme la 

pintura final al fresc sobre el mur, Galí va fer esbossos de gran format sobre paper sobre 

cadascuna de les 35 figures que va crear. En tenim coneixement, perquè a l’arxiu 

històric de la ciutat s’han conservat fins a 17 dibuixos dels 35 que Galí va fer. De les 

fotografies localitzades n’hi ha 3 que no coincideixen amb cap de les figures definitives 

(c161,c162, c163). Es podrien tractar de figures descartades per l’artista, atès que 

temàticament tenen a veure amb algun dels 4 àmbits plantejats. A banda dels disset 

fotografiats, s’ha conservat tan sols un dibuix original, provinent de la col·lecció de la 

família Bergós (c152, al·legoria de l’arquitectura).   

                                                                     

 

c151/ Pintures murals de la cúpula central del Palau Nacional de Montjuïc 
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c148-c150/ Estudis preparatoris cúpula Palau Nacional (Ciència, Art, Religió) 

         

c152/ Al·legoria a l’arquitectura (Belles Arts). Únic dibuix preparatori localitzat de la cúpula del 

Palau Nacional  

A continuació, passem a descriure la distribució de les figures en cadascun dels 4 

àmbits. Entre parèntesis, detallarem el número de catàleg amb que es corresponen les 17 

fotografies de l’arxiu fotogràfic de la ciutat de Barcelona: 

• L’àmbit de la religió es va representar amb l'escena de Crist crucificat (c168); 

als seus costats apareixen les figures d'un màrtir (c172) i dos àngels (c158 i 169), 

i als seus peus un infidel vençut (c155). A la part inferior apareix representat un 

mandatari sarraí lliurant les claus d'una ciutat a l'exèrcit cristià (c160). 

• El tema dedicat a la ciència es representa amb l'al·legoria femenina de la 

geometria (c167 i c165) i els triomfs de la ciència amb la representació de 

Miquel Servet i la seva investigació de la circulació de la sang (c156), a Blasco 



 306 

de Garay inventor de la navegació amb rodes de pala i a un àrab de Còrdova 

observant els astres (c157). 

• Les Belles Arts estan representades en una figura d'una dona amb un arc de Sant 

Martí i una branca de llorer (c154). En el cas de l'arquitectura apareixen dues 

figures femenines sostenint una maqueta d'un edifici (c139 i c164); a més a més, 

es pot contemplar la representació de la pintura, l'escultura, la literatura i la 

música. 

• La Terra està representada per una figura femenina que sosté la lluna amb una 

mà (c153), i el sol es troba als seus peus. Hi ha pintats diversos fruits de la terra, 

en relació a l'agricultura (c166), la indústria i la ramaderia. 

Es tractava de la primera vegada que Galí s’enfrontava a una superfície de tals 

dimensions, però la pràctica acumulada entre 1924 i 1928 en obres com la Seu Nova 

Lleida donava garantia de la seva experiència. Galí, però, es trobà amb un gran repte: la 

representació helicoïdal de les figures de quatre metres d’alçada cadascuna i que fossin 

vistes amb harmonia des d’un alçada de vint metres sobre el nivell de la sala. Per a 

resoldre el conflicte Galí realitzà ell mateix tot un seguit d’equacions i treball algebràics 

a fi de trobar la deformació pertinent per a que l’obra fos contemplada amb garanties. El 

resultat fou una deformació a gran escala aplicada a cadascuna de les figures que 

horroritzà quan un periodista del magazine d’Ací i d’Allà fou invitat a pujar la vestida 

per a contemplar en directe les obres. «El desconcertant de totes aquests respectables 

subjectes és que viuen dalt de la cúpula deformats d’una manera esgarrifosa», deia amb 

ironia Alcantara Gusart. En el reportatge fotogràfic es veu a un Francesc Galí somrient, 

sota les figures deformades i gegantines. Però al contemplar les figures des de terra, el 

cronista canvia la seva opinió, i observa les figures amb gentilesa de proporcions. La raó 

és que «Fer una cosa així és ésser artista dues o tres vegades» conclou el periodista 

l’article.422 

 

Per tal de cloure aquest apartat, trobem pertinent dedicar unes ratlles a historiar la resta 

d’obres no murals que Galí realitzà per l’exposició. Ens desentenem dels cartells, atès 

que han sigut estudiats en el capítol precedent. Ens referim ara d’un cantó a les pintures 

                                                
422 ALCANTARA-GUSART, M. (1930 : 403) 
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singades per Galí que participaren a l’exposició Arte en España, i de l’altre, al Paravent 

de la Creació, del Pavelló d’Artistes Reunits.  

 

Les cinc puntures de petit format de Francesc Galí que avui es conserven al fons del 

MNAC i que formaren part de l’exposició d’art central de l’exposició internacional (El 

Arte en España), són cinc gouaches sobre cartró que il·lustren diferents episodis de la 

història d’Espanya. Segons Xavier Barral, durant el recorregut de l’exposició el Arte en 

España (que s’explicava la història del país des de la Hispania romana fins el període de 

la reina Isabel II), es van instal·lar una sèrie de diorames i quadres plàstics dedicats a 

fets destacats de la història d’Espanya. Els projectes es van confiar als mateixos pintors 

del Palau Nacional: Galí, Labarta, Togores, Nogués i Canals. Una carta de l’arxiu 

Plandiura, demostra que fou el mateix Plandiura que s’encarregà d’escollir els artistes i 

de repartir els 27 temes previstos a exposar.423 

 

Segons la relació de quadres, temes i artistes que es conserva a l’arxiu Plandiura, dels 

27 episodis primers proposats, Galí s’havia d’encarregar, individualment, de pintar 

«Jaume I el conqueridor, Fray Luis de León, Construcción de un Astillero del siglo 

XVIII, una granja del siglo XVIII, y una bandera tambien del siglo XVIII» (Annex, 

doc. 9). Així mateix, Galí també hauria de pintar conjuntament amb Utrillo un cartró 

dedicat a la pintura romànica del segle XII i un altre del Pórtico de la Gloria.424 Aquella 

primera selecció datava de 1926, i a mesura que s’anà concretant l’exposició, acabaren 

sent 15 els temes seleccionats per exposar, de tal manera que s’acabaren produint 

variacions respecte el projecte original.425 Així, si fem cas de les fonts de l’època, el 

nom de Francesc Galí apareix a l’exposició final com a autor de les següents obres: 

Jaume I el Conquistador, Fray Luis de Leon i Carlos III, per una banda, i  la pintura 

romànica i el ferrocarril de Mataró junt amb Miquel Utrillo, de l’altra.426  

                                                
423 El dia 11-12-1926, el sr. Joaquín Montaner, “jefe de sección de la exposición Arte en España”, 
encarrega a Lluis Pandiura que esculli els autors dels quadres. (Arxiu Plandiura, caixa 5, lligam 17, 
LP17,3a) 
424 Arxiu Plandiura, caixa 5, lligam 17, LP17-1 
425 Els episodis de la història d’Espanya finalment exposats foren: Recesvint, el desterrament del Cid, 
pintura romànica, Jaume I plorant davant el cadáver dels germans Montcada, Alfons X el Savi, Pere I el 
Cruel, entrada d’Afons V a Nàpols, Arribada de Colom a Barcelona, Fray Luis de Leon, Carles V a 
Yuste, Felip II i el duc d’Albe, Quevedo a les grades de Sant Felipe, Carles III i les cartes, Inauguració 
del primer ferrocarril a Mataró. (Barral, (1992: 22) 
426 GARRO, Enrique (1929: 19) 
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Els cinc quadres signats per Galí que es conserven al MNAC es corresponen amb els 

tres primers episodis que s’exposaren a l’exposició central: tres pertanyen al conjunt 

dedicat a representar Fray Luis de León (c129-c131), i els dos següents a representar 

Jaume I (c133) i Carles III (c132), respectivament. Les pintures dedicades a Fray Luis 

de Leon, venen acompanyades de dos paisatges del riu Tormes, que era el paratge on el 

poeta tenia la seva quinta de la flecha, allà on escrigué alguns llibres cèlebres com Los 

Nombres de Cristo (1582). Tal i com mostra la imatge c142 –fotografia conservada a 

l’Institut Ametller- aquest quadre amb tota probabilitat serví com a model per un 

diorama més escenogràfic. D’altra banda, quadre presentat com a “Cartas Carlos III” es 

correspon amb un episodi que protagonitzà Carlos III durant la primera meitat del segle 

XVIII, quan aquest normalitzà la construcció de drassanes al llarg de l’imperi espanyol. 

Així, del projecte original de 27 diorames, quedaren fora de l’exposició la granja i la 

bandera espanyola del segle XVIII.  

 

La descripció dels temes que s’havien de representar va ser feta pel propi comissari de 

l’exposició, sr. Montaner, i foren enviades al propi Plandiura perquè aquest ho remetés 

als artistes.427 La de Fray Luis de León correspon amb total exactitud amb la descripció 

tramesa per Montaner; en canvi, algunes altres pateixen variacions. Així, la pintura de 

Jaume I havia d’estar dedicada a l’episodi de la conquesta de València (1237), i en 

canvi Galí acabà pintant l’episodi de Jaume I conquerint Mallorca i assistint a la mort 

dels germans Montcada. D’altra banda, els episodis que presumiblement Galí pintà amb 

Utrillo (dedicats a la pintura romànica i al Pórtico de la Gloria) no sabem si respectaren 

les descripcions originals, ja que no s’han conservat ni tampoc n’han romàs imatges 

d’època. 

 

 Francesc Galí també participar amb una obra al Pavelló d’Artistes Reunits de 

l’exposició internacional. L'objectiu d’aquell pavelló –un dels pocs projectes 

d’avantguarda de la mostra, dissenyada arquitectònicament per Jaume Mestres Fossas i 

décorada per Santiago Marco- va ser exposar l'obra d'un grup d'artistes catalans sense 

representació a la Secció Oficial, que varen decidir concórrer a l'Exposició de forma 

                                                
427 Arxiu Plandiura, caixa 5, lligam 17, LP17,3ª. 
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privada. La llista d'artistes que hi varen posar el seu gra de sorra va ser llarga. Incloïa 

noms com Josep Llorens Artigas, Pau Gargallo, Josep Granyer, Lluis Mercadé, Jaume 

Mercadé, Josep de Togores, Miquel Soldevila, Josep Obiols, entre d'altres. A l'interior 

del pavelló s'hi van poder veure mostres de pintura, escultura, ceràmica, mobiliari, 

joieria, catifes, esmalts i tota mena d'objetes d'estil art Déco.  

 

A l’exposició es va permetre la col·laboració de Francesc Galí, que encara que fos 

artista oficial de l’exposició internacional, era un creador de referència pels artistes 

participants. Col·laborà en el disseny de l’anomenat Paravent de la Creació (c147), que 

ell dibuixà i que fou lacat –amb la tècnica de l’urushi japonesa- per Ramon Sarsanedas. 

Els motius representats en el paravent són: Amèrica, Oceania, Europa, La Creació, 

Àfrica i Àsia. De les 6 figures es conserven els respectius dibuixos originals de Francesc 

Galí, repartits avui entre el Museu d’Arts Décoratives i la Col·lecció Sarsanedas (c146).  

 

  
c146-c147/ El paravent de la creació amb els dibuixos preparatoris de Galí. 1929, 

                                                  
c117/ El naixement de Venus. Francesc Galí i Lluis Bracons, joieria Palou, 1926  i c225/ Capsa joier, de Galí, 

Bracons i Jaume Mercadé. c. 1936 
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L’obra resultant va ser tot un èxit a la premsa de l’època. Màrius Gifreda, des de 

Mirador, arribà a afirmar que fou «una de les peces més importants que s’han elaborat 

en el nostre país». Es meravellava amb la capacitat tècnica de Sarsanades en l’art del 

lacat japonès i també amb l’estil emprat per Galí, que el considerava com a l’estil «més 

apropiat per a projectar una composició lacada, amb el seu dibuix precís, correcte, 

sintètic i décoratiu de bona mena».428 

 

Segons l’estudi de Yayoi Kawamura, Francesc Galí hauria col·laborat amb altres dos 

mobles décoratius lacats amb urushi japonès. L’urushi fou una tècnica décorativa molt 

emprada pels artistes del moviment art déco. A França tingué una gran difusió a partir 

de la tercera dècada de segle, mercès a la reivindicació que en va fer l’escultor i lacador 

suís Jean Dunand. A Catalunya, Lluís Bracons, fou l’introductor d’aquesta tècnica, la 

qual havia après a París, al costat de Dunand, en el curs dels anys 1919 i 1920. Yayoi 

Kawamura proposa que una de les primers peces fetes per Bracons a Barcelona l’any 

1922 –el moble de les banyistes- podria haver estat dissenyada per Francesc Galí. De 

fet, l’interès de Galí per la laca vindria dels temps com a director de l’Escola Superior 

de Bells Oficis. L’any 1920, es becà a l’estudiant Joan Vilàs per anar a Japó aprendre el 

secrets de l’esmalt i de l’urushi japonès. Desgraciadament, Vilàs morí del tifus durant el 

viatge en vaixell a terres nipones. Així mateix, l’any 1921, l’Escola Superior de Bells 

Oficis contracta a Lluís Bracons per impartir un curs sobre urushi japonès. La 

col·laboració entre Bracons i Galí en el moble de les banyistes es podria haver donat, 

doncs, en el marc d’aquest context.429 

 

Segons Kawamura, l’any 1926 Galí col·laboraria amb Bracons per un altre projecte amb 

lacat urushi: el naixement de Venus de la Joieria Palou (c117). Aquell any Santiago 

Marco rebé l’encàrrec de décorar la joiera Palou del carrer Ferran de Barcelona, la qual 

5 anys més tard es traslladaria a la seva actual ubicació del Passeig de Gràcia 46. 

L’obra, que després de passar diferents vicissituds torna a estar penjada avui a la joieria 

Palou, està signada per Enriqueta Benigani –dona de Lluis Bracons-, que restaurà l’obra 

l’any 1960, però que segons la historiadora aquesta signatura amagaria l’original de 

                                                
428 GIFREDA, M. (1930) 
429 KAWAMURA, Yayoi  (2007) 
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Galí i Bracons.  L’autoria de Galí és de nou una hipòtesis, atès que no hi ha cap 

document que així ho acrediti. Però val a dir que des del punt de vista estilístic la 

composició és plenament galiniana: línies suaus, síntesis de formes, i recursos 

décoratius (com els peixos i les petxines) que trobem amb obres contemporànies de 

Galí, com el moble de fusta de la casa Guarro (c100). 

 

Finalment, Kawamura també atribueix a Francesc Galí el disseny d’una capseta de fusta 

lacada amb Urushi per Bracons, i acabada pel joier Jaume Mercadé (c225). Mercadé 

havia sigut deixeble de Francesc Galí a l’escola d’art del carrer de la Cucurulla, i al seu 

torn, havia col·laborat amb diferents ocasions amb en Lluís Bracons i Enriqueta 

Benigani en l’acabat amb laca japonesa de moltes de les seves creacions d’argenteria.  
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6.4 La pintura i les exposicions. 

6.4.1 Del concurs Plandiura (1923) a lʼexposició del Carnegie 

Insitute de Pittsburgh (1931). 
 

    
     c83/ Maternitat, 1922                                         c83/ Paisatge del Montseny, 1922   

 

Els set anys que disten entre la clausura de l’exposició internacional de Barcelona 

(1929) i l’esclat de la Guerra Civil (1936) foren sens dubte els més fèrtils en quan a 

creació pictòrica de Francesc Galí. Alliberat dels encàrrecs murals, Galí trobarà ara el 

temps necessari donar un pas endavant a la disciplina pictòrica, art que feia anys que 

tenia molt abandonada (entre 1915 i 1929, es documenten escassament una quinzena de 

pintures). Durant aquests set anys, hem documentat fins a quaranta pintures a l’oli, que 

principalment tracten sobre tres temes: el paisatge, el bodegó i la figura humana. Així 

mateix, Galí realitzarà fins a dues exposicions individuals de pintura a la Sala Parés (el 

1933, i el 1935: les dues úniques que realitzarà individualment i de pintura entre 1899 i 

1936), i participarà en diferents certàmens de la ciutat, com les exposicions de 

Primavera (en les edicions de 1932, 1934, 1935), les exposicions de l’associació de les 

Arts i els Artistes (1934). Així mateix, Galí també arribà a concórrer en algun certamen 

de volada internacional, com en el Pittsburgh International Exhibition of Painting, de 

l’Insitute Carnegie, en les edicions de 1931 i 1932. 
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En el curs dels anys vint trobem alguns quadres pictòrics aïllats que avancen els temes 

que durant el període 1929-1936 tractarà amb profunditat. Els primers els trobem 

inserits en la nòmina d’obres presentades per l’exposició del concurs Plandiura de 1923 

a les Galeries Laietanes de Barcelona, concurs que molt probablement estimulà a Galí a 

reemprendre la seva trajectòria pictòrica. Segons el  catàleg editat per a l’ocasió –amb 

un polèmic pròleg d’Eugeni d’Ors- Galí presentà tres quadres, titulats amb xifres 

romanes, que fan referència als dies concrets en que pintà les obres: IX-IV-XXII, VIII.IV-

XII, III-IV-XXII. El catàleg il·lustra la primera de les xifres, que es correspon 

precisament amb l’obra del MNAC titulada avui amb el nom de la Maternitat (c83). 

Aquesta obra és indiciària del nou estil que adoptarà Galí pel que fa la figura humana: la 

dona ideal, ben plantada, mediterrània, serena, harmoniosa, transmissora d’uns valors 

clàssics i virtuosos; i profundament connectada amb el paisatge del mediterrani. En 

certa manera, Galí feia una transposició del tractament que havia donat a la figura 

humana en el cartell, en que també ens proposava una dona ideal en estreta connexió 

amb el paisatge. Però en la pintura, trobarem d’una banda un paisatge més concret, 

identificable, i de l’altre, un estil més realista, menys sintètic que el cartellístic, més 

pictòric. Prova de la bona recepció que tingué aquell quadre –a banda de ser adquirit per 

en Plandiura- fou que Eugeni d’Ors en guardà una fotografia al seu arxiu personal, -junt 

amb l’obra Cap de nena (c35)- amb l’objectiu de ser publicada en el llibre inèdit 50 

anys de pintura catalana. Curiosament, en l’edició del llibre recentment publicat, ni 

l’obra en qüestió, ni l’artista, apareixen citats. Això no obstant, Eugeni d’Ors en aquells 

anys mantenia la pintura figurativa de tall clàssic com el seu gran referent estètic, tal i 

com demostrà amb la defensa entusiasta del pintor Togores. 

  

Una segona obra que Galí presentà a l’exposició Plandiura correspondria amb el 

Paisatge del Montseny: c86. Ens ho demostra, l’etiqueta amb el nom de Concurs 

Plandiura que hi ha darrera del quadre. Des de 1902 (c17), que pràcticament no havíem 

tornat a veure un paisatge natural en l’obra de Galí ( i això malgrat que havia sigut 

mestre d’alguns dels nostres millors paisatgistes de la generació del 1917). Ara ens 

presenta un paisatge de nou concret, harmònic, molt a la manera de Joaquim Sunyer, en 

una fòrmula que ampliarà durant la dècada dels anys trenta.  Finalment, el tercer quadre 

en qüestió que presentà a l’exposició no l’hem sabut identificar: la nostra hipòtesis seria 

l’obra del MNAC datada amb els anys de 1922-23, titulada La Verge del Port (c79), 
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encara que ens en fa dubtar el fet d’haver trobat la mateixa obra fotografiada a les parets 

de la casa Guarro de Barcelona (c87). 

 

El concurs Plandiura va ser una de les exposicions més importants de la dècada. El 

col·leccionista convocà als joves  pintors catalans a una exposició a les Galeries 

Laietanes, amb la voluntat de comprar obra als millors talents i estimular la jove plàstica 

contemporània. En un principi, segons marquen les bases que publicà el gener de 1922, 

Plandiura volia atorgar 5 premis (el premi vencedor, i quatre accèssits).430 Però al final, 

tal i com assenyala Rafael Benet en La Veu de Catalunya del 17 de febrer de 1923, 

l’adquisició d’obres, donada la qualitat de les presentades, s’augmentà 

considerablement. De fet, l’exposició fou definida per Benet al mateix article com «el 

conjunt més madur de pintura catalana mai exhibit». Al concurs s’hi exposaren més de 

117 quadres, 75 dels quals foren paisatges, la major part dels quals realitzats per artistes 

que no depassaven els trenta anys d’edat (Sisquella, Capmany, Mercadé, Espinal o Joan 

Serra).  

 

Una altra obra precursora de l’estètica pictòrica que definirà l’art de Galí dels anys 

1929-1931, és la pintura Garraf (c116). Fou presentada al Saló de Tardor de 1927 a la 

Sala Parés de Barcelona i fou recordada per Joan A. Maragall com una de les obres 

destacades de les 83 que participaven a l’exposició, juntament amb Els meus néts de 

Gimeno, Conill de bosc, de Josep Mompou i els dos quadres surrealistes de Salvador 

Dalí (Aparell de mà i La mel és més dolça que la sang).431 El Garraf es tractava de la 

segona obra en que el pintor identificava l’ideal femení amb un paisatge concret del 

territori català. Per a l’ocasió, Galí presentà un estudi més analític i acusat de la nuesa 

femenina, molt en consonància amb alguns nus de les seves pintures murals (com la 

Venus del mural de Correus).  

 

Galí havia exposat amb anterioritat fins a 5 ocasions a la Sala Parés: l’exposició 

individual que se li atribueix de 1899; el 1908, en una exposició col·lectiva del Cercle 

Artístic de Sant Lluc (on presenta un Estudi per a un retrat); en una altra col·lectiva 

                                                
430 Catàleg exposició de pintura del concurs Plandiura. Barcelona: Galeries Laietanes, 1922-23 
431 MARAGALL, Joan Antón  (1975: 167) 
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d’inauguració de les noves reformes de la galeria l’any 1911;  el concurs de Conyac 

Barbier de 1912, del que Galí en fou guanyador; i l’exposició inaugural de la nova 

etapa de la Sala Parés, l’octubre de 1925, que participà amb dos dibuixos. I ben aviat 

vindran dues exposicions individuals més, durant les temporades 1933 i 1935, que 

consagraran l’artista a la ciutat. 

 

                   
 
c116/ El Garraf, c. 1927                                                        c188/ Primavera. 1931 
 

Però abans, cal parlar de la participació de Galí a l’edició de 1931 del Pittsburgh 

International Exhibion of Paintings, organitzat per l’Institute Carenegie. Es tractava 

d’una de les exposicions internacionals de pintura més prestigioses a nivell 

internacional. L’exposició era vigent des de 1895, però a partir de 1925 agafà ressò 

internacional mercès a l’adjudicació del primer premi a Henry Matisse. Doncs bé en el 

catàleg de l’exposició anual que es va fer entre els mesos d’octubre i desembre de 1931 

a Pittsburg, apareix el nom de Francesc Galí, i tres obres exposades: Spring (c443), 

Summer (c444) i Virgin of the Sea (c445)432 (Annex, doc. 10). Galí va exposar a la 

secció espanyola, al costat d’artistes com Pere Pruna, Marià Andreu, Joaquim Sunyer, 

Josep de Togores, Angeles Santos, Daniel Vázquez Díaz o Javier Gutiérrez Solana.  

 

                                                
432 Thirtieth Annual International Exhibition of Paintings, October 15 - December 6, 1931. Pittsburgh: 
Carnegie Insitute 
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De la participació de Galí al Carnegie en vam tenir coneixement mercès a la revista 

Revue Moderne des arts et de la vie, la qual, en un reportatge sobre l’actualitat dels 

salons de pintura a França i als Estats Units de l’abril de 1932, el crític d’art i redactor 

de la revista, Clément Morro es desfeia amb elogis de la figura de Francesc Galí i dels 

quadres seus que va poder veure a la seva visita a l’exposició del Carnegie (Annex, doc. 

13). Per Morro, Galí és «un dels pintors espanyols més complerts, i un dels pintors més 

moderns de la pintura contemporània». El crític admira la versatilitat de Galí, en l’art 

publicitari, la pintura de paisatge, el retrat, la composició... «tot ha estat matèria per 

exercir el seu verb, i donar testimoni d’un vigor sorprenent en l’exteriorització del seu 

temperament»433 En el mateix text, fa elogis de l’art del cartell, de les pintures al fresc 

del Palau Nacional de Barcelona (del que fins i tot en publica una fotografia) i fins i tot, 

posa l’artista al mateix nivell que el pintor francès Maurice Denis434. 

 

Morro parla de dues pintures més de les 3 catalogades en el catàleg del Carnegie. Al seu 

torn, el crític descriu les obres catalogades. En primer lloc parla de l’obra Printemps 

(Spring), la qual reprodueix al seu article i coincideix amb una de les obres més famoses 

de Galí, La dona planxant o Primavera de la col·lecció Cendrós (c188). Es tracta d’una 

obra a totes llums extraordinària, en harmonia, síntesis i delicadesa pictòrica; d’un gran 

potencial simbòlic de l’ideari noucentisme, i que per aquell motiu fou utilitzada una 

imatge del quadre com a portada de l’estudi Noucentisme d’Enric Jardí. Morro també 

cita quatre quadres més: La Verge del mar, L’estiu, La indiferència i La Passió i la fe. 

De les tres darreres obres esmentades, no hem documentat cap obra que pogués 

coincidir. En canvi, La Verge del Mar es podria tractar de la mateixa obra que dos anys 

més tard exposarà a la sala Parés, i que acabà a la col·lecció de la família Mur (c192). 

 

El crític Manuel Alcantara Gusart es feia ressó a un diari de Barcelona (probablement a 

El Día Gráfico o La Noche, a on escrivia habitualment) de la imminent exposició de 

Galí als Estats Units (Annex, doc. 11) . Alcantara no precisa de quin certament es 

                                                
433 «C’est parmi les peintres espagnols de notre époque, un des plus complets, et certainment, un des 
figures les plus moderne dans la peinture contemporaine. Rien ne lui est étranger de c’est qui a trait à 
l’art: paysage, composition, art publicitaire, tout a été matière à Francisco Galí Fabra pour exercer sa 
verve, et témoigner d’une vigueur surprenante dans l’extériorisation de son tempérament.» MORRO, C. 
(1932) 
434 «On peut le situer à côté de Dupas, de Ghéon, parfois de Maurice Denis, sans qu’aucun de ces maïtres 
ne soit diminué de ce raprochement.» ibidem 
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tracta, però és evident la relació amb Pittsburg. El crític elogia l’art i la figura de Galí,  i 

considera que és l’artista català més singularment dotat per a realitzar «victoriosament» 

el vol transantlàntic. Titlla a Galí «d’avantguardista clàssic», entenent amb aquesta 

expressió que en l’art de Galí hi ha risc, versatilitat, atreviment, però sense mai 

renunciar a l’harmonia i a la síntesis plàstica que caracteritza la seva obra.435 

 

Un retall de premsa en llengua francesa conservat a l’arxiu Galí, ens dóna a entendre 

que Galí participaria almenys en una segona ocasió al certament de Pittsburgh. En 

aquella ocasió hauria presentat els quadres Girl i Catalan Seminarist, aquesta segona 

presentada a l’exposició de la Sala Parés de 1933. Per aquest motiu entenem que Galí 

participà també a l’edició del Carnegie de 1933. En donaria fe una fotografia localitzada 

a l’arxiu Galí, en que apareixen les esmentades obres en sala d’exposicions d’un 

certamen de pintura (Annex, doc. 12).  

 

 

                   
Fotografia de la sala espanyola de la 32 edició de la International Carnegie Institute de Pittsburgh, de 1933, amb tres 
quadres de Francesc Galí. Arxiu Galí, Barcelona. 
 

 

                                                
435 ALCANTARA GUSART, M. (1931) 
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6.4.2 Les exposicions individuals a la Sala Parés de 1933 i 1935. 

 

I per fi arribà l’exposició individual a la Sala Parés, el juny de 1933 (Annex, doc. 17). 

En paraules de l’artista, feia més de trenta anys que no realitzava una exposició 

individual de pintura.436 La darrera havia sigut a la mateixa sala Parés, el 1899 (i de tan 

remota que no l’hem pogut documentar), i encara alguns crítics, com Folch i Torres, en 

dubtaven d’aquella primera mostra.437 Joan Anton Maragall conta a la Història de la 

Sala Parés que «des de feia temps que volien posar en contacte l’obra recent del pintor 

amb els col·leccionistes»438, però que Galí no era partidari de grans exposicions. De fet, 

tenia molt poca consideració per la seva obra: pensava que «no feia cap aportació nova 

a la pintura», i la considerava com «una desgràcia més».439 La solució va ser fer una 

exposició de caràcter reservat, sense catàleg, en una sala annexa –la número 3 de la 

galeria-, a on s’hi exposaren onze pintures a l’oli, trenta segons alguna altra font.440  

 

Donada l’absència de catàleg, hem hagut de recórrer a les crítiques de l’època  per tal de 

reconstruir les pintures que Galí va exposar a can Parés. En primer lloc, citem a les 3 

que esmenta Joan Anton Maragall en el seu llibre: La Verge del Port, L’estudiant de Vic 

i Tocador. La Verge del Port podria coincidir amb l’obra c192 del catàleg, la qual hem 

esmentat anteriorment que fou presentada a l’exposició del Carnegie Insitute amb el 

títol de Verge del mar. Es tracta d’una obra que hem trobat a la col·lecció dels 

descendents de l’empresari tèxtil, sr. Mur. Els familiars ens confirmen que aquesta obra 

havia sigut comprada pel sr. Mur a la Sala Parés cap a l’any 1933. Es tractaria d’una 

Verge del Port de la Selva, població que segons la propietària del quadre Galí hauria 

pintat de memòria, ja que el perfil del poble no coincideix exactament amb el del traçat 

per l’artista.  

 
D’altra banda, l’obra que porta per títol L’estudiant de Vic ens fa pensar amb el número 

de catàleg c196. La indumentària que porta el personatge protagonista ajançat era la 

                                                
436 SABATÉ, Modest (1933)  
437 FOLCH I TORRES, Lluis (1933)  
438 MARAGALL, Joan Anton (1975: 167) 
439 FERNÀNDEZ GUAL, E. (1933) 
440 SABATÉ, Modest (1933)  
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pròpia dels estudiants de teologia de Vic: «barret de copa, pitet, coll i capa».441 La 

proximitat de Vic a la muntanya del Monsteny, paratge de referència de pintor, podria 

acabar d’explicar el singular motiu del quadre, així com el fons de l’escenari.442 Tal i 

com s’ha esmentat anteriorment, la mateixa obra seria presentada a l’exposició del 

Carnegie Institute de l’any 1932 o 1933 amb el nom de Catalan Seminarist, juntament 

del quadre Girl. D’altra banda, en el curs de la nostra recerca hem localitzat un dibuix 

acadèmic a l’arxiu Galí (c196), el perfil del qual coincideix amb forta precisió amb el de 

l’Estudiant de Vic. En el cas de ser certa la hipòtesis, seria de gran interès, ja que ens 

estaria explicant l’acurat mètode d’estudi i composició que utilitzava Galí per pintar els 

seus quadres. A la manera dels acadèmics, Galí es servia d’una posició clàssica per 

tractar un tema modern, i, encara que estigués vestit, n’estudiava l’estructura anatòmica 

a partir del cos nu. D’aquesta manera el quadre tenia cos i estructura, dos adjectius molt 

preuats per Galí.   

 

Finalment l’obra Tocador, també esmentada per Maragall, es podria correspondre amb 

l’obra c176, actualment a les col·leccions del MNAC. Segons el diari La Publicitat, la 

resta de vuit obres exposades serien (entre parèntesis proposem la possible 

correspondència amb el nostre catàleg): 4 bodegons, La dona del xal blanc (c194); 

Pares i fills, escena de circ (c195); Mariner establert en un fons tropical (c189), i 

Paisatge nevat del Port de la Selva (c203 o c211). També es cita l’obra Figura del copa 

alta, però entenem que es correspon amb L’estudiant de Vic. Pel que fa La dona del xal 

blanc, la nostra hipòtesi és que en realitat es deia la Dona del Xal blau, tal i com el títol 

és descrit per Folch i Torres, i que per tant, correspon amb la pintura que nosaltres 

havíem documentat com Dona de la Butaca de 1933, donada que és l’única d’aquella 

data amb un xal del color esmentat.  

 

Joan Anton Maragall recorda com «tot i el caràcter reservat, l’exposició transcendí i 

alguns crítics publicaren articles, fotografies i informacions que pràcticament desferen 

el caràcter que Galí volia donar a la seva exposició».443 Certament, hem pogut localitzar 

fins a cinc mitjans de premsa escrita (entre ells La Vanguardia, Mirador, La Publicitat i 

                                                
441 ORDEIG I MATA, Ramon (2001) 
442 La publicitat, 11-06-1933, arxiu Galí. 
443 MARAGALL, Joan Anton (1975: 241) 
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El Matí) que es feren ressò de la mostra, i tots ells, sense excepció, d’una manera 

elogiosa. Les cròniques mostren l’estima que la comunitat artística de Barcelona tenia 

pel mestre de tantes fornades d’artistes. De fet, tal i com recordava Folch i Torres, la 

mostra va ser un esdeveniment «que ha omplert de sensació aquest petit món 

d’aficionats que s’interessen per l’obra dels nostres artistes».444  Més enllà de l’estima 

mostrada per l’artista, a la major part dels crítics els sorprengué la qualitat de l’obra 

presentada. El crític del diari La Publicitat –probablement, Rafael Benet-, afirmava que 

«mai l’havíem trobat tan essencialment pintor» com en aquella mostra. Parla d’una 

pintura «tibant, una mica ferrenya, densa i riquíssima de timbres i ressonàncies», en 

particular fa referència a els bodegons presentats i a l’obra El Tocador.  

 

Enric Fernandez Gual, des de Mirador, escrigué el comentari més entusiasta de tota la 

premsa, tal vegada com a reacció al pessimisme connatural que Galí confessà al 

periodista en relació amb la seva pintura. Parlava de Galí com a l’«Insuperable pedagog, 

dedicat victoriosament a encarrilar incipiències, ara ho ha contemporitzat amb  la seva 

producció». El crític s’encandilà amb l’obra des de tots els punts de vista: des de 

l’expressiu («un resultat aurífer i argentat, que posseeix una brillantor pletòrica de 

sensacions»); el tractament de la figura («traspua amor, una comprensió irrefutablement 

anímica»; del color («un color arrapat a la terra, profundament amic de tothom»; i 

també tingué paraules elogioses pels bodegons i els paisatges.445 

 

Per Lluis Folch i Torres, des de El Matí, les obres Mariner i Gimnastes (entenem que es 

refereix a l’obra La parella de circ c195), és on «el genial pintor ha posat tot el seu 

saber mestre», i «poques vegades s’és arribat a una força tal d’expressió i massissor 

com en aquestes figures». També tingué paraules d’elogi pels quatre bodegons 

presentats:  «són altres quatre caps-de-brot del seu geni, en particular el de les pomes, 

d’una riquesa de color i d’una justesa de qualitat que la fan sobresortir de les altres».446 

 

En definitiva, tots els crítics coincidiren en afirmar que Galí havia mostrat la seva millor 

versió pictòrica en l’exposició de la Sala Parés de 1933, i que el seu èxit es donà per 

                                                
444 FOLCH I TORRES, Lluis (1933) 
444 La publicitat, 11-06-1933, arxiu Galí 
445 FERNÀNDEZ GUAL, E. (1933) 
446 FOLCH I TORRES, Lluis (1933) 
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haver revindicat els principals valors que el mateix pedagog havia defensat a les aules: 

formes massisses, composició ben estructurada i finalment equilibri cromàtic. 
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Obres identificades de lʼexposició del juny de 1933 a la Sala Parés 

                                      

c192/ La Verge del mar. 1931-32                                                         c194/ Dona del xal blau. 1933                                                           

 

                  
c195/ Parella de circ. 1933           c196/ L’estudiant de Vic. 1933 

 

                                  

c176/ Tocador, 1932.                                                                   c189/ Mariner, 1932 



 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 325 

No és exagerat concloure, per tant, que l’exposició de 1933 va ser un èxit. Un succés 

relativament previsible si considerem  la popularitat de Galí i el nom que havia adquirit 

arrel de la seva participació a l’exposició internacional de 1929, i més inesperat pel 

propi pintor, que tenia una baixa estima de la seva pintura. Passada l’exposició de la 

Parés, seguiren els elogis a la nova etapa pictòrica iniciada per Galí. El següent fou 

Josep Llorens Artigas, prestigiós ceramista i agut articulista, que també fou deixeble de 

Galí a l’Escola Superior de Bells Oficis. Artigas publicà un extens reportatge sobre la 

pintura recent de Galí a la revista Art, l’any 1934. Després de glosar la brillant 

trajectòria com a professor i artista de Galí, defineix la pintura actual del mestre com 

«més jove que no pas la dels començaments», i destaca l’afany i l’ímpetu d’un artista 

que se sent «fort i que té encara coses a dir». Des del punt de vista formal, Artigas té 

una opinió diferent a la resta de crítics. Li interessa «el sensualisme» de la nova pintura 

de Galí abans que «la intel·ligència que sempre havia caracteritzat la seva obra». 

Anteriorment, la seva obra era massa ascètica, portava un foc contingut que ara, amb la 

pintura de cavallet, ha alliberat. En definitiva, una obra fresca i sense prejudicis, sempre 

amb «la distinció, el bon gust i el dibuix» com a base del seu art.447  

 

Paral·lelament, Galí començà a participar amb més continuïtat als certàmens pictòrics 

de referència de la ciutat. El 1932, participà a la primera edició dels Salons de 

Primavera després de la seva clausura pel règim de Primo de Rivera. Ho va fer amb una 

obra estranya que intitulà Possible retrat d’infant. Pel títol assignat, creiem que es 

podria tractar de l’obra catalogada número c184. Una obra sens dubte lluny de la 

qualitat de les obres contemporànies com Primavera o La Verge del Mar, en que la 

major part de la crítica passà per alt (per no dir que féu els ulls grossos, per l’estima que 

tenien de l’artista). Se’n feia ressò Rafael Benet des de La Publicitat: «Recordem que a 

l’Exposició de Primavera de l’any passat ens sorprengueren unes aportacions d’aquest 

pintura [...] que podien no respondre sinó a una humorada sense conseqüències, o una 

evasió momentània i faceciosa [...] No em dol confessar que la incertitud en què em 

deixaven les meves temptatives per explicar-me el fet, més aviat m’inspirava certa 

alarma».448 

 

                                                
447 LLORENS ARTIGAS, J. (1934) 
448 La Publicitat (1933) 
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Esclar, Galí presentà una boutade a les Exposicions de Primavera, sense pensar –o si – 

que aquelles obres foren les primeres pintures d’ell en ser analitzades per la crítica 

barcelonina després de molts anys. En qualsevol cas, l’exposició de 1933 serví per 

apagar rumors de defalliment artístic de l’artista. En l’edició de 1933 de l’Exposició de 

Primavera no participà –suposem que per estar concentrat en la seva exposició a Can 

Parés-, però si que ho va fer en les tres següents edicions. En la de 1934, presentà dos 

olis: una obra ilocalitzada, insòlita de nou pel títol: 1870-1934, i una natura morta. Els 

bodegons havien sigut una de les modalitats que més agradaren a la crítica a la Sala 

Parés. Potser per aquest motiu en l’edició de 1935, Rafael Benet lamentà que presentés 

una figura (Finestral, c201) enlloc d’haver seguit insistint amb els bodegons: «El seu nu 

femení no arriba encara al grau de puresa pictòrica dels seus darrers i admirables 

bodegons.»449 Tanmateix, l’obra El finestral acabà essent adquirida per la Junta de 

Museus, junt amb una obra d’Obiols, Casanoves, Francesc Elies i Enric Serra i 

Abella.450 Així mateix, des de Mirador, també feien elogi del bodegó presentat a 

l’Exposició de Primavera (segurament recordant el de 1934): «Francesc Galí ha 

presentat una d'aquelles seves natures mortes que constitueixen l'exaltació de la seva 

personalitat de pintor sorgit de l'escola de l’exigència».451 La darrera participació de 

Galí a l’Exposició de Primavera, va ser l’any 1936, amb l’obra El ram, la qual estimem 

que es podria correspondre amb el numero de catàleg c226 

 

        

     

c201/ El Finestral. 1935.                  c226/ Dona pentinada. 1936 

                                                
449 BENET, R. (1935) 
450 Butlletí de museus d’art de Barcelona. Núm 50. Juliol 1935. Volum V. , pàg. 218 
451 Mirador, 31 d’octubre de 1935 
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En qualsevol cas, Francesc Galí havia per fi entrat dins l’establishment pictòric 

barceloní, i això sens dubte volia dir produir i exposar amb més regularitat. Per aquest 

motiu, i en vista dels elogis, no ens és estrany que la Sala Parés li organitzés una segona 

exposició individual, vint-i-un mesos més tard de la primera, la primavera de 1935. Per 

a l’ocasió Galí presentà 24 pintures a l’oli, que aquest cop no n’hem de reconstruir els 

títols, perquè es detallaren en el fulletó que aquest cop si que s’edità per  l’exposició: 11 

bodegons; 7 paisatges (Pont, Pont, Montseny, Empordà, Albes, El camí, Montseny; i 5 

figures: La madona i l’escrofulosa, En Crous, La Gimnasta, Sleeping-car i Nu. 

 

Del conjunt exposat, només n’hi ha una que la podem identificar amb claredat entre les 

localitzades en la nostra recerca. Es tracta de La Madona i l’escufulosa (c207), una 

composició de tres figures: una Madona, un àngel a les espatlles de la protagonista, i 

una noia malalta als peus. El paisatge del fons sembla un llogarret de l’Empordà, entorn 

paisatgístic freqüentat per l’artista tal i com mostren diversos títols de les obres. La 

família Galí ens confirma que és normal que el pintor freqüentés aquelles terres, atès 

que la família posseïa una casa d’estiueig prop de la localitat de Roses. 

 

Sens dubte que algun dels 11 bodegons exposats, corresponen amb algun dels vuit 

bodegons que nosaltres hem pogut localitzar: c208-c210, c212, c216-c218, c221. Obres 

que, tanmateix, es podrien correspondre amb les quatre natures mortes que també 

exposà en la mostra de 1933 a Can Parés. Quant als paisatges, creiem plausible que les 

dues obres que porten el nom de Pont, podrien correspondre amb c202 i c204.  En la 

descripció que apareix al dors de les fotografies que es conserven a l’Arxiu Fotogràfic 

de Barcelona, apareix el títol de Pont d’Horta, encara que no hem sabut identificar la 

localització precisa d’aquests ponts.  

 

D’altra banda, l’obra c211, es podria correspondre amb alguns dels cinc  paisatges 

restants (possiblement El Camí), pintats a la localitat montsenyatina de El Brull. 

L’inscrit com L’Empordà, podria ser, pels trets geogràfics, el paisatge c178. I un dels 

paisatges –els quals alguna crònica diuen que dos d’ells estan nevats- es podria 

correspondre amb el c203. 
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De la resta de figures presentades, tan sols podem aportar alguna informació en relació 

de l’obra En Crous. El crític Gual de Sojo, en la seva crònica de l’exposició, parla de 

l’obra de En Crous i s’hi refereix com si es tractés d’un home vell, tractat d’una manera 

molt realista.452 En aquest cas, l’obra En Crous es podria correspondre amb el número 

de catàleg c214 

 

Com es pot observar, Galí seguí treballant amb els temes que tan havien agradat en la 

darrera mostra: bodegons, paisatges i figures.  Ara bé, en aquesta ocasió la resposta de 

la crítica va ser ambivalent. N’hi hagueren que seguiren elogiant l’obra del mestre, 

`però també sorgiren algunes divergències. Així, Enric Fernandez Gual, des de Mirador, 

el crític que s’havia mostrat més entusiasta amb l’exposició del 1933 de Galí, ara es 

mostrava absolutament decebut amb el que es trobà a can Parés. Trobà les obres 

redundants, poc personals, massa repetitives en el tema (especialment en els paisatges i 

les figures, aquestes darreres mancades de sentiment), hi trobà a faltar imaginació i 

personalitat. Considera a més que fins i tot «els pintors joves li han superat el 

programa». Amb tot, admetia la «saviesa del pintor al servei d’una disciplina inflexible» 

com és el bodegó.453 

 

En una altra crítica localitzada a l’arxiu Galí (sense autor ni font), l’autor fa crítica dels 

paisatges de l’artista, els quals considera amb «poca llum, diafanitat i poca vibració». 

Tanmateix, congratula a l’artista per l’obra Madona i Escrufulosa: obra «d’una dolçor 

extrahumana, suau, delicada, reflex d’un sentiment de caritat i d’una elevació poc comí 

en obres d’aquest gènere». En efecte, cal recordar que Galí formava part d’una 

generació que reaccionà fortament contra el realisme, per abocar-se a una pintura de 

marcat caràcter ideal: primer amb l’obra prerafaelita, després amb la noucentista. Així 

que, malgrat la presència de temes de la quotidianitat en la seva darrera etapa, sempre 

sobresortia algun quadre que revisitava un substrat interior. Les Madones és el que en 

quedà d’aquell passat. L’autor considera que Galí «aspira a una modernització dels 

assumptes místics. En la seva obra lluiten constantment el classicisme tradicional i el 

                                                
452 GUAL DE SOJO, J. (1935) 
453 FERNÀNDEZ GUAL, E. (1935) 
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realisme barroc, i el seu amor a lo patètic i lo ideal, el porten sovint a realitzar un art que 

participa de les dues tendències, com en l’art de l’italià Mario Tozzi». 

 

En Josep Gual de Sojo, des de El Diari de Barcelona, també parlava de la dicotomia 

que veia en el pintor entre realisme i idealisme. En el seu cas, aquesta realitat era 

indiciària de l’habilitat de Galí de dominar tots els registres de la pintura. El crític fou 

un dels més elogiosos amb l’exposició de Galí, de qui admira la «seva vitalitat 

extraordinària: és un lluitador exemplar, un depurador de formes i colors». Gairebé tant 

com Rafael Benet, des de la seva tribuna a La Veu de Catalunya. Benet, també subratlla 

l’empenta juvenívola de Galí, celebra el nou camí pres després d’anys de deixadesa amb 

la pintura, i considera que les pintures presentades «situen el mestre entre els pintors-

pictòrics més substancials de casa nostra». Benet elogia els rapports colorístics, la 

pastositat dels paisatges i bodegons, que Galí es serveix per acusar la corporeïtat dels 

objectes: en suma l’artista que no oblidà mai els principis que divulgà a les aules, 

relatives a la lògica de l’art.  
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Obres identificades de lʼexposició del juny de 1935 a la Sala Parés 
 

                
c207/ La Madona i l’escrufulosa . 1935                       c214 En Crous (?), 1935                                

      
c204. Pont, 1935                                  c202. Pont, 1935 

  
c208. Natura morta, 1935                                     c209. Natura Morta 
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c210. Natura Morta. 1935                       c212. Natura morta. 1935 

 

      
c211. El Brull. 1935    c203/ Paisatge. 1935  

 

                            
 

  

c219/ Paisatge. c. 1930                     c223/ Sleeping-car (?), 1935   
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7.  
1939-1949 

Lʼexili a Londres 

 
 
 
7.1 La dècada negada. Reconstrucció biogràfica de lʼexili. 

 
7.2 Selecció dʼobres localitzades del període. 

 
7.3 Lʼart i les exposicions. 
 
     7.3.1 Relació dʼexposicions de Francesc Galí a Londres. 
     7.3.2 El dibuix i la pintura. Del pintor realista al dibuixant oníric. 

 
7.4  La relació amb la pintora surrealista Ithell Colquhoun. 
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El pintor Francesc Galí, davant la seva residència del carrer Bertran de Barcelona. Per l’estat 

deteriorat de la casa i l’edat del pintor, estimem que la fotografia va ser realitzada durant la Guerra 

Civil. Arxiu Galí. 
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7.1 La dècada negada. Reconstrucció biogràfica de lʼexili. 

 
 
Una felicitació de Nadal del 1939 enviada 

des de Londres a Barcelona (c228), és la 

primera prova fefaent que documenta la 

presència de Francesc Galí exiliat a 

Anglaterra.454 El pintor arribà a la capital 

britànica en algun moment entre el 20 de 

març de 1939 –dia en que oficialment 

deixa el seu càrrec com a director de 

Belles Arts de la República455- i el 25 de 

desembre d’aquell any. Abans però de la 

seva arribada a Londres, segons el record 

dels descendents de Galí, el pintor i 

pedagog s’hauria desplaçat al sud de 

França, a la recerca del seus fills – Medir i 

Bartomeu, i potser també Francesc i Oriol-

, que estaven retinguts en un camp de concentració, prop d’Argelès.  

 

Hem de tenir en compte que, en ser Barcelona ocupada per les tropes franquistes, Galí 

encara ostentava el càrrec de director de Belles Arts de la República, i això sens dubte 

degué comportar no pocs problemes per a ell, la muller i els seus vuit fills. Per aquest 

motiu, Galí es reuní amb quatre dels seus fills majors a Londres: en Medir, l’Oriol, 

Francesc i la Maria, deixant la seva dona (Mercè Llongueras) i els quatre fills petits 

                                                
454 Per a la reconstrucció del període de Francesc Galí a l’exili (1939-1949) ens hem basat en quatre tipus 
de fonts. En primer lloc, hem tingut en compte la documentació sobre llibres vinculats a l’exili espanyol i 
republicà a Londres, així com en les poques afirmacions que Galí va fer sobre el període anglès. En segon 
lloc, a través d’entrevistes amb els descendents de l’artista que convisqueren amb Galí a Londres: Francis 
i Joseph Galí. Francesc Galí a Londres va veure nèixer dos néts seus, fills de Francesc i Oriol Galí 
respectivament. Els néts són vius i ens han permès localitzar molta obra del període, així com precisar-
nos informació al respecte. Un tercer àmbit d’estudi ha sigut a partir de les lletres epistolars. D’una banda, 
les cartes que Galí i els seus fills enviaven al fill gran de l’artista, Jordi Galí al seu domicili de Barcelona. 
De l’altra, un grup d’unes 45 cartes d’amor enviades per Galí a la pintora anglesa Ithell Colquohn,  
conservades a la Hyman Kreitman Research Centre de la Tate Britain de Londres.  Finalment, també hem 
realitzat una  recerca d’obra i exposicions als arxius britànics, principalment a la Tate Britain de Londres, 
així com en cases de subastes i galeries d’art. 
455 CABAÑAS BRAVO, Miguel (2010: 23) 

 
c228/Felicitació de Nadal 

 enviada per Galí des de Londres, Nadal de 
1939 
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(Bartomeu, Jordi, Oleguer i Núria) a Barcelona. Londres va ser escollida com a 

destinació perquè Maria Galí ja feia alguns anys que hi tenia residència, atès que era 

esposa de Josep Manyé i Vendrell (1908-2000) –el cèlebre comentarista de la BBC a 

Londres entre 1941 i 1957-, que des de 1937 exercia com a delegat de la Conselleria de 

la Generalitat de Catalunya, en una oficina dedicada a l’intercanvi de primeres 

matèries.456  

 

Tal i com ens confirma el diari anglès The Independent, Francesc Galí va ser ajudat a 

arribar a Anglaterra per l’historiador de l’art i galerista anglès Ewan Phillips (1914-

1994), amb qui Galí va conviure durant els seus primers mesos a Anglaterra.457 Phillips 

era una intel·lectual molt compromès amb la causa antifeixista. Així, per exemple, el 

1938, organitzà una exposició d’artistes alemanys del segle XX junt amb Herbert Read i 

Roland Penrose, com a resposta a les exposicions d’artistes degenerats que estava 

organitzant Hitler. El seu compromís polític explicaria la seva ajuda a un desertor 

polític, d’un govern republicà, com era Francesc Galí. Phillips, que més endavant serà el 

primer director de l’Insitut of Contemporany Art de Londres,  també va ser un dels 

fundadors de l’Artist Refugee Comitee de London, una associació protectora dels 

artistes refugiats. Aquesta associació hem pogut documentar que va estar ajudant a 

Francesc Galí econòmicament durant els mesos posteriors a la seva arribada a Londres, 

amb una ajuda mensual fins almenys desembre de 1941 (Annex, doc. 22).458  

 

La implicació de personalitats angleses a la recepció d’exiliats republicans espanyols va 

ser notable. Tal i com detalla l’historiador Montferrer Catalan, en els mesos immediats 

al desenllaç de la guerra civil espanyola, diferents «comités i personalitats britàniques» 

col·laboraren per a treure a molts republicans catalans dels camps de concentració del 

sud de França. Així, la Dra. Collier portà al Dr. Trueta i a la seva família a Oxford; el 

pilot d’aviació Josep Carreres i la seva esposa, Josefa Colomer, foren reclamats per 

Lord Beacerbrook, així com el poeta Domènec Perramon. Aquesta dada ens podria fer 

                                                
456 «Josep Manyé i Vendrell, Jorge Marin, Escriptor i periodista» (Barcelona 1908-2000), Butlleti arxiu 
Nacional de Catalunya, nº23, juny 2009. 
457 DENVIR, B. (1994) 
458 Hyman Kreitman Research Centre conserva una carta de l’Artist Refugee Comitee enviada a Francesc 
Galí, del setembre de 1941, en que se li comunica que, passat el mes de desembre, se li deixarà de donar 
l’ajuda mensual. (929/727) 
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pensar que Ewan Phillips ajudà a sortir a Francesc Galí i el seu fill d’algun camp de 

concentració del migjorn francès. 

 

D’altra banda, la mare de Phillips, pertanyent a una família jueva holandesa benestant, 

posseïa una casa a Hamstead, i aquella podria haver estat la primera residència de Galí i 

la seva família en arribar a Londres. De fet, les primeres cartes de Galí que hem 

documentat del període londinenc són trameses des d’aquesta petita població benestant 

del nord oest londinec, concretament des del número 99 del carrer South End Road.459 

A les seves cartes Galí es refereix a aquella residència com el seu estudi. D’altra banda, 

a l’arxiu Galí es conserva una carta amb remitent a la residència d’Ewan Phillips a 

Hamstead (60 Crediton Hill, London, N.W. 6) -a pocs minuts de l’estudi de Galí a peu- 

i firmada per J. Servette. La carta està adreçada a en Jordi Galí (un dels fills de Galí que 

es quedaren a Barcelona), a qui se li demana que vagi a cercar ajuda a l’historiador 

Ferran Valls i Taberner, director de l’arxiu de la Corona d’Aragó, per tal que intenti 

trobar una solució per curar la malaltia de cor de la seva filla, Maria Galí.460  

 

Més endavant, segons ens indiquen les diferents cartes enviades per Galí a la seva 

família a Barcelona, Galí passaria per dues residències londinenques més. El novembre 

de 1941 el trobem resident al poble de Acton (Cumberland Park, numero 11), a uns pocs 

kilòmetres al nord oest de Londres.461 I des de l’any 1942, i fins el 1949, resideix amb 

els seus dos fills (Francesc i Oriol), 2 néts (Francis i Joseph) i la nora (Josefina 

Cambrubí), a una casa a Thronton Heath (34, Eccleelbourne Road), un llogarret a uns 

35 km al sud-oest de Londres. El seu fill Medir havia mort al poc temps d’arribar a 

Londres (cap el 1940)462, i Maria Galí, moriria l’any 1947, de la malaltia cardíaca 

esmentada més amunt.463 

                                                
459 Carta de Francesc Galí a Ithell Colquohn, 15-09-1941, Hyman Kreitman Research Centre, Tate Britain 
de Londres. 
460 Arxiu Galí. Cartes de l’exili. [Cap a 1940]. Carta firmada per J. Servette a Jordi Galí. Remitent: Ewan 
Phillips c/o J. Servette, 60 Crediton Hill, London, N.W. 6 

461 Carta a Ithell Colquohn, 15-11-1941, Hyman Kreitman Research Centre,Tate Britain de Londres. 
462 De la Mort de Medir Galí, el mateix Francesc Galí se’n fa ressó a una carta a Ithell Colquohn del 13-
09-1941. Galí no precisa els motius de la mort, però sembla que és força recent: “La mort de Medi c’est 
quelque chose d’horrible por moi. je t’ai déjà écrit. “Moi j’ai ascendu, par échelles incendiéss, au torment 
du douleur et c’est impossible encore revenir à la vie possible entaourée d’horitzons” (929/1/725) 
463 Dues cartes conservades a l’Arxiu Galí, enviades de Londres, fan referència a la malaltia i mort de 
Maria, però no estan datades. La data de 1947 ens és confirmada per una emotiva carta de pèsam enviada 
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A banda del subsidi que Galí rebia per part de l’Artist Refugee Comitee de London, el 

pintor també tenia una assignació mensual de la SERE (Servicio de Emigracion de 

Republicanos Espanyoles). Ens ho confirmen 2 informes de la SERE conservats a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya, dels mesos de maig i octubre de 1939, respectivament, 

en els quals es concedeix a Galí un subsidi d’exiliat com ex director de Belles Arts de la 

República (Annex, doc. 19). Els documents de confirmació del subsidi són signats per 

Pablo de Azcárate i enviats des de la seu de la SERE a París de Rue Saint Lazare464, el 

que podria confirmar el pas de Galí per França abans d’anar a Londres. Tot i que Pablo 

de Azcárate havia sigut ambaixador de la II República a Londres durant la Guerra Civil, 

en els mesos posteriors a l’acabar el conflicte civil es va desplaçar a França per ajudar 

els exiliats que havien ceruat la frontera.465 Així mateix, la segona de les peticions de 

subsidi, la d’octubre de 1939, Galí demana una ampliació per «a la manutenció dels 

seus tres fills majors, més la muller i el fill recent nascuts d’un d’ells», una dada que ja 

podria ser indicativa de la seva presència a Londres en aquell moment: els tres fills es 

corresponen, tal i com ens confirma la família, amb els fills que es trobaven a Londres: 

Francesc i Oriol.  

 

Els serveis d’espionatge franquista també documentaren la presència de Francesc Galí a 

Londres, però alguns mesos més tard de la seva presumible arribada. L’ambaixador de 

l’Espanya franquista a Anglaterra –Jacobo Fitz-Stuart i Falcó: Duque de Alba-, cita a 

Francesc Galí i Fabra466 en el seu informe d’exiliats espanyols a Londres arribats el 

juliol de 1940. De la mateixa manera, en un segon informe d’agost de 1940, el Duque 

de Alba cita a Francesc Galí i Fabra com a una de les personalitats que s’entrevistaren 

entre els mesos de gener i juny de 1940 amb Pablo de Azcárate.  

                                                                                                                                          
per Lluis Plandiura a Francesc Galí, a la casa de Surrey. (Arxiu Plandiura Caixa 8 Lligall 4, LP42-70 
Surrey; Annex, doc. 26) 
464 ANC1-230-T-2516, Relació núm. 10 del Servicio de Emigración de Republicanos Españoles 
(S.E.R.E.)., 2516/5, 12/18, maig, 1939. En aquest informe apareix el nom de “Don Francisco Gali Fabra” 
i el seu càrrec: “Director General de Bellas Artes. Marzo 1938.”, en una relació de subsidis aprovada per 
la Junta de la S.E.R.E., la qual “se someeten a ponencia para su solución definitiva” ; Segon informe de la 
SERE: ANC1-230-T-2540, Relació núm. 34 del Servicio de Emigración de Republicanos Españoles 
(S.E.R.E.)., 2540/9. Idem anterior. Full 3., 10-14, octubre, 1939. Apareix de nou el nom de Francesc Galí 
com a “Director General de Belles Artes”, dient aquesta vegada que “Solicita que se le aumente el 
subsidio mensual que viene percibiendo pues debido a la guerra tendrá de hacerse cargo de la 
manutencion de sus tres hijos mayores más la mujer y el hijo recién nacido de uno de ellos” 
465 MONFERRER CATALÁN, L. (2007: 152) 
466 MONFERRER CATALÁN, L. (2007: 68) 
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Un cop instal·lat a Londres, Galí no se’n va moure fins al cap de 10 anys, concretament 

la primavera de 1949, en que Anita Solà de Imbert li organitza una exposició de 

dibuixos a casa seva (Annex, doc. 28). Durant aquest llarg període hem pogut 

documentar a Francesc Galí en diferents manifestacions artístiques i culturals a la ciutat.  

A banda de les exposicions en que participà – fins a 8- i les obres que executà –fins a 30 

hem pogut documentar-, les quals seran analitzades en l’apartat següent, també hem 

pogut identificar a Francesc Galí implicat en diferents associacions culturals de 

refugiats espanyols i catalans a Londres. La comunitat espanyola de refugiats es contava 

entre les més nombroses de Londres (Monferrer Catalán parla en el moment àlgid, a 

mitjans dels anys quaranta, s’arribaren a reunir més de 5mil persones), entre els que es 

trobaven forces intel·lectuals i artistes catalans, com el dibuixants Alfred Benigani, el 

poeta Domènec Perramon, el pintor Màrius Armengol, l’editor Joan Gili o el metge 

Josep Trueta.  

 

Francesc Galí apareix col·laborant –si bé tímidament- en les principals associacions de 

referència pels republicans exiliats a Londres: el Hogar Español, el Insituto Español i el 

Casal Català (no apareix en canvi a les dues restants: la Fundación Juan Luis Vives i a 

La Casa Vasca). Al Hogar Espanyol, Francesc Galí pronuncià una conferència sobre 

pintura espanyola, l’hivern de 1941.467 L’any 1942, Galí apareix com a vocal de 

l’associació «Espanyoles», la més important agrupació d’espanyols republicans a l’exili 

a Londres. Era d’ideologia «negrinista» i estava integrat per exmembres de la UGT, el 

Partit Comunista i socialista espanyols. Galí apareix participant en una altra associació 

espanyola de referència pels exiliats a Londres, com va ser el Insitituto Español. En ell 

no apareix a la Junta directiva, però si al programa d’activitats del primer trimestre de 

1946, en que havia d’impartir una conferència juntament amb Luis Cernuda i Martínez 

Torner.468  

 

Finalment, Galí participà en un dels «programes  en llengua catalana» que Josep Manyé 

va impulsar des de la BBC de Londres entre els anys 1947 i 1957. El 17 de setembre de 

1947 Josep Manyé a través del Catalan Program radià des de la sala d’actes de la 
                                                
467 MONFERRER CATALÁN, L. (2007: 123) 
468 MONFERRER CATALÁN, L. (2007: 138) 
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històrica Church House of Westminster, edifici que allotjava la Cambra dels Comuns, els 

Jocs Florals de la Llengua Catalana que es feien a Londres. Francesc Galí representà el 

president de la Generalitat, i l’exconseller de la Generalitat de Catalunya i exbatlle de 

Barcelona, Carles Pi i Sunyer, presidí el Consistori i va obrir l’acte.469 

 

A partir de l’any 1947, les diferents cartes enviades entre el pintor, els seus fills de 

Barcelona (especialment en Bartomeu i en Jordi Galí), es comença a parlar del retorn dels 

fills i del pare a Catalunya. La idea sorgeix arrel d’una visita de Bartomeu Galí, (fill de 

Francesc Galí, resident a Barcelona) a Londres, entre octubre i desembre de 1947, en que 

els hi comunica que les coses han canviat a Espanya i que no hi hauria problemes –

tampoc de caire polític- perquè en Francesc Galí tornés a Barcelona. D’altra banda, tant 

el pare Francesc com els fills (Francesc i Oriol) podrien treballar amb en Jordi Galí, que 

en els darrers temps havia adquirit prestigi en la seva carrera com a décorador.470 

 

En una carta de Bartomeu Galí enviada al seu germà a Barcelona, descriu la trista situació 

de Francesc Galí (pare), Francesc Galí (fill) i Oriol a Londres l’any 1948:  

 

Nosaltres des de Barcelona ens pensàvem que estaven molt bé i que no tenien ganes de 

tornar. Res més lluny de la realitat, pensa que el pare [Francesc d’A. Galí] per varies raons 

està completament deplorat, i que quasi bé no ha pintat. En Francesc [fill] està treballant de 

mecànic i l’Oriol també, això vol dir que entre tots van tirant i fent lo que vulgarment es 

diu fer la viu-viu.471 

 

Durant l’any 1948 la família se seguiria intercanviant cartes, intentant trobar la solució 

per fer el trasllat definitiu cap a Barcelona. Tanmateix, l’intent de retorn va treure a la 

llum que l’autèntic motiu que els retenia a Londres era precisament en Francesc d’Assís 

                                                
469 “Josep Manyé i Vendrell, Jorge Marin, Escriptor i periodista (Barcelona 1908-2000)” 
470«Segons en Bartomeu el pare pot tornar sense cap temença i amb el cap ben alt. Això fa que la nostra 
tornada seria un fet ben aviat. Diu també que treballant amb tu Jordi que puc guanyarme bé la vida.  No 
sabeu quines ganes tan grans que tinc d’obrir-me camí al costat teu.» Arxiu Galí. Cartes de l’exili. De 
Francesc Galí (fill) a Jordi Galí. 18 d’octubre de 1947. Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton 
HeathSurrey, England. 
471 Arxiu Galí. Cartes d’exili. Carta de Bartomeu Galí a Jordi Galí i Teresa Camprubí. 19-11-1948, 
Londres. Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 
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Galí. El propi Galí confessa en una carta als seus fills de Barcelona que s’ha de quedar un 

temps més a Londres, degut a «un problema de tipo moral i de enorme envergadura que 

és immensament difícil resoldre i que cal resoldre».472 Galí no especifica en cap 

moment de quin problema es tracta, encara que és clara que era un affair greu i que 

també preocupava a la seva família.473  

 

Un segon viatge de Bartomeu Galí a Londres la tardor de 1948, acaba de convèncer a 

Francesc Galí (fill), la seva dona (Josefina Camprubí) –juntament amb el seu nét 

(Francis Galí)- de tornar a Catalunya. El febrer de 1949 Francesc Galí (pare) envia una 

carta els seus fills de Barcelona on confessa la solitud londinenca després de la marxa 

de Francesc (fill) i la Josefina, i l’amor i l’estima cap els seus fills. El pintor dóna a 

entendre a la carta que es queda més temps a Londres per culpa d’una malaltia. Acaba la 

lletra amb un divertit, oníric i nostàlgic poema, que sembla presagiar l’imminent retorn 

de Galí a Catalunya: 

 
Visca la Salut! 

Es fumut estar fumut si un ja no tenia idea de lo que era l’estar-ho. 

Visca Barcelona! 

Barcelona és excel·lent si la grip n’hi està absent, tant si n’està absent com si no n’està absent 

Barcelona és excel·lent.Per tal de defensar-me, però, m’he retirat a les meves habitacions particulars. 

Així si no vinc no és degut a cap rampell com diria amb molt encert la Fia 

Visca la farmacopea! 

Vols fer-te l’obsequi d’escriure en un paper que entregaràs a l’Antònia la portadora d’aquestes lletres 

–l’enrabassat nom d’aquell específic i de que em parlares, a  aplicar al nas i que infaliblament no 

cura, que dic cura els refredamens. 

Visca el Montseny! 

Tinc l’esperança que la enguantada del bon St Marsal, que per anys i any l’he vist alçada per beneir, 

no s’abaixarà per tancar-me la porta. 

                                                
472 Arxiu Galí. Cartes des de l’exili. De Francesc d’A Galí a Jordi Galí. Remitent: 34, Ecclesbourne Road, 
Thronton HeathSurrey,England. Circa finals de 1947 
473 «Crec que el motiu de el Pare [per quedar-se] es el que tu dius Jordi, el que ens ha entenebrit des de fa 
molt les nostres vides, assumpte de tant delicat que no pot ni tocar-se» Arxiu Galí. Cartes e l’exili. Dilluns 
2 de febrer de 1948. De Francesc Galí (fill) i Josefina Camprubí a Jordi Galí i Teresa Camprubí. Sense 
sobre ni remitent. Segons un dels néts de l’artista, el gran secret es tractaria d’un accident de cotxe que 
Galí va patir abans de la Guerra Civil, que va tenir en plena matinada amb una amant seva. L’accident 
causà la mort de l’acompanyant, i també fou causa d’un gran cisme familiar. 
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Visca la bondat! 

O com van les obres que la gran bondat i el gran cor dels meus fills –no exloc les mullers- van 

muntant al terrat, i lo que tot, ben gabellat, serà, per mi, com una apoteosi d’arcàngels? 

Una bona abraçada a tots 

El pare i l’avi (d’una col·lecció zoològica que no és la del Parc) 

Francesc Galí474 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
474 Arxiu Galí. Cartes de l’exili. De Francesc d’A Galí als seus fills. Anglaterra, II de 1949 
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7.2 Lʼart i les exposicions. 

     7.2.1 Relació dʼexposicions de Francesc Galí a Londres. 

 

1939. Winter exhibition del NEAC ( The New English Art Club) 

        . 2 bodegons pintats a l’oli: Flowers and Picture Post  i Lemons and Fish 

 

1940. Neiberghood gallery, Londres. 

        .3 aquarel·les. With Love; Romantic Love; Platonic Love. 

 

1940. Fraser’s Gallery London 

 

1941. Leger & Son Gallery.Del 3 de juliol al 2 d’agost. Exhibition of contemporary 

continental art.  

        . 2 obres: Still Live i Good-bye (drawing) 

 

1942. The Leicester Galleries. Imaginative Art Since the war. 

        . 6 obres. Leda (n. 10), Death and Immortality (n. 15), Matter and Ideal (n. 17),   

          Still Live.The Five Senses (n. 79), Estolen Lives (n. 95), The Origin of the   

          Species (n. 102) 

 

1945. Redfern Galleries. Del 22 de novembre al 29 de desembre: Francis Rose/F. Gali-

Fabra/The eastern visions 

        . 9 dibuixos. Wild flowers, Circus, Greek Fight, Celestial Song, Mother and   

          Angel, Platonic Love, Divine Centaur, Dream of engineers, Death of Minotaur.  

 

A banda de les galeries esmentades, Galí diu que també que havia participat al London 

Group i al British Insitute of Art Education475 

 
 
 

                                                
475 LUNA ARROYO, A. (1987: 161) 
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 7.2.2 El dibuix i la pintura. Del pintor realista al dibuixant oníric. 

 

Alliberat de càrrecs polítics i pedagògics, durant els deu anys d’exili a Londres Francesc 

Galí tornà a recuperar la praxis de la pintura.  A la capital anglesa, Galí va haver de 

començar de zero: tornar a establir contactes, conèixer artistes, col·leccionistes, 

galeristes, però el propi Galí manifestava que, després d’haver lluitat intensament a 

Londres, va acabar aconseguint «crear un prestigi i una tranquil·la estabilitat 

econòmica».476 

 

Aquesta descripció la podem contrastar amb la documentació que hem pogut aplegar del 

període de Londres. Galí arribà a exposar fins a 8 exposicions en galeries de prestigi a la 

capital anglesa, en algunes d’elles al costat d’artistes de renom, com veurem tot seguit. 

Al seu torn, el contingut de les cartes que enviava a la família de Barcelona proven que, 

cap al final de l’estada, Galí gaudí d’una certa tranquil·litat econòmica mercès a la 

venda de les seves obres a col·leccionistes, especialment a un jove comprador resident a 

París que es deia Hesinan Padova.  

 

La nostra recerca d’obres a cases de subhastes londinenques i entre els descendents de 

Galí, ha tret a la llum un conjunt de trenta obres: onze dibuixos, sis pintures a l’oli, tres 

pastells i sis obres amb tècnica  mixta. Tant el resultat de la nostra recerca com les fonts 

consultades ens fan pensar que durant el període londinenc Galí treballà en obra de petit 

format, principalment amb dibuix i aquarel·les. Podria ser que realitzés pintures a l’oli i 

que aquestes haguessin sigut comprades per algun col·leccionista, però les exposicions 

que va fer a l’exili, i que tot seguit detallarem, ens indiquen que la major part d’obra 

realitzada i exposada eren dibuixos.  

 

Les obres localitzades les podríem dividir entre quatre grups. El primer seria un ampli 

apartat d’apunts dibuixats, o aquarel·les sobre paper. Són nus, retrats de dones, models, 

personatges al carrer o al bar, dibuixos molt fins, gràcils, que segueixen demostrant el 

gran talent que tenia Galí per la disciplina dibuixística.  

 

                                                
476 LUNA ARROYO, A. (1987: 161) 
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c240/ Gentleman, 1939-1949.                      c244/ Retrat de perfil, 1939-1949. 

 

Un segon grup estaria protagonitzat per retrats de la seva família: trobem als seus fills 

Maria (c227) –en un oli de 1939 donat per Josep Manyé al MNAC- i Francesc (c253), i 

també els seus dos néts nascuts a Londres: Francis (c247) i Joseph (c248), fills de 

Francesc i Oriol Galí, respectivament.  

 

            
c227/ Retrat de Maria Galí, 1939. MNAC          c253/ Retrat de Francesc Galí, fill de l’artista. C. 1945 
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c247/c248. Retrats de Francis i Joseph Galí, néts de l’artista. 1942 

c234/ El Renaixement de Catalunya. C. 1945. 

 

Un tercer grup està integrat  per dues obres de caràcter al·legòric i reivindicatiu: el  

Christmas Card de 1939 (c228), i una obra coneguda per la família Galí com El 

Renaixement de Catalunya (c234). El Christmas de 1939 és la primavera obra que hem 

pogut documentar de Galí a l’exili, i en tenim constància gràcies a la monografia 

dedicada al noucentisme d’Enric Jardí.477 Un home d’avançada edat, amb estigma de 

sant, coronat pels quatre punts cardinals, sosté una pomona sobre la qual s’estén l’estel 

anunciador nadalenc. El protagonista porta tatuat en el seu cos la geografia catalana, 
                                                
477 JARDÍ, E. (1980) 
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amb els seus principals rius i muntanyes: sota el coll el Montseny, seguit dels rius Ter, 

l’Anoia que a la vegada figuren les venes del protagonista. La figura principal reposa en 

el que sembla ser un representació de la Mediterrània, de la que sobresurten tres peixos 

amb altres símbols: l’espasa, la trompeta, el llorer.   

 

Una obra complementària al Christmas de 1939 és la titulada El Renaixement de 

Catalunya.  En la representació el pintor posa en primer pla una figura al·legòrica a les 

arts (música, teatre, poesia…) sobre un mapa de Catalunya amb la representació dels 

diferents treballs que podem trobar: la industria, l'agricultura, la pesca… 

 

En aquest apartat, també caldria parlar breument de l’obra el Ballet Tamoa (c233). 

Segons Oleguer Galí, fill de Francesc Galí, es tractaria d’un projecte de cartell realitzat 

a Londres. Tanmateix, l’estil post-cubista ens indica més aviat que es tracta d’una obra 

anterior, propera a l’Exposició Internacional de 1929. En qualsevol cas no hem pogut 

localitzar cap dada, ni a Londres ni a Barcelona, que faci referència a aquest ballet. A 

l’arxiu Galí, només hem trobat una altra referència més al ballet Tamoa, en un dibuix de 

Galí de 1955 (c297), en que torna a aparèixer la figura central de la pintura (una espècia 

d’àngel orientalitzat), i una inscripció al lateral de l’obra: «Tamoa. Acte II».  

 

          
c231/ Bodegó Post. 1939.                                          c212/ Bodegó. C.1939 

 

D’altra banda, hi ha un nombre determinat d’obra localitzada la qual hem identificat 

perquè està inscrita a les nombroses exposicions que Francesc Galí va participar durant 

l’exili londinenc. La primera exposició on Galí apareix documentat a Londres és a la 
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Winter Exhibition de The New English Art Club, durant l’hivern de 1939.478 En aquesta 

mostra Galí consta que hi participa amb dos bodegons, Flowers and Picture Post (c231) 

i Lemons and Fish479 (c212, Annex, doc. 20). De bodegons Post n’hem trobat dos 

possibles candidats en el curs de la nostra recerca. La  primera que hem seleccionat 

l’any 2005 pertanyia a la col·lecció de la viuda Cendrós. Hi ha un segon possible 

bodegó Post (c229), en el que a més d’unes flors apareix un pollastre, del que en tenim 

constància gràcies a una un negatiu conservat a l’Arxiu Mas. 

 

The New English Art Group era una associació d’artistes que va ser creada el 1885 a fi 

d’organitzar exposicions, fos en els estudis dels mateixos artistes o en espais expositius 

alternatius, d’aquells artistes «que se sentien frustrats perquè la seva obra no era 

exposada a la ciutat»480, en particular al gran esdeveniment de l’any -com ho és encara 

avui- que és el The Royal Academy Summer Exhibition. Cal admetre que la NEAG no 

hi ha exposat artistes decisius de la història de l’art anglès. Les úniques excepcions 

foren John Singer Sargent, que en va ser un dels fundadors, i sir Walter Sickert, tots dos 

presents en les primeres exposicions de l’associació. Amb els anys The New English 

Art Club ha acabat essent –encara avui- una modesta associació dedicada al cultiu de les 

arts plàstiques, i especialment defensora de la pintura figurativa, mentre que la Royal 

Academie en les seves exposicions anuals, al Summer Festival, sempre integra tot tipus 

de manifestacions artístiques d’avantguarda. Potser per aquest motiu l’obra figurativa de 

Francesc Galí tenia un ple sentit en aquella exposició. Galí presentà el que a Barcelona 

s’havia considerat el seu cavall de batalla: el bodegó, molt elogiat, com recorderem, per 

la crítica d’art catalana.  

 

Un fulletó conservat a l’arxiu Galí indica que la segona exposició en que participà Galí 

a Londres fou a la galeria Neiberghood Gallery, la tardor de 1940. No hem trobat cap 

més informació, ni a Barcelona i a Londres, sobre la galeria en qüestió. Desconeixem, 

doncs, la importància que tingué per Galí el haver exposat en aquell espai. Tampoc hem 

identificat les obres exposades: With Love; Romantic Love; Platonic Love., que pel 

                                                
478 BAILE DE LAPERRIERE, Charles (2002: 78)  
479 No tenim constància de cap obra amb aquests títol però hi ha un bodegó datat entre 1933 i 1939 que 
podria correspondre amb el títol posat a l’exposició a la New English Art Club. 
480 “The New English Art Club has its origins in 1885 in the studios of a number of young London Artists 
who felt frustrated that their work was not being seen”. BAILE DE LAPERRIERE, Charles (2002: xvi) 
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tema no es corresponen amb cap de les obres del nostre catàleg. El que és evident és que 

el motiu dels títols corresponen amb una fase intensa d’enamorament del nostre pintor. I 

aquesta pista ens condueix sens dubte a una de les majors sorpreses de la nostra recerca 

doctoral: les 45 cartes d’amor enviades per Francesc Galí a la pintora Ithell Colquhoun 

entre l’estiu de 1940 i l’any 1946, que hem localitzat a l’arxiu de la Tate Britain de 

Londres. En el següent capítol en donarem més detalls, però creiem que és molt 

probable que els títols amorosos dels quadres que Galí presentà a la Neiberghood 

gallery Galí es corresponguessin amb la fase d’enamorament de la pintora indo-

britànica, la qual s’inicià segons les cartes durant els mesos de juliol i agost de 1940. Si 

ens haguéssim d’arriscar, proposaríem l’obra c237 com obra que fou exposada en 

aquella galeria. La protagonista de l’obra –una dona nua d’una trentena d’anys amb 

cabell arrissat- es correspon fisonòmicament a tal com creiem que era Ithell Colquhoun 

l’any 1940.  

 

En qualsevol cas, la relació entre Francesc Galí i Ithell Colquhoun és indiciària que, 

d’alguna manera o altra, Galí estava implicat amb el grup surrealista anglès, atès que 

Colquhoun com veurem en el següent apartat era una de les pintores de referència de 

l’esmentat moviment. Les exposicions a les que participarà Galí a partir de 1940 ens 

segueixen confirmant aquesta hipòtesis. Així també ens ho indica la següent referència 

d’exposició que hem pogut documentar, a la Fraser’s Gallery de Londres. En realitat, 

creiem que la referència es correspon amb la Gordon Fraser’s Gallery (doncs a la nostra 

recerca als arxius londinencs no hem localitzat cap galeria amb aquest nom precís). La 

Gordon Fraser’s Gallery no estava emplaçada a Londres, sinó a Cambridge. Es tractava 

d’un espai galerístic que entre 1937 i 1939 va acollir diferents exposicions del grup 

surrealista anglès. Els anys 1937 (novembre) i 1939 (febrer), la galeria va acollir 

exposicions importants del grup Surrealista Internacional, que es va organitzar amb el 

nom de Cambridge University Arts Society Exhibition of Surrealism. Aquelles 

exposicions estigueren organitzades pel pintor i crític Roland Penrose. En la primera hi 

exposaria Óscar Dominguez o Roland Penrose, i en la segona Joan Miró, Max Ernst 

(amb la cèlebre obra Célebes), John Tunnard o Paul Klee. L’any 1939, el mes de juny, 

el pintor surrealista anglès Paul Nash hi faria una exposició individual. 
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L’estiu de 1941 tornem a trobar el nom de Francesc Galí en una exposició col·lectiva a 

Londres, en aquest cas a la Leger Gallery. Es tractava d’una galeria històrica de Londres 

-encara avui en actiu-, fundada per Joseph Leger (1867-1925) l’any 1892, i regentada 

l’any 1941 pel seu fill, Harold Leger (1897-1987), al número 13 del carrer Old Bon 

Street. El juliol de 1941, Leger va organitzar una exposició col·lectiva que portava per 

títol Exhibition of Contemporary Continental Art (Annex, doc. 21), on, tal i com 

especifica l’article de presentació de la mostra escrit per K.E. Hinrichsen, s’hi 

exposaren pintures, escultures i dibuixos d’artistes del continent europeu exiliats per la 

Segona Guerra Mundial (la guerra civil espanyola en el cas del nostre artista), no només 

a Londres, sinó també a diferents indrets d’Europa. En el catàleg de l’exposició, 

conservat a l’arxiu de la Tate Britain de Londres, hi figura Francesc Galí amb dues 

obres (un bodegó, i una obra titulada Good Bye), al costat de noranta-una altres obres, 

algunes entre elles d’artistes tan destacats com Oskar Kokoschka, Georges Braque, 

Pablo Picasso o Raoul Dufy. 

 

Tal vegada l’exposició més vinculada amb el moviment surrealista britànic en que va 

participar Francesc Galí va ser a l’exposició col·lectiva Imaginative Art Since The War, 

que va tenir lloc a The Leicester Galleries de Londres, l’any 1942 (Annex, doc. 23). La 

mostra va ser organitzada per l’escriptora corsa Dorothy Carrington (1910-2002). Era 

muller de Sir Francis Rose, pintor resident a Londres, que tres anys més tard exposaria 

amb Galí a The Redfern Galleries. El catàleg de l’exposició ve prolegat per un text 

(Foreward), precisament de Dorothy Carrington, en el que explica el contingut de 

l’exposició. Segons l’escriptora, hi ha tres tipus d’art: el realista, l’abstracte i 

l’imaginatiu, i la mostra vol subratllar la predominança de la tercera corrent en l’art 

contemporani anglès des de l’esclat de la Segona Guerra Mundial. «Des de l’esclat de la 

guerra –advertia l’escriptora- l’Art  Imaginatiu ha renascut: doncs el fet de treballar sota 

grans dificultats materials, ha fet que s’hagin refugiat en una obra aventurosament 

imaginativa». I seguia: «És un signe de la nostra lliure condició, la llibertat de la ment 

per la que estem lluitant, així que aquest gènere d’art no només existeix, sinó que està 

donant força, sense poder ser condemnat com a decadent». 

 

L’Art Imaginatiu, segons Carrington, és aquell art inspirat per l’activitat de la ment 

abans que l’estètica o l’aparença del món objectiu; un art que valora l’inconscient abans 
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que la consciència; un art que es vincula abans amb la poesia irracional que a la 

narrativa de la lògica i de les idees. Carrington en el seu text també es serveix de les 

paraules d’André Breton, quan demanava als artistes que miressin el món amb 

imaginació: que un tomàquet pugui ser vist com una pilota d’un infant, o el cavall, com 

un núvol. Només cal tenir com a punt de referència «el model interior» - seguia 

l’escriptora corsa citant a Breton.  

 

Si hem volgut aturar-nos en el text de Carrington és per l’estreta identificació que 

trobem entre les seves paraules i l’art de Francesc Galí que trobarem en aquell moment. 

Certament, Galí, des del punt de vista pictòric, venia reivindicant una obra més aviat 

realista: recordarem els bodegons, els paisatges, les escenes de gènere. Però a partir de 

1945 aproximadament, comencem a trobar una obra absolutament imaginativa, 

pràcticament surrealista. Mica en mica anirà deixant la pintura a l’oli de cantó, i anirà 

fent nous dibuixos de petit formant amb escenes brillantment dibuixades on barreja 

temes aparentment inconnexos: escenes sants, personatges de la mitologia, gent de la 

vida quotidiana… Les obres principals d’aquesta nova etapa seran analitzades en el 

capítol següent, però podem afirmar que l’exposició de Leicester Galleries fou una de 

les primeres on exposà aquest tipus d’art més oníric. Ens ho demostra els títols escollits 

per a l’exposició: Leda (n. 10), Death and Immortality (n. 15), Matter and Ideal (n. 17), 

Still Live.The Five Senses (n. 79), Estolen Lives (n. 95), The Origin of the  Species (n. 

102). Obres les quals no hem sabut relacionar amb les obres trobades d’aquest període 

però que sens dubte hagueren de tenir un alt contingut imaginatiu. 

 

Part de l’explicació del canvi d’estil es degué donar també, de ben segur, per la relació 

amb la pintora surrealista Ithell Colquhoun i el grup surrealista anglès. A l’exposició de 

Leicester Galleries, també hi exposaren artistes importants de l’entorn del surrealisme 

anglès, com Henry Moore, Paul Nash,  John Tunnard, la mateixa Ithell Colquhoun, Toni 

del Renzio o Lucien Freud. El fet que hi participés Ithell Colquhoun, que era la seva 

amant, ens fa pensar que Galí va ser introduït per la pintura anglesa a l’exposició. I, 

efectivament, la nostra intuïció és confirmada per una de les cartes que es varen enviar 

entre Galí i Colquohoun en el curs de l’any 1942, i que es conserven a l’arxiu de la Tate 

Britain de Londres. Concretament, Galí li comunica a Colquhoun a la lletra +7 ( 6 juliol 
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1941) li diu: «Je suis trés emu pour tout c’est que tu a fait pour l’exposition a LISTER 

Gallery [entenem que el pintor s’equivoca, i vol dir Leicester Gallery].»   

 

A l’exposició a les Redfern Galleries de 1945, Galí exposa conjuntament amb el marit 

de Carrington, el pintor surrealista Francis Rose (Annex, doc. 24). Francis Cyril Rose 

(1909 – 1977) s’havia format a ,París entre 1929 i 1936, al costat de Francis Picabia i el 

pintor Josep Maria Sert, i va ser protegit per Gertrude Stein.481 Rose exposà fins 23 

pintures, mentre que Galí hi participà amb nou dibuixos: Wild flowers, Circus, Greek 

Fight, Celestial Song, Mother and Angel, Platonic Love, Divine Centaur, Dream of 

engineers, Death of Minotaur. El catàleg de la mostra no publica les obres, però pels 

títols de les mateixes, podríem identificar-ne alguns amb les obres que hem localitzat 

del període: com Death of minotaur (c250) i Greek fight (c251) 

 

       
c250. Death of minotaur (?)                 c251. Greek fight (?) 

                                                
481 SHAPIRO, Fred (2006): The Yale book of quotations. Yale University Press. 
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c252. Sense títol                                c260. Circ. 1945- 1948 (?) 

 

També ens crida l’atenció el fet de trobar una obra amb el títol de Circus, perquè les 

escenes de circ sembla que foren un tema predilecta de Galí durant els darrers anys de 

l’exili. Així ens ho confirma una carta enviada pel fill gran del pintor, Francesc Galí, a 

la família de Barcelona, l’any 1948: «El pare ara està fen una col·lecció de dibuixos de 

circ que son una meravella sens cap dubte els millors que mai ha fet, mides 50x40 cm. 

Aprox. En té sis acabats i pensa fer-ne dotze».482 En el curs de la nostra recerca hem 

localitzat 2 escenes de circ (c260, c261) que amb tota probabilitat són del període de 

Londres, ja que es conserven a la col·lecció de Josefina Cambrubí (dona de Francesc 

Galí fill). Es tracta d’una temàtica que donarà moltes possibilitats imaginatives a Galí i 

que serà sens dubte un dels referents temàtics de la seva darrera etapa, ja de retorn a 

Barcelona. 

 

Redfern Galleries també era una galeria important a la ciutat de Londres. Va ser 

fundada l’any 1923 per Arthur Knyvett-Lee i Anthony Maxtone Graham al número 27 

de Old Bond Street. L’any 1931 un jove emprenedor  neozelandès, Rex Nan Kivell, va 

prendre el control de la galeria i la va traslladar al número 29 de Cork Street, allà on 

encara hi és actualment. L’estudi de la relació de les exposicions importants que van 

tenir lloc a la galeria, ens indica que la seva especialitat era la pintura moderna francesa 

(Corot, Picasso, Renoir), amb exposicions puntuals importants com la primera exposició 

                                                
482 Arxiu Galí, cartes de l’exili. Dilluns 2 de febrer de 1948. De Francesc Galí (fill) i Josefina Camprubí a 
Jordi Galí i Teresa Camprubí. Sense sobre ni remitent 
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pública de la sèrie Miserere de Georges Rouault (1948). També de tant en tant hi 

trobem exposicions individuals dedicades a pintors surrealistes francesos, com André 

Masson (1943) o Paul Delvaux (1946), el que explicaria l’interès per l’obra de Francesc 

Galí i Francis Rose. En qualsevol cas es tractava d’una galeria de primer nivell, 

segurament, la de més prestigi que Galí va exposar en tot el seu periple londinenc. 

 

La de Redfern Galleries és la darrera exposició que hem pogut documentar de Galí en el 

transcurs del seu exili. Les cartes que ens han arribat dels anys 1947 i 1948, els anys per 

tant anteriors al seu retorn, parlen d’un Galí solitari i ben relacionat amb 

col·leccionistes, pel que segurament deduïm que no necessità de les exposicions 

comercials per viure. 
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7.4  La relació amb la pintora surrealista Ithell Colquhoun. 

 

Els arxius de la Tate Britain de Londres ens van descobrir una quarantena de cartes 

d’amor enviades pel pintor “Francis Gali-Fabra” a la pintora i poetessa d’origen indi 

Ithell Colquhoun (Annex, doc. 25). L’arxiu compta amb un total de quaranta-cinc 

documents, entre postals i cartes personals, datades entre el set d’agost de 1940  i el deu 

de gener de 1946 que demostren l’estret contacte personal que van mantenir tots dos  

artistes. De fet, pel contingut romàntic i emotiu de les cartes – en alguns casos eròtic-, 

especialment les datades entre 1940 i 1942, podem treure ben aviat conclusions que la 

relació entre Ithell i Francis Galí va anar més enllà de l’amistat i la companyonia. No 

costa gaire identificar en l’autor d’aquestes cartes a el nostre pintor i pedagog 

noucentista Francesc d’Assís Galí i Fabra, no només en el seu estil apassionat i 

imaginatiu (present en les cartes a la seva família des de Londres que es conserven a 

l’arxiu Galí483), sinó per referències biogràfiques clares com la mort del seu fill petit 

Medí l’any 1941484 o altres cites més explícits en la sengua llengua catalana (les cartes 

son escrites en un impecable francès i més tard en anglès), com Dolça Gavina meva, 

que emprava sovint per a anomenar a Ithell. 

 

Tal i com hem precisat en el capítol anterior, la relació de Galí amb Colquhoun 

demostraria el contacte de Francesc Galí amb la comunitat d’artistes surrealistes de 

Londres. Ithell Colquhoun (1906-1988) és considerada una de les pintores de referència 

del moviment surrealista britànic, grup en el que es va ajuntar l’any 1939. El seu interès 

pel surrealisme es remuntava a l’any 1931, quan en el curs d’una breu estada a París, 

després d’haver-se format a la Slade Schol of art de Londres, va visitar les exposicions 

del grup surrealista francès. Particularment li interessà l’obra de Salvador Dalí, que 

coneixeria cinc anys més tard, a l’exposició International Surrealista Exhibtion de 1936, 

que va renir lloc a Burlington Gardens de Londres. En aquella exposició, va presenciar 

la famosa conferència de Dalí que va donar vestit amb escafandre. Fou en aquell 

                                                
483 Ens referim a les cartes datades entre 1941 i 1962, escrites tan per en Francesc Galí com per els seus 
fills, Francesc i Oriol,  i nores amb els qui vivia a Londres. 
484 En la carta datada el 13-09-1941: “La mort de Medi c’est quelque chose d’horrible por moi. je t’ai déjà 
écrit. (···) Moi j’ai ascendu, par échelles incendiéss , au torment du douleur et c’est impossible encore 
revenir à la vie possible entaourée d’horitzons”, Tate Britain, Londres, Research Center, Collection 
Colquhoun, Ithell. 
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moment que Colquhoun decidí endinsar-se en el llenguatge oníric modern i implicar-se 

amb el nou grup d’artistes surrealistes anglesos que es va formar al voltant de 

l’exposició de 1936. Entre els artistes que formaven part d’aquell ambient, i que potser 

Francesc Galí arribà a freqüentar, es troben noms tant importants com Henry Moore, 

Roland Penrose, Paul Nash, Mesens o l’historiador Herbert Read.485 

 

No tenim cap certesa que ens indica com i on Francesc Galí va conèixer Ithell l’estiu de 

1940. Tal vegada va ser introduïda per Ewan Phillips, o potser la va conèixer a l’entorn 

del poblet de Hamstead. Hamstead era un poble del nord de Londres conegut perquè hi 

vivien molt artistes de l’avantguarda anglesa, com Roland Penrose, Henry Moore, 

Barbara Hepworth o Lucian Freud.486 

 

En qualsevol cas, en el curs de la nostra recerca hem localitzat un quadre, en una casa 

de subhastes, signat per Galí, i amb data de 1940, la protagonista de la qual podria ser la 

pintora Ithell Colquhoun (c247bis). L’argument de la nostra hipòtesis és que aquell any 

és el moment en que es consumà la relació entre Francesc i Ithell. D’altra banda, els 

trets més aviat exòtics de la retratada ens fan pensar amb Ithell, de la qual només hem 

aconseguit d’ella una fotografia de quan tenia gairebé setanta anys d’edat. 

      
 Fotografia d’Ithell Colquhoun, 1953487 

                                                
485 REMY, M. (1999) 
486 Font: http://www.museumoflondon.org.uk/archive/exhibits/creative/artistloc/1940.html 
487 Imatge publicada a Surrealism-Ithel Colquhoun. Paintings, drawing, collages. 1936-76. Newly Orion 
Galleries - Cornwall 
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8.  
1949-1965  
Retorn de lʼexili  
i desenllaç 
 
 

8.1  Selecció de dibuixos i pintures del període. 
 
8.2  Lʼart i les exposicions. 
 
8.3 Els encàrrecs civils. 
 

8.3.1  Selecció dels projectes murals del període. 
8.3.2  Els murals de Francesc Galí entre 1949 i 1965.  
 

8.4  Desenllaç. 
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8.1 Selecció de dibuixos i pintures del període. 

 

 
c316/ El mariscal, 1951 
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c270/ Pallasso Yankee                                     c319/ Nu . 1951. 
 

 

  
c260/ Escena de circ. 1948 c.             c275/ Escena de circ. 1948 c. 
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c267/ Luxuria i castedat. 1951                            c292/ La virtut encadenant els vicis. 1950-60 

 

       
c374/ Sant Pere, Torero i Cavall.  1960 c.            c295/ L’Anunciació [o Labrador]. 1950-60 
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c274/ Minotaure convertit. 1950-60 / Crist de Fra Angelico (1432 c.) 

 

      
c278/ Ballarí Tamoa, 1950-60                            c323/ Guerra i Pau. 1955 c. 

 



 373 

c283/ El pintor caient. 1950-60 

         
c396/ Rostre de dona. 1950-60                          c399/ Rostre d’home. 1950-60. 
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8.1 Lʼart  i les exposicions. 
 
Francesc Galí tornà del seu exili londinenc a la ciutat de Barcelona en algun moment 

entre l’any 1949 i el 1950. La documentació que hem pogut recollir al respecte és 

imprecisa. Josep Pla, en l’ Homenot que dedicà a Galí, afirma que el pintor romangué 

un total d’onze anys a Londres, des del 1939 fins el 1950.488 D’altra banda, la darrera 

carta que conservem de Francesc Galí enviada des de Londres a la seva família data del 

febrer de 1949.489 En ella, el pintor comunica als seus que ha posposat el retorn definitiu 

a Barcelona a causa d’una malaltia. Com hem explicat en el darrer capítol, el retorn a 

Barcelona de Francesc Galí era un tema que preocupava molt als seus fills i nores –

especialment a Francesc, Bartomeu, Jordi i les respectives mullers-, els quals intentaren 

convèncer a l’artista de retornar a Barcelona almenys des de 1947.  En aquest sentit 

sembla que la pressió dels seus fills donà fruits, perquè un document amb data del 4 de 

març de 1948, el Ministerio de Asuntos Exteriores concedeix l’indult a Francesc Galí 

pels seus «delictes» polítics, per haver sigut Director de Belles Arts durant el govern de 

la República.490 (Annex, doc. 27). 

 

En qualsevol cas, no tenim cap constància documental de Galí a Barcelona fins el mes 

de maig de 1951, moment en que assisteix a un dinar homenatge dels seus antics 

alumnes organitzat en el marc de l’exposició individual de Galí a la Sala Rovira de 

Barcelona. En aquest sentit, creiem que el pintor encara era a Londres quan s’organitzà 

l’exposició de dibuixos de Galí a l’estudi de la pintora i mecenes Anita Solà d’Imbert, 

entre el 7 i el 19 de febrer de 1949.  

 

Segurament un dels motius que el convenceren a tornar fou la possibilitat de treballar 

com a pintor décorador amb el seu fill Jordi Galí, que a finals de la dècada dels anys 

quaranta s’havia situat com un dels principals décoradors a la ciutat de Barcelona. Així, 

                                                
488 PLA, J. (1965: 90) 
489 De Francesc d’A Galí als seus fills. Anglaterra, II de 1949. Arxiu Beth Galí 
490 «Aun cuando los hechos acometidos por Francisco Gali Fabra, actualmente en el exilio, puedan 
reputarse como constitutivos de delito, los mismos se hallan comprendidos en los beneficios de indulto 
otorgados por los decretos del 9 de octubre de 1945 y 27 de diciembre de 1946. Todo sin prejuicio de las 
responsabilidades que pudieran derivarse de hechos, siendo distintos de los consignados por el solicitando 
y haya silenciado éste, resulten debidamente probados con arreglo a derecho» 
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entre 1950 i 1965, treballà en projectes que el seu fill realitzava amb  les famílies 

Espona, Bartomeu i Andreu (promotors de la Villa Rotonda o l’Hotel Cap sa Sal). 

 

En aquest sentit, la nostra recerca demostra que per Francesc Galí els quinze darrers 

anys de la seva vida que passà a Barcelona, foren plàcids i prolífics. Hem contat fins a 

gairebé 200 obres d’art, entre dibuixos, pintures, gravats, pintures al fresc i obra sobre 

paper vària. Realitzà fins a quatre exposicions individuals en espais artístics destacats de 

la ciutat (Sala Rovira, Sala Gaspar, Col·legi d’Arquitectes); i executà fins un total 

d’onze encàrrecs murals, tant per entitats públiques (com l’Ajuntament de Barcelona), 

com privades (aquests darrers encàrrecs provinents de la burgesia barcelonina: a banda 

dels Espona, Andreu i Bartomeu, també cal esmentar a Samaranch, Ferrer i Vilà).  

 

Entre el conjunt d’obra localitzada, dues disciplines destaquen per sobre de la resta: el 

dibuix i la pintura mural. Centrem-nos ara amb el dibuixos, atès que la pintura mural, 

per la quantitat d’encàrrecs rebuts, mereix ser estudiat en un apartat a banda. Galí es 

centrà principalment en el cultiu del dibuix quan tornà de l’exili anglès. Hem localitzat 

fins a un centenar de dibuixos definitius del període 1948-1964, contra una desena de 

pintures a l’oli, tècnica de referència en els anys anteriors a la Guerra Civil. Per tant, 

Galí marxà de Barcelona com a pintor ortodox, i en tornà com a dibuixant especialista. 

Un dibuixant, en qualsevol cas, particular, insòlit. Són composicions figuratives 

protagonitzades per àngels, centaures, sants, animals de circ (micos, cavalls, zebres), 

policies, que es barregen, amb una correctíssima definició i una estructura neta, per 

formar temes irònics i moralitzants. Es fa palesa doncs la influència que li causà el 

contacte amb el surrealisme britànic, concretament, com s’ha vist en el capítol anterior, 

amb una corrent que apostava fermament per l’art imaginatiu com a reacció davant un 

desprestigiat realisme. En aquest gest emergeixen les preocupacions retingudes en el 

fons de l’esperit de Galí, molt vinculades amb la moral Cristiana, principalment amb el 

tema de les virtuts i els pecats capitals. Entre els centenar de dibuixos localitzats, 

determinem dos temes principals que es succeeixen: el circ i els ex-vots.   

 

El tema del circ el trobem ja present en algunes pintures anteriors a la Guerra Civil  

(c195, parella de circ). Del període de retorn a Barcelona hem localitzat fins a vint-i-

cinc dibuixos relacionats amb aquest tema. Segons les paraules del propi artista, en una 
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entrevista que concedí a Rafael Manzano l’any 1955, el motiu de la devoció pel tema 

del circ al final de la seva vida es devia al record que tenia d’aquest espectacle durant la 

seva infància: 

 

Cuando yo era niño (contaría ocho años) fui a un circo que estaba instalado en la plaza de 

Cataluña, frente a lo que es hoy el Círculo Artístico. Allí actuaba una espléndida "écuyere" 

norteamericana: no me he olvidado el nombre! Hilda Washington. Hacía sus ejercicios ligera 

de ropas como una estatua bellísima, sobre un fabuloso caballo blanco. Creo que es la única 

vez que sentí lo que era un amor alimentado de sueños y esperanzas. Todos mis dibujos de 

circo se los dedico, mentalmente, a aquella mujer, que los años conservan en mi memoria 

com o un mito.491 [Annex, doc. 34] 

 

Certament, un gran nombre de dibuixos sobre el circ tenen com a protagonista una dona 

(c261-c264) –potser un record nostàlgic de Hilda Washington-, encara que també hi 

tenen cabuda animals interpretats d’una manera fantasiosa (micos personificats, cavalls 

alats...), i fins i tot àngels (c264). Les escenes de circ, les hauria començat a elaborar al 

final de l’estada del pintor a Londres. Ens ho confirma una carta de Francesc Galí fill al 

seu germà Jordi Galí i Teresa des de Londres. La mateixa família es donava compte de 

la qualitat d’aquesta nova sèrie iniciada pel seu pare: 

 
El pare ara està fent una col·lecció de dibuixos de circ que son una meravella sens cap dubte 

els millors que mai ha fet, mides 50x40 cm. Aprox. En té sis acabats i pensa fer-ne dotze, jo 

sempre li dic que ja son per l'exposició que farà a Barcelona i ell no sap que contestar, hi ha el 

perill que en Padova se’ls emporti doncs, ja n'hi ha comprat molts aquest xicot que és el 

millor client per el pare crec que fa un gran negoci doncs de dits dibuixos en pagarà 8 lliures, 

unes 800 pessetes de cada un, que es el canvi que en Bartomeu calenta sempre.492 

 

Si els dibuixos no foren adquirits pel col·leccionista Padova, entenem que aquest grup 

d’escenes sobre circ coincideixen amb el grup de deu dibuixos de circ que Francesc Galí 

presentà a la seva exposició individual a la Sala Rovira de Barcelona, el maig de 1951 

Annex, doc. 29). A banda dels dibuixos, Galí presentaria també dues pintures a l’oli 

que hem pogut identificar: El pallasso yankee (c270) i un Nu femení (c319). Totes dues 

                                                
491 MANZANO, R. (1955) 
492 2 de febrer 1948, carta de Francesc i Josefina a Jordi, Arxiu Galí 
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obres tornen a fer referència al món del circ. El Nu femení porta la meitat del cos cobert 

amb un hàbit d’arlequí. El Pallasso Yankee, en canvi, i tal com es desprèn d’un escrit 

del propi Galí al dors del quadre, es tractava d’un pallasso americà que li va fer de 

model a Londres l’any 1950.493 

 

A banda dels deu dibuixos presentats sobre el món del circ, Galí complementà la mostra 

amb quatre dibuixos més (un total per tant de vint-i-sis dibuixos), que el propi Galí 

anomenà ex-vots. Es tractava de dibuixos onírics en que el pintor juxtaposava diferents 

figures de la religió Cristiana i de la mitologia en general, i que normalment tenien com 

a referència la figura d’un sant. Segons Galí, el que pretenia amb aquestes obres era 

poder «jugar amb grans contrastos: àngels, homes, animals».494 L’artista trobava que, a 

tall d’exemple, posar de costat la figura d’un toro –amb totes les seves connotacions 

fosques- i la d’un àngel, suscitava un contrast molt estimulant. 

 

Segons ens ha informat el Sr. Rovira, descendent del fundador de l’espai d’art de 

Rambla Catalunya, Galí havia conegut al galerista Rovira a través del pintor, moblista i 

décorador Antoni Badrinas Escudé (Terrassa 1882-Barcelona, 1969). El mateix 

Badrinas li organitzaria un dinar d'homenatge a Viladrau, el mateix mes de maig de 

1951, on hi assistiren la plana major d’alumnes de Galí (Benet, Mercadé, Artigas...). La 

portada del fulletó va ser una reproducció d'un dibuix dedicat a Rovira fet pel nostre 

artista, probablement en el darrer període de l'estada a Londres (c316, El mariscal).  

 

La mostra a la Sala Rovira va merèixer alguns comentaris elogiosos a la premsa de la 

ciutat. Per Alberto del Castillo, l’exposició «és una de les sorpreses més agradables de 

la temporada», i el motiu principal que eximeix és la qualitat dels dibuix, i el seu esperit 

fresc i coherent amb l’obra entera de l’artista (Annex, doc. 30). El crític destaca el 

mestratge en l’ofici del dibuix de l’artista, però sobretot la «personalitat específica» que 

se’n desprèn. «El cariño al oficio –segueix del Castillo- se manifiesta en la pulcritud del 
                                                
493 "Fue pintado en 1950 en Londres. De modelo, por varios días, me hizo,galantemente, un payaso Yanki 
que actuaba en Londres. El traje consistía en americana y pantalón. Hechos a base de remiendas de 
variados valores desde el blanco al negro. La barba y el bigote, un poco crecidos,blanquecidos debido a 
unos diminutos granos de arroz pegados en ellos. Un día le advertí que en mi opinión sería mucho más 
bonito que los remiendos fuesen de variados colores y que en la cara dejara el blanco envoloviendo la 
boca, pero que la barba la pintara de azul,tal cual aparece en el cuadro. Aprobó entusiasimado la idea y 
desde aquél día sale con las modificaciones por mi propuestas." 
494 MANZANO, R. (1955) 
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procedimiento, por el rascado y la línea en tinta china o por la finísima incisión en la 

cartulina de fondo oscuro previamente preparada, sobre el que se desliza el elíptico 

grafiado de arabesco». La finesa de les figures les vincula a la ceràmica grega, als 

dibuixos d’Ingres i de Picasso. Però la línia no és freda, sinó musical, «va exhalando el 

alma en su fluida estela».495  

 

Elogiosos també foren els comentaris de Juan Cortés des de Destino: 

 
Galí se emplea en la expresión de una multiplicidad de anécdotas cuyos materiales primeros 

son extraidos del mundo objetivo pero cuya reunión en manos del artista se efectúa bajo el 

gobierno de una fantasía impregnada de imprevisto. En ella se enlazan reticencias y 

acentuaciones, hagiografías y mitologías, realidad e imaginación, en composiciones arbitrarias, 

gobernadas por una inventiva sin límite, refinada por una cultura exquisita que la mantiene 

siempre dentro de un gusto impecable, alejada de la improvisación y del poco más o 

menos.496 [Annex, doc. 17] 

 

Finalment, Juan Francisco Bosch, des de Radio España, parlà de «la serie impresionante 

de dibujos magistrales» presentats per Galí a la Sala Rovira.497 La seva crònica detalla 

algunes de les obres presentades. Entre elles, creiem identificar Minotaure convertit 

(c274) i El naixement de Venus (c271).  

 

Del Minotaure convertit cal fer un breu parèntesis historiogràfic en relació amb el Crist 

que el pintor representa. El Crist té una relació directa amb un extraordinari esbós del 

pintor renaixentista Fra Angelico, pel Crist de l’església de Sant Marc de Florència, 

datat al voltant de 1432. Hi ha un important episodi biogràfic dins la vida de Galí que el 

vincula directament a aquesta obra. En un escrit autobiogràfic i inacabat de Galí 

conservat a l’arxiu familiar, el pintor conta que en el curs d’una estada a Florència –de 

la que no en precisa l’any-, va tenir la oportunitat d’adquirir l’esmentat dibuix de Fra 

Angelico, que estava emplaçat a la residència d’una família noble de Florència on Galí 

s’hi havia establert. Galí explica que oferí a la família florentina 3000 pessetes pel 

dibuix, que segons el mateix artista suposava tot l’import que tenia previst pel viatge. 

                                                
495 DEL CASTILLO, A. (1951) 
496 CORTÉS, J. (1951) 
497 GICH, F. B. (1951) 
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Però la família renuncià en aquell moment a l’oferta, dient que es tractava d’un record 

de família. Passats uns anys -Galí parla de l’any 1927- el pintor va rebre una carta 

desesperada de la família florentina dient-li que s’han d’exiliar de la pàtria i que podrien 

reprendre les negociacions per la compra del dibuix de Fra Angelico. Francesc Galí s’ho 

pensà poc, i es dirigí de seguit a Florència. Oferí a la família 6000 lires pel dibuix – el 

qual segons l’artista equivalia a tot el seu patrimoni-  i se l’emportà. Galí passà un llarg 

tràngol per aquest affair, atès que hagué de passar la frontera de Ventimiglia amb el 

dibuix amagat a la seva capsa de pintures, sota l’atenta vigilància  de la gendarmeria 

italiana de Mussolini. El tràngol s’allargaria durant deu anys més, atès que fins el 1938 

no trobà un comprador. El motiu és que els interessats – entre els qui destaca el 

col·leccionista Lluís Plandiura i el conseller de cultura Ventura i Gassol- volien un 

certificat d’autentificació.  Per aquest motiu l’any 1931 Galí tornà a desplaçar-se a la 

ciutat de Florència per a contactar el professor Lionello Venturi. L’anà a veure i 

aconseguí el certificat. Però malgrat això, Galí no aconseguí vendre l’obra. La guerra 

empitjorà les coses, i Galí provà de vendre el dibuix a la ciutat de París, amb l’ajuda 

d’un del seus fills i el pintor Sert. Sembla que hi hagué una negociació fallida amb el 

museu d’art de París, i allà s’acaba la narració descrita per Galí. Afortunadament, hem 

pogut identificar l’obra en qüestió, atès que va ser subhastada per la casa Christie’s de 

Londres l’any 2003 (número de referència 5238 / 2003). En la fitxa de l’obra apareix el 

nom de Francesc d’A. Gali i Fabra com a primer propietari; i com a segon, el nom de 

Pedro Succarats, que adquirí la obra a París, l’any 1938. Finalment passà a mans del 

Coronel Norman Colville, que a la seva mort el cedí a la Fundació amb el seu nom.   

 

A l’exposició de la Sala Rovira Galí també presentar el gravat Luxúria i Castedat 

(c267), la qual hem de datar a l’any 1949, atès que va ser publicat en el primer volum de 

la Col·lecció de Gravats Contemporanis de les edicions Rosa Vera. L’obra venia 

acompanyada d’un poema de Carles Riba: 

    

Al monstre i al seu laberint 

Pura, riu i mira la bella 

-Aquí la presó es meravella/per art de l’amor indistint… 

 

diria ell, i sota el crin, 
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ull baix endins, se li esbadella, 

flor dels seus fruits, la imatge d’ella; 

i en una, tornant a cent i a vint 

 

Ella ve del mar i no oblida:/En els seus pits lleugers en la vida/Crida la terra i crida el 

jorn; 

 

Passa, sense haver estat presència, 

L’amazona de l’alicorn: 

Ha estat allí i no hi és absència 

 

Luxúria i Castedat, formava part d’un grup de tres dibuixos de propòsit moralista: La 

hipocresia i la sinceritat, La gola i l’abstinència, L’Esperit i la matèria. El pintor volia 

fer reflexionar als visitants a través del contrast i anacronismes temporals. Aquestes tres 

obres no han pogut ser identificades. En canvi, la obra número 3, presentada amb el 

nom de Rapte, creiem  que es pot correspondre amb la obra c354. En aquesta obra el 

pintor desplega un estil de fusió de cossos traçats només en el seu perfil, el qual ens 

recorda molt alguns dels que ca fer durant el seu exili londinenc. L’obra, va ser 

proposada com a portada del catàleg de la darrera exposició que es va dedicar a Galí, al 

Ateneo de Madrid, un any més tard de la mort de l’artista, el mes de març de 1966. 

 

Francesc Galí farà una segona exposició individual de dibuixos entre els mesos de 

novembre i desembre de 1955, a la Galeria Gaspar de Barcelona (Annex, doc. 33). De 

nou la mostra va tornar a tenir una remarcable repercussió entre els mitjans de 

comunicació escrits de Barcelona. Els crítics d’art Alberto del Castillo498, des de el 

Diari de Barcelona, i Juan Cortés, des de Destino,  elogiaren de nou els vint dibuixos 

presentats per Galí, si bé no adverteixen canvis d’estil substancials respecte la darrera 

exposició del pintor a Sala Rovira. Galí tornà a presentar una sèrie de dibuixos 

relacionats amb el món del circ, i també noves sèries de Ex-vots. Per la seva banda, 

Manuel Sagnier, des de La Hoja del Lunes, es meravellava de la finesa i originalitat de 

                                                
498 DEL CASTILLO, A. (1951) 
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Galí en els seus dibuixos de circ, si bé expressava les seves reserves davant els ex-vots, 

atès que hi adverteia un excés de «confusionisme temàtic».499 

 

Dels dibuixos que va presentar a l’exposició de la galeria Gaspar de 1955 n’hem pogut 

identificar sis. En primer lloc, els dibuixos que encara avui són propietat de la galeria, 

com els dibuixos Guerra i pau (c323) i El minotauro sueña con incongruencias (c340). 

Per la seva banda, la revista Destino publicà, com a il·lustració de l’article de Joan 

Cortés, l’obra Ex-vot (c341). Per afinitat estilística, també creiem que formaven part de 

la mostra les escenes de circ c325, c336, c338. 

 

En el marc de l’exposició a la galeria Gaspar de 1955 es va organitzar una jornada de 

projecció de films en homenatge a Francesc Galí. El cineasta Joan Francesc de Lasa, 

presentà els curt-metratges De Renoir a Picasso i Visita a Picasso, de Pauk Haesaerts; i 

Nlinkiti-Blank, de Norman MacLaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
499 SAGNIER, M (1955)  
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8.3 Els encàrrecs civils. 

8.3.1  Selecció dels projectes murals del període. 

 
c272/ Fresc casa Bartomeu. 1950-60  

 

  
c297 i c 314/ Casa Espona (Estiu i Hivern). 1950-60 c. 
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c310/ Menjador can Samaranch. 1955-65             c298/ Detall casa Samaranch 

 

 

                    
c328 i c330/Capella FAD i detall. 1952 
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c350/ Primer banc català. Esbós pel fresc del Banc de crèdit i d’inversions. 1960 c. 

 

       
c364/ fresc Homenatge de Barcelona a Don Quixot. Ajuntament de Barcelona, 1959-60. 
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 c376/ Detall fresc Hotel Cap sa Sal. 1963 

 

 

        
    c380/ Sant Lluc Evangelista,  església PP Montserrat. Barcelona, c. 1964-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 387 

 

 

 

 

 

      
    c377/ Projecte per a capella a Sant Andreu de Llavaneras. 1965 c. 
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8.3.2  Els murals de Francesc Galí entre 1949 i 1965.  

 
A l’arxiu Galí, es conserva un llistat escrit pel propi artista en que detalla la relació de 

pintures murals que l’artista executà en el curs de la seva trajectòria artística:  

 
«Absis de la seu de Lleida 
Cúpula del Palau Nacional 
Correus (Hall) 
Sala d’espera del Batlle (Ajuntament) 
Església PP Montserrat (quatre evangelistes) Pedralbes 
Samaranc (menjador) 
Vilà 
Ferrer 
Banc de Crèdit i inversions 
Bartomeu, Jardí Tarongers, Pedralbes, hall 
Hotel Rotonda i bar 
Puig Gairalt (Cúpula sala de música) 
Hotel Lago Puigcerdà  
Capella (Exposició FAD), Jordi Galí 
Espona (Pabelló de caça) 
Un plafons de la façana i el frontó del Palau de Metalurgia 
Sostre de la casa particular de Simon i Muntaner. 
Hotel Cap sa Sal» 
 
 
El llistat, sense ordre cronològic, conta fins a 17 projectes, 11 dels quals els 

identifiquem com a realitzats entre el retorn de Galí a Barcelona (1950 c.) i la seva mort  

(1965). Dels onze projectes esmentats, 9 han pogut ser localitzats en el curs de la 

present recerca. La majoria són encàrrecs murals de famílies adinerades de Barcelona: 

identifiquem les famílies Bartomeu (pintures murals menjador residència familiar), 

Samaranch (pintures murals menjador residència familiar), Vilà, Ferrer i Andreu (aquest 

darrer en els encàrrecs dels Hotels La Rotonda, Cap Sa Sal i l’Hotel del Lago a 

Puigcerdà. Els quatre projectes restants corresponen a encàrrecs de tipus civil: les 

pintures pel Banc de Crèdit i Inversions, les pintures murals per la sala de recepció del 

despatx de l’alcalde. En dos casos, les pintures foren de contingut religiós: els quatre 

evangelistes de l’església de PP de Montserrat i una capella per l’exposició d’art religiós 

que va tenir lloc al FAD l’any 1951.  
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En almenys tres dels projectes esmentats, foren encàrrecs de col·laboració amb el seu 

fill Jordi Galí. Jordi va ser un dels quatre fills (junt amb Núria, Oleguer i Bartomeu) que 

no s’exiliaren a la ciutat de Londres. A finals dels anys quaranta s’erigí com un 

important décorador a la ciutat de Barcelona, especialment sol·licitat entre les famílies 

adinerades.  

 

 Una de les famílies que més encàrrecs li varen fer a Jordi Galí va ser la família Andreu 

de Barcelona. Els Andreu, fou una de les famílies més adinerades de la Barcelona de 

postguerra, propietària dels cèlebres laboratoris Andreu, eren al seu torn propietaris de 

la muntanya del Tibidabo i bona part dels terrenys circumdants a l’actual plaça de John 

F. Kennedy de Barcelona. En el curs dels anys cinquanta, emprengueren la construcció 

de tres hotels, la décoració del qual encarregaren a Jordi Galí: l’hotel La Rotonda, 

l’Hotel Cap sa Sal (Begur) i l’Hotel del Lago (Puigcerdà).  

 

 En tots tres hotels Francesc d’A. Galí va intervenir amb una pintura mural. Només es 

conserven les pintures murals originals de Galí en el cas de l’Hotel Cap sa Sal (c376). 

Es tracta d’un conjunt de cinc pintures murals, en les que el pintor va interpretar 

lliurement quatre temes mediterranis: la caça, la pesca, la verema i la pau.   El dibuix c 

375, es tracta sens dubte d’un dibuix preparatori per al fresc de la verema. L’Hotel Cap 

Sa Sal , hotel de cinc estrelles i amb 230 habitacions, s’inicià a construir l’any 1955, i 

s’inaugurà el 1963. El projecte anà a càrrec de Bosch i Aiguafreda i els jardins a càrrec 

de Nicolau Rubió i Tudurí. Les pintures lliguen décorosament amb l’entorn natural i 

arquitectònic profundament mediterrani. 

 

Entre 1957 i 1959, Francesc Galí s’encarregà de la décoració mural dels salons de 

l’Hotel La Rotonda, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. L’hotel també havia sigut 

fundat per la família Andreu, però molts anys amb anterioritat, el 1918, amb projecte de 

l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana. Durant la dècada dels cinquanta l’hotel es va 

sotmetre a una reforma interna de la que es va encarregar Jordi Galí, el qual, per cert, 

tenia el seu estudi d’aparelladors a pocs metres de l’establiment. Els frescos de Francesc 

Galí foren tapats quan l’hotel es va convertir en hospital durant els anys setanta. Només 

n’ha restat la fotografia d’un dels frescos que Galí pintà, en una imatge conservada a 

l’arxiu Galí (c355). En la imatge apareix una escena quotidiana i urbana amb diferents 
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representants de la societat civil catalana (pagesia, burgesia...). Tanmateix, només a 

partir d’aquesta imatge no podem determinar el tema general de l’obra de Galí. Sabem, 

per testimonis, que la obra era composta per més d’un fresc, que décorava el saló i el 

bar principal de l’hotel, i que els temes representats eren de gènere quotidià, expressats 

amb la ironia característica de Galí.  

 

Una altra família per la que Galí treballà després del seu retorn de l’exili, va ser la 

família Espona. Jaume Espona i Brunet (Barcelona, 1888 - 1958), industrial i mecenes 

cultural de família de la població de Torelló, va reformar totalment la casa pairal del seu 

pare, Josep Espona i Font, al carrer Ges d'Avall, 5, de Torelló. L'origen de la fortuna de 

la família Espona provenia de la indústria tèxtil. Van ser propietaris de la fàbrica de 

Torelló coneguda com Can Tarrés i, més tard, de la Colònia Espona a Sant Joan de les 

Abadesses. Jaume Espona es va relacionar amb artistes del seu temps, va finançar la 

restauració del monestir de Sant Joan de les Abadesses (Duran i Reynals) i va llegar 

nombroses obres d'art al MNAC. 

 

Francesc Galí va décorar el menjador principal de la casa pairal de la família Espona. 

Va pintar dos frescos: una al·legoria a l’estiu, i l’altre, l’hivern. El primer fresc s’ha 

conservat, i fins i tot ha sigut objecte d’una restauració, atès que actualment el fresc està 

emplaçat en una sala de reunions de l’Ajuntament del poble de Torelló. Es tracta d’una 

escena d’oci en un dels rius de la població d’Osona: el Ges i el Ter, amb un dels seus 

característics ponts romànics al fons. Els sis protagonistes participen ociosament en 

escenes de caça i de pesca, enmig d’un entorn frondós, de plenitud natural (c297). A la 

col·lecció de Núria Galí es conserva un dibuix preparatori de l’escena de la caçadora 

(c298). Es tracta d’un dibuix important, ja que l’inconfusible estil de Galí del període de 

postguerra, dóna prova definitiva que l’obra va ser realitzada durant els anys del retorn a 

l’exili de Galí. És important aquesta constatació, atès que algunes dades podrien 

suggerir que les pintures havien sigut fetes en el període anterior a la Guerra Civil: 

principalment que la reforma del menjador de la casa pairal Espona va ser projectada 

per Duran i Reynals entre 1928 i 1943.  

 

L’altre fresc que Francesc Galí va realitzar, no s’ha conservat. Tanmateix, la nostra 

hipòtesis és que es conserva una imatge del possible fresc en un negatiu a l’arxiu Mas 
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(c314), amb el títol de Invierno. Tant pel tema com per l’estil es complementa molt bé 

amb la pintura d’Estiu. Es tracta d’una escena de caça en un entorn muntanyós i nevat. 

També hem localitzat un dibuix preparatori, que creiem que es correspon amb el 

caçador a cavall que, a l’extrem dret del quadre, està caçant un cérvol (c313). Com en el 

dibuix c297, el c313 ens confirmaria que es tracta d’una obra realitzada durant els anys 

de postguerra. 

 

Durant els anys cinquanta i seixanta Galí treballà per tres famílies més: Samaranch, 

Ferrer i Vilà. Només podem parlar de la primera d’elles, atès que és la única que 

reconeixem i la única de els esmentades en que s’ha conservat la obra resultant. En una 

data entre 1950 i 1965, que no hem pogut concretar, Galí emprengué la décoració del 

menjador de la família Samaranch de Barcelona. S’encarregà de l’execució de 8 panells 

dedicats a les al·legories dels quatre elements de la natura: la terra, l’aire, l’aigua i el 

foc. Els panells no es conserven avui en el seu emplaçament original, sinó que es 

conserven a les caves de la família Torres. Però hem pogut recuperar l’aspecte original 

del menjador, mercès a les fotografies que va fer el décorador interiorista que 

s’encarregà de la reforma del mobiliari del menjador: Pere Cosp Villaró (Barcelona, 

1907) (c308-c311). Les fotografies que es conserven de la galeria Maragall (espai d’art 

que va vendre els plafons a les caves Torres) ens mostren l’estil simbòlic i humorístic 

característic de Galí en aquells anys. L’al·legoria al mar, representa un vaixell al port de 

Barcelona (representa el vaixell Excelsior ja representat per Galí l’any 1911), en que un 

mariner mira amb fascinació un naixement de Venus modern (c301). En l’al·legoria del 

foc, es veu un africà entre flames ascendint vers el cel tot perseguint un sant (c302). A 

la terra, apareixen dos monjos llaurant, davant un castell medieval, i a la part superior 

apareix un àngel que rega els arbres (c303). Finalment l’escena que fa referència a 

l’aire, és representat en una escena ociosa en una finca de camp, en que la mare observa 

com el seu fill juga amb un globus (c304). Els quatre panells principals es 

complementen amb d’altres que reforcen els conceptes principals del mural. 

 

Entre els onze projectes murals executats per Galí durant els seus darrers quinze anys de 

vida, dos d’ells tenen un caràcter religiós. El primer d’ells fou realitzat l’any 1951 per 

l’exposició d’art religiós català que va organitzar el Foment de les Arts Décoratives a la 

cúpula del Coliseum. L’objectiu de l’exposició va ser la de posar en pràctica les 
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orientacions que el Papa Piu XII havia dictat en la encíclica Mediator Rei, de finals de 

1947. En ella, animava a les diferents esglésies i parròquies catòliques de «restaurar o 

construir els temples desfets pel furor de la guerra», al temps que esperava que «les 

maneres i els motius artístics responguin a les més dignes i convenients exigències del 

culte»500. Francesc Galí hi va presentar un absis pintat al fresc inclòs en una capella 

projectada per Jordi Galí. Es tractava d’una «capella per a una casa de camp» -sense 

especificar per a quina família era destinada-, la qual es féu en col·laboració amb 

l’escultor J. Ros i el vidrier Granell. Galí va crear una particular Assumpció de la Verge 

(c328). El pintor va emplaçar al voltant de Maria Ascendent a diferents personatges: 

Sant Cristòfol creuant el riu amb a el nen Jesús a les espatlles; a l’altre costat, Sant 

Francesc d’Assís (sant amb el que Galí s’hi sentia estretament vinculat) acaronant el 

llop; sobre Sant Francesc, Galí representa la màrtir italiana Maria Goretti (1890-1902), 

la qual morí apunyalada a l’edat de 12 anys. A l’angle superior esquerra, un àngel de 

pell negra acompanya a l’assumpció de la verge. Segons declarà l’artista a la revista 

Destino, pintà un àngel negre en homenatge a la cançó Angelitos Negros d’Antonio 

Machín501. El contingut de la cançó és el següent, i sembla que Galí si sentí molt 

identificat: 

 

«Pintor nacido en mi tierra 

con el pincel extranjero, 

pintor que sigues el rumbo 

de tantos pintores viejos. 

 

Aunque la virgen sea blanca, 

píntame angelitos negros, 

que también se van al cielo 

todos los negritos buenos.» 

 

En el curs de la nostra recerca, hem pogut localitza, en diferents col·leccions de la 

família Galí, grans esbossos que el pintor va realitzar sobre paper, en cinc de les sis 

                                                
500 FERRANDO, J. (1952)  
501 LLOPIS, A. (1951) 
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figures representades del fresc de la capella del FAD: Sant Cristòfor (c329), El serafí 

(c330), Sant Francesc (c331) i l’àngel de color amb la verge ascendent (c332). 

 

La segona obra de caràcter religiós que Galí va realitzar en el curs dels anys cinquanta 

va ser els quatre evangelistes per l’església de Montserrat del barri de Pedralbes de 

Barcelona (també coneguda com a Santa Maria de Montserrat o Santa Maria de la 

Reina). La construcció de l'edifici va ser sufragada per Josep Nicolau d'Olzina. 

Projectada per Rubió i Tudurí cap a l'any 1920, les obres van ser enllestides per Raimon 

Duran i Reynals als anys cinquanta (que com recordaran, havia sigut deixeble de Galí i 

ja havia treballat amb el pintor en la décoració interior de la casa Espona). És una de les 

mostres més característiques del Noucentisme d'influència italiana (o 

"brunelleschiana"), del qual tots dos arquitectes en són els millors representants. Duran i 

Reynals contà amb la col·laboració de Josep Obiols per la décoració del pòrtic de 

l’església. Per la seva banda, Galí s’encarregà de pintà els quatre evangelistes (Sant 

Lluc, Sant Marc, Sant Joan i Sant Mateu) en les 4 petxines de la cúpula central de 

l’església. Per a la representació, Galí no es serví de la seva habitual ironia, i es limità a 

fer una execució convencional de l’assumpte religiós. Tanmateix, sembla que el pintor 

sentia un profunda identificació amb l’evangelista Sant Lluc, atès que quan va morir es 

va escollir aquesta obra com a il·lustració de l’esquela mortuòria (c380-c383, annex, 

doc. 36). 

 

Del fons documental de la família Galí també ha aparegut una fotografia d’un esbós 

preparatori que Galí va realitzar abans de morir, l’any 1963 (segons la data proposada 

per Jordi Galí), per a una capella a la població de Llavaneras (o potser el municipi 

barceloní de Sant Andreu de Llavaneras) (c377). Al final de la nostra recerca, hem 

trobat l’esmentat esbós a la col·lecció del décorador Pere Cosp, que ens confirma la 

destinació de l’obra resultant, sense saber especificar l’església que havia d’acollir 

l’obra. En qualsevol cas, sembla evident que es tracta d’una capella dedicada a Sant 

Pere, el patró dels pescadors, un sant estimat per a les poblacions marineres. 

 

El dibuix, sòbriament acolorit, de línia nítida, segueix l’esperit humorístic que Galí 

emprà per la capella del Fad el 1951. La capella està protagonitzada per Sant Pere 

màrtir, el qual, com és sabut, morí crucificat a l’inrevés. Galí planteja una versió 
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moderna de la crucifixió: enlloc de soldats romans, emplaça 3 militars contemporanis 

còmplices amb el martiri del sant. Un quart militar apareix a l’angle inferior dret del 

plafó, encara que en aquest cas apareix essent derrotat per un arcàngel. És la victòria del 

bé sobre el mal, representat per un àngel negre doblegant un sabre. Com en la capella 

del Fad, Galí tornà a fer servir el recurs de l’àngel negre en homenatge a la cançó 

Angelitos negros d’Antonio Machín. Al sector esquerre de la representació, Galí 

representa un pescador pregant, mentre que un querubí, i dos personatges de la societat 

civil tanquen l’obra tot flanquejant el màrtir Sant Pere.  

 

Dues fotografies més localitzades a l’arxiu Galí ens permeten veure com foren els 

plafons que Galí executà pel Banc de Crèdit i Inversions (c348-c350). El conjunt de 

l’obra, que no les hem pogut localitzar ni datar, estava formada per tant per almenys dos 

plafons. Un primer, és la representació del primer banc català. La col·lecció de Pere 

Cosp, en conserva l’esbós preparatiu (c350). Es tracta de la recreació de la Taula de 

Canvi de Barcelona, considerat el primer banc públic d’Europa, institució econòmica 

creada l’any 1401 a la Llotja de Barcelona que sorgí com a resposta a l’augment 

d’intercanvis comercials de la Corona d’Aragó. Galí crea una pintura sòbria i 

evocadora, i prioritzà la netedat del dibuix i la claredat de la definició formal i 

cromàtica, evitant de nou a incorporar escenes humorístiques i iròniques que 

caracteritzaven el seu estil artístic d’aquells anys. La mateixa col·lecció de Pere Cosp, 

conserva l’esbós preparatori del segon dels plafons de l’obra: una escena d’una família 

burgesa que entra a l’entitat de crèdit (c349). 

 

El darrer plafó que ens queda per analitzar, l’Homenatge de Barcelona al Quixot per la 

sala d’espera del despatx de l’alcaldia de Barcelona, fou el projecte mural més ambiciós 

que Galí va rebre en els darrers anys de vida. La obra es conserva en el mateix 

emplaçament original, ben conservada i en la seva integritat. I també hem pogut 

localitzar a la col·lecció de la família Galí fins a 7 grans murals preparatoris del projecte 

(c363-c370). Tal i com el propi artista va manifestar en un reportatge a la revista Gran 

Via, Galí va iniciar a fer els dibuixos preparatius del projecte el disset d’abril de 1959 i 

el va inaugurar el dia de Sant Josep -dia de l’onomàstic de l’alcalde Porcioles- de 1960 
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(17 de març)502. Onze mesos, per tant, per a crear una obra formada per un total de dotze 

pintures a l’oli distribuïdes entre els murs laterals i el sostre de la sala de recepció del 

despatx d’alcaldia. Un projecte, sens dubte, de gran dificultat per un artista de vuitanta 

anys d’edat.  

 

L’encàrrec vingué per part del mateix alcalde Porcioles, el qual, segons confirmà 

l’artista a la revista Gran Via, li digué: «Galí, le hemos largado un hueso!». Però 

malgrat ser conscient de les dificultats, Galí potser era un dels artistes catalans més 

capacitat per afrontar el projecte. S’havia llegit en més de quaranta ocasions el clàssic 

de Cervantes, i, com a nebot de Pompeu Fabra, tenia una extraordinària formació 

literària. Galí va voler buscar el cantó idealista i fantasiós que acompanya la figura del 

Quixot, tal i com seguia la seva entrevista a Gran Via:  

 
Estimo que el Quijote es una novela de almas; Cervantes a muchos de sus personajes no los bautiza 

siquiera; los nombra genéricamente: el cura, los duques, la sobrina… Como si no fueran 

individualidades, sin estamentos sociales. De ahí que no se pueda ilustrar, buscando en su texto los 

rasgos diferenciales de sus héroes; éstos juegan siempre en un plano, fuera de la realidad (···) Yo 

veo a Don Quijote idealizado; como de oro puro,pero un poquito oxidado por la locura; basta 

frotarlo un momento para que nos ciegue su resplandor áureo.  

 

En el conjunt del projecte mural descobrim fins a set escenes que relacionen Don 

Quixot amb Barcelona. La primera d’elles és un Pròleg (c361 i c364). Don Quixot està 

al centre d’una estança; per una finestra es veu un paisatge d’un llogarret català. Al 

costat del Quixot es troba una figura, vestida de blanc, amb ales i cap d’àliga, que parla 

a cau d’orella del cavaller. És una al·legoria de la Imaginació, que vola massa, i de la 

que se’n pot derivar la bogeria. També hi ha, suspesa a l’aire, l’al·legoria a la Fantasia: 

que té una ala de papallona i l’altre, de gavina.  

 

Un segon plafó, recull l’escena de Don Quixot del capítol LXII (Que trata de la 

aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse)  

a la residència del cavaller de Don Antonio Moreno, de qui fou hoste quan Quixot i 

Sancho Panza van estar a Barcelona (c368). L’escena representa el banquet que Don 

                                                
502 MANZANO, Rafael (1960) 
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Antonio organitzà amb convidats seus. Galí proposa una escena amb elements 

contemporanis, tal i com havia fet amb altres projectes murals. Apareix Don Antonio 

vestit amb esmòquing i la seva muller, amb vestit de nit. Quixot apareix al terra, 

envoltat de les donzelles que en el curs de la festa el treuen a ballar. El cavaller fixa la 

mirada al cel, on veu la seva estimada Dulcinea. El plafó es complementa amb un negre 

amb esmòquing ballant el Rock & Roll en un costat, i a l’altre amb la lluita de Sansón 

Carrasco amb el Quixot. Sota al cel, la figura de Santa Madrona. El mateix artista 

confessa al reportatge de la revista Gran Via, que va trobar interessant complementar les 

escenes representades amb anacronismes: com un transatlàntic en el fons del mar, o una 

via del tren que creua la platja. L’objectiu era representar la idea de que el Quixot 

compren totes les èpoques: «Un alemán que veía este plafón se ponía las manos a la 

cabeza: no comprenía su significado». 

 

Un tercer plafó interpreta la visita de el Quixot a una impremta barcelonina (c362). Galí 

proposà dos escenaris. El primer, és un carrer solitari i humit. D’un portal surt un 

sacerdot, que para la mà per veure si ha acabat de ploure. En el segon escenari, Don 

Quixot, un escriptor vestit a la moda romàntica (que és l’anacronisme de l’escena) i un 

impressor, parlen distesament. Quixot observa al cel, i apareix la figura de Sant Jordi. 

L’impressor s’asseu sense respecte sobre un volum de l’Odissea d’Homer.  

 

A l’escena c365, Galí retrata l’encontre de Don Quixot amb Roque Guinart, bandoler 

català amb qui el Quixot passà tres dies i tres nits. Galí representà Guinart amb vestit 

noble, ja que Galí considerava que les investigacions cervantesques així ho 

demostraren. Don Quixot assisteix a un assalt del bandoler, en la que no roba sinó 

demana, amb galanteria, diners a les seves víctimes, en funció de la condició social. Per 

aquest motiu, Galí pinta una imatge al·legòrica de la justícia sobre els arbres verds, amb 

espasa i balança.  

 

El sostre de la sala Galí pintà el popular tema quixotesc de La aventura de Clavileño 

(Segona part, capítol XLI) (c363). Quixot és hoste dels Ducs de Trifaldi, que per 

divertiment decideixen organitzar una broma als innocents Quixot i Sancho Panza. Els 

demanen que cavalquin sobre el cavall volador Clavileño -de fusta- per tal de batre’s 

amb el gegant Malambruno, responsable d’haver condemnat a les dones de la cord a que 
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els hi sorgeixi barba. La família organitza tot un espectacle de simulació, i la família 

admira l’espectacle de la credulitat de Quixot. Galí, a diferència d’altres artistes, no 

pintà el cavall volant, perquè realment no volà, sinó que posà l’escena sobre un décorat 

renaixentista.  
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8.4   Desenllaç 

 

Francesc d’Assís Galí i Fabra, va morir cristianament a la seva residència del carrer 

Bertan, el dijous 23 de setembre de 1965, a l’edat de vuitanta-quatre anys. El funeral va 

tenir lloc l’endemà, dia 24, a l’església parroquial de Santa Cicília, al barri de Sant 

Gervasi, i va ser enterrat al cementiri del Poble Nou de Barcelona. Tots els diaris de la 

ciutat se’n feren ressò de la notícia. El que més, el diari La Vanguardia, que publicà un 

extens reportatge dedicat a la figura del pintor, amb textos de Rafael Benet, Juan Cortés, 

Llorens Artigas i Joan Bergós.503 Cortés fou l’encarregat de fer una semblança 

biogràfica de l’artista. Recordà els reconeixements que va ser objecte el pintor en els 

darrers anys: el 1959, un grup d’exalumnes de l’escola d’art Galí, Escola Superior de 

Bells Oficis i Escola Polytechnicum (Benet, Aragay, Mercadé, Artigas, Capdevila...), li 

organitzaren un sopar homenatge en un prestigiós restaurant del centre de Barcelona 

(Annex, doc. 8). Així mateix, el mes de març del 1965, el Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya li organitzà una gran exposició retrospectiva, on es mostraren un recull de les 

principals pintures, cartells i dibuixos de l’artista. Per a l’ocasió s’edità un catàleg, amb 

textos d’Alexandre Cirici Pellicer i l’arquitecte Joan Bergós. Aquesta fou la darrera 

exposició de Galí a la ciutat de Barcelona, en la que ja no hi va poder assistir a causa de 

la seva malaltia. No seria la darrera exposició de l’artista: aquesta hauria d’esperar fins 

uns pocs mesos mes tard de la seva mort: el març de 1966 la Sala Santa Catarina del 

Ateneo de Madrid. També s’edità un catàleg, potser el mes important que li editaren a 

l’artista, i també el darrer, amb textos de Llorens Artigas. 

 

Llorens Artigas, a la necrològica de La Vanguardia que titulà «Pedagogo y 

compañero», evocà la figura de Galí com un dels millors pedagogs artístics del seu 

temps, que ajudà a desvetllar l’esperit artístic, pictòric i musical de grans artistes 

catalans. A banda, Artigas creu que el pintor serà recordat per la seva trajectòria 

pictòrica. Rafael Benet, amb «El mundo visible y el ritmo universal de Francesc Galí», 

també recordava les classes de Galí, i els importants pintors i arquitectes que en 

sorgiren. Es centra principalment en algunes de les principals lliçons: com les que feien 

referència a la descoberta del ritme de les coses visibles, que els hi feia descobrir en les 

                                                
503 «Fallecimiento del maestro Francisco Galí i Fabra», La Vanguardia, 24 de setembre de 1965, pág. 23. 
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seves excursions al Montseny o als concerts de música al Palau de la Música. Finalment 

Juan Bergós presentà a Galí com a una «Gran figura del noucentisme», un dels darrers 

homes d’aquell temps en traspassar. Considera a Galí com a el representant màxim de la 

pedagogia artística catalana; la mateixa transcendència que tingué Homs en el camp de 

la pedagogia; Pi i Sunyer, en la biologia; Pijoan en la història; Campalans en la 

enginyeria; Faura, en la geologia. Bergós també advertia com Galí, amb l’edat, havia 

conservat la seva capacitat de «síntesis creadora». 

 

Precisament, el darrer projecte que Galí estigué treballant en els últims mesos de vida, 

respon a la idea de síntesis creadora expressada per Bergós. El pintor treballà en l’esbós 

d’un projecte mural del qual desconeixem si es tractava d’un encàrrec, o d’un treball 

íntim. El contingut moralista de l’obra ens fa pensar que es tractà del segon dels casos, 

una obra compendi de les seves creences ètiques. Es tracta de l’anomenat Plafó dels 

pecats capitals o dels vicis (c391). En l’esbós, realitzat amb dibuix i collage, Galí va 

inserir enginyoses recreacions dels set pecats capitals: la luxúria i l’avarícia en una 

mateixa escena: una Olímpia de Manet essent observada gelosament per una anciana. 

La ira en el pis superior, amb un foll que ha assassinat una dona. L’ambició encara més 

amunt, amb l’acumulació de fàbriques i indústria. Sota les fàbriques, la gola i la peresa, 

amb un pagès dormint sobre la palla. I finalment, la supèrbia, representada per dos 

militars amb la característica rialla cínica del poder. Una obra, en definitiva, 

representativa de la idiosincràsia artística de Galí: el pedagog i l’artista de les síntesis 

formals i de l’obra col·lectiva, que creia en l’expressió de l’ideal ètic i moral en l’art, 

com a contrapunt de l’obra escèptica i formalista, vencedora del litigi estètic de la 

modernitat. 
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          c391/ Plafó dels vicis, última obra de Francesc Galí. 1965. 
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9. 
Conclusions 
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Al llarg de les pàgines que segueixen apuntarem algunes de les conclusions a les quals 

hem arribat després d’haver dut a terme la nostra investigació. Ho presentarem aportant 

dos tipus de reflexions: en primer lloc, de caràcter genèric, a les quals hem arribat com a 

conseqüència de l’estudi i catalogació de les més de quatre-centes obres d’art 

localitzades, del seu anàlisi estilístic, contextual i conceptual, així com de la recepció 

crítica dels setanta anys de trajectòria de Francesc Galí. En segon lloc, proposarem unes 

reflexions de caràcter específic, vinculades la investigació duta a terme a cadascun dels 

vuit capítols que composen el present treball de tesis. A manera esquemàtica, les 

conclusions seran argumentades seguint el següent ordre: 

 

Conclusions generals: 

 

- Francesc Galí fou un artista vocacional, irregular, reconegut i humanista.  

- Francesc Galí pot ser considerat com un dels millors cartellistes i 

muralistes de la modernitat artística catalana, així com un dibuixant de 

primer nivell. 

- La seva trajectòria artística conté els elements curriculars suficients com 

per ser considerat un artista de primer ordre. 

- Fou un creador compromès amb el seu temps. 

- Fou un artista que intentà dotar d’un significat transcendent a la seva 

obra. 

 

Conclusions específiques: 

 

- El jove Francesc Galí fou un artista precoç, dotat d’una formació 

humanística privilegiada mercès al mestratge de Pompeu Fabra i 

tímidament relacionat amb la corrent modernista pictòrica de finals de 

segle a la ciutat de Barcelona. 

- Francesc Galí va ser un artista íntimament vinculat a la corrent simbolista 

pictòrica i cultural catalana precursora del noucentisme, que accedí 

freqüentant dels cercles propers a les figures d’Alexandre de Riquer, 

Josep Carner i la institució del Cercle Artístic de Sant Lluc. 
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- Francesc Galí fou artífex de la corrent neobarroca dins el noucentisme 

que es desenvolupà principalment entre els deixebles de l’Escola d’Art 

Francesc Galí. 

- La figura d’Hippolyte Taine va ser fonamental per entendre la seva 

concepció revolucionària de l’obra d’art –oberta, creativa, harmònica i 

amb sentit col·lectiu-, tant des del punt de vista pedagògic com del 

creatiu. 

- L’ideari del bisbe Torras i Bages va ser una influència decisiva per a la 

seva concepció de l’obra d’art simbòlica, ètica i col·lectiva. 

- Entre 1923 i 1936 foren els anys de plenitud artística de Francesc Galí. 

- El canvi de rumb estilístic devers un onirisme plàstic en els anys de 

postguerra queda plenament justificat per la seva experiència personal i 

artística durant l’exili a Londres. 

- Al final de la seva trajectòria vital, Galí es converteix en un creador de 

referència per a les elits burgeses del país, tant per la qualitat de la seva 

obra íntima, com per l’elegància amable de la seva obra mural. 

 

 

Una de les primeres conclusions a les que podem arribar després d’haver analitzat la 

obra i trajectòria artística de Francesc d’Assís Galí, és que fou un artista, de totes totes, 

vocacional. No fou un pedagog que a estones es dedicà al cultiu de l’afició artística, 

sinó que des d’infant fins a la vellesa, creà amb devoció i ofici. Joan Bergós ja recorda 

com Galí, tot just acabats els seus estudis de batxillerat, amb només tretze anys, demanà 

amb insistència al seu pare de ser pintor. Així mateix, en ser enviat a l’escola 

d’arquitectura, Galí compensà la seva insatisfacció amb una dedicació obsessiva al 

dibuix.504  La nostra recerca mostra que aquesta devoció per l’art l’acompanyarà, amb 

més o menys fortuna, durant tota la seva vida: hem trobat hàbils dibuixos del període 

modernista; emotives pintures i il·lustracions del període simbolista; una producció 

diversificada mentre fou professor a l’Escola d’Art Francesc Galí; cartells i pintures 

puntuals de nivell mentre ocupà el càrrec de director de l’Escola Superior de Bells 

Oficis; una obra de primer nivell durant la dècada dels anys vint i trenta; una obra 

                                                
504 BERGÓS, J. (1965: 6) 
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íntima i onírica durant els seus anys de l’exili; i, finalment, una producció vasta, entre 

dibuixos i pintura mural, els darrers quinze anys de la seva vida.  

 

Tanmateix, no és menys cert, que si bé no deixà en cap moment de crear, la seva 

trajectòria denota una gran irregularitat, amb grans contrastos tant des d’un punt de 

vista quantitatiu com qualitatiu. Galí alternà etapes de gran fecunditat creativa –com  el 

període simbolista (1899-1906), el període de plenitud (1923-1939), o els darrers anys 

de la seva vida (1949-1965)-  amb períodes de menor activitat artística, que 

coincideixen amb els anys que estigué ocupat dirigint institucions pedagògiques, 

especialment quan estigué al front de l’Escola Superior de Bells Oficis (1915-1923). 

Així mateix, des del punt de vista qualitatiu trobem unes diferències semblants. Al 

nostre entendre, Francesc Galí estigué en un nivell alt en cinc moments de la seva 

trajectòria: en alguns dibuixos puntuals entre 1898 i 1905: c5, c8, c12, c31; en algunes 

pintures entre 1900  i 1915: c24, c38, c55; en bona part de l’obra dibuixística, 

cartellística, décorativa i muralística entre 1923 i 1930: c84-c175; en una part d’obra 

pictòrica entre 1930 i 1936: c116, c188, c192, c194, c203, c207; i , finalment, en molts 

dels dibuixos onírics de la seva etapa final: c267, c274, c278, c283, c292, c295, c316, 

c323, c374. Per contrast, el pintor alterna aquests moments d’excel·lència artística, amb 

moments d’un nivell artístic d’un nivell molt per sota de les seves possibilitats: les 

pintures religioses de l’etapa simbolista, bona part de les pintures i dibuixos durant 

l’Escola d’Art Francesc Galí, una part considerable de les gairebé cinquanta pintures 

que realitzà entre 1930 i 1936, o bona part dels murals del final de la seva vida. 

 

Aquesta irregularitat, segurament fou una de la causes de la seva declarada frustració 

com a artista. En les poques entrevistes que concedí, Galí confessava amb naturalitat  

aquest fosc estat d’ànim. Així, l’any 1955, respongué a la pregunta de Del Arco: «-

Artísticamente ¿Cómo se enjuicia?»  «- Como un pintor fracasado».505 (Annex, doc. 

32).  A aquest estat d’ànim hi pogué haver contribuït el fet que en alguns moments el 

seu art fou considerat, per membres importants de l’avantguarda barcelonina, com a 

símbol d’art retrògrad i conservador, com quan Salvador Dalí, Sebastià Gasch o 

Montanyà afirmaren al seu Manifest Groc en relació amb el seu art: «denunciem els 

                                                
505 DEL ARCO (1955) 
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anuncis presidits per la deliqüescència malaltissa dels Galí i comparses…506». O bé com 

quan, E.C. Ricart o Joan Miró, tot i reconèixer el magisteri de Galí, marxaren de 

l’escola d’art criticant l’estil fosc i vaporós característic de Galí i que tant influí en els 

seus alumnes. En qualsevol cas, Galí sempre es va sentir acomplexat davant la grandesa 

dels seus renomats deixebles. 

 

No obstant això, aquest sentiment de frustració, contrasta amb els grans 

reconeixements i lloances cap el seu art que Galí va rebre en vida, per part de 

deixebles i crítics. Principalment dels primers, que a banda de paraules li organitzaren 

almenys en dues ocasions banquets a Barcelona i al Montseny en homenatge a la seva 

figura.507 Llorens Artigas parlava de l’obra de Galí amb les següents paraules de 

reconeixement: «Francesc Galí consagra aquesta reconciliació amb rares dots de 

comprensió i intel·ligència, posant en l’art nou tota la flama de la seva inesgotable 

capacitat artística i elevant el cartell a la categoria de pintura mural de la ciutat 

moderna».508 Rafael Benet, afirmava que les obres presentades a l’exposició de 1931  

«situen el mestre entre els pintors-pictòrics més substancials de casa nostra».509 Joan 

Bergós, considerava a Galí com un gran artista que en el curs dels anys havia sabut 

conservar la rara capacitat «síntesis creadora».510 El crític Romà Jorí, reconeixia que la 

pintura de Galí de 1915 «agrada, sedueix, afalaga la vista; aquests celatges, inundats de 

llum, tenen una originalitat i una magnificència inexplicables»511. O Joan Cortés, que en 

el seu comentari a l’exposició de dibuixos a la Sala Rovira, de 1951, afirmà: «En la obra 

de Galí se enlazan reticencias y acentuaciones, en composiciones arbitrarias, gobernadas 

por una inventiva sin límite, refinada por una cultura exquisita que la mantiene siempre 

dentro de un gusto impecable, alejada de la improvisación y del poco más o menos.»512 

 

                                                
506 DALÍ, Salvador; GASCH, Sebastià; MONTANYÀ, Lluís (1928) 
507 A l’arxiu Galí, es conserven dues invitacions de banquets en homenatge al mestre, organitzat pels seus 
deixebles: una en ocasió de l’exposició a la Sala Rovira en un restaurant a Sant Marçal, el Montseny 
(1951), i l’altre en un dinar a un restaurant de Barcelona, en algun moment sense especificar en els anys 
anteriors a la Guerra Civil.  
508 ARTIGAS, Joseph Llorens (1926) 
509 La publicitat, 11-06-1933, arxiu Galí 
510 «Fallecimiento del maestro Francisco Galí i Fabra» (1965) 
511 ROMÀ, Jori (1916) 
512 CORTÉS, J. (1951) 
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Amb tot, podem determinar que, malgrat algunes crítiques i frustracions més amunt 

apuntades,  la trajectòria artística de Francesc Galí conté els elements curriculars 

suficients com per ser considerat un artista de primer ordre dins la història 

moderna de l’art català. Per a aquesta apreciació, a banda del reconeixement en vida 

per part dels crítics,  hem valorat quatre criteris més. El primer d’ells, és que de la seva 

producció artística en podem rescatar un nombre suficient d’obra –almenys 70 peces- de 

primer nivell, equiparable a la de molts dels seus reconeguts contemporanis. Fins i tot, 

creiem que al menys entre 5 i 10 de les seves obres (La cúpula del Palau Nacional 

(c151), els 3 cartells de l’exposició internacional (c134-c136), El paravent de la creació 

(c146), i alguna pintura purament noucentista: com La primavera (c148) o La 

Maternitat (c83)), poden ser considerades com a obres mestres de la història de l’art 

modern català. En segon lloc, cal tenir en consideració que l’obra de Galí també va 

gaudir de reconeixement internacional, essent la seva obra seleccionada per a 

representar a Espanya en el prestigiós premi internacional de pintura Carnegie de 

Pittsburgh l’any 1931 i rebent crítiques molt entusiastes per part del crític francès 

Clement Morro, a la reconeguda Revue Moderne Illustré de París.513 En tercer lloc, 

manifestem que Galí pot ser considerat com un dels millors representants catalans en 

almenys tres disciplines que tractà: en el cartellisme (tal i com hem intentat demostrar 

en el capítol sisè), el muralisme i el dibuix (en aquesta darrera disciplina, essent 

considerat per Eugeni d’Ors com un dels millors dibuixants del seu temps.514 (Annex, 

doc. 31). I finalment, el darrer motiu per considerar-lo un artista de primer nivell és 

perquè durant alguns anys es comprometé amb les arts d’avantguarda, com demostrà 

amb els seus cartells «postcubistes i futuristes» del període 1923-1929 -tal i com foren 

titllats per Cirici515-, que per afegitó foren exposats a les galeries Dalmau l’any 1924.  

 

A les quatre argumentacions proposades, també se li podria afegir una cinquena: que 

Francesc Galí fou un artista compromès amb el seu temps. En cadascuna de les 

seves etapes es va intentar identificar amb les corrents artístiques dominants: el 

modernisme (1895-1898), el simbolisme (1899-1905), el neobarroquisme noucentista 

(1906-1915), el mediterranisme (1915-1923), l’avantguarda (1923-1929) o el 

                                                
513 MORRO, Clement (1932) 
514 «Y también impidió que Francisco Galí, el joven que al empezar el siglo mejor dibujaba, siguiera su 
inclinación natural a continuar los artistas del Renacimiento», ORS, Eugeni (1954) 
515 CIRICI, A. «Les arts a l’exposició del 29», 
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surrealisme (1940-1965). A més a més, Francesc Galí sempre va combatre l’art per l’art, 

i en cadascuna de les seves obres sempre intentà dotar-les d’un significat 

transcendent, cultural. En l’obra simbolista, cercà símbols espirituals i patriòtics que 

combatessin l’obra escèptica i degenerada del cercle dels Quatre Gats; durant el 

noucentisme, recercà en la iconografia popular catalana per a insuflar a les seves obres i 

a les dels seus deixebles d’un caràcter profund i nacional. Durant la seva etapa de 

plenitud, mirà de sintetitzar en els seus murals i cartells els valors fonamentals de la 

nostra civilització (el treball, la ciència, l’art, l’ètica). I en la seva etapa surrealista, 

intentà canalitzar la irracionalitat pròpia del moviment cap a la reflexió sobre uns valors 

morals.  

 

A banda, de les reflexions generals exposades sobre l’art de Francesc Galí, en la nostra 

recerca creiem haver arribat a conclusions específiques i rellevants dins a cada període 

històric i artístic tractat, les quals ens disposem a exposar a continuació: 

 

En primer lloc, en relació amb els seus anys de formació estudiats al capítol primer, 

hem arribat a tres reflexions d’interès: la primera és que la vessant humanística i 

pedagògica de Galí li vingué, en gran part, per haver-se format i conviscut durant 

gairebé vint anys al costat del seu oncle, Pompeu Fabra. Fins ara, es desconeixia el 

grau de proximitat entre oncle i nebot, i en aquesta recerca hem descobert que fou molt 

més propera del que ens imaginàrem, essent gairebé una relació fraternal.516 De la 

mateixa manera, creiem que a l’excel·lència de la seva formació també hi va contribuir 

el seu pare, il·lustre pedagog i deixeble de l’esteta Milà i Fontanals.  

 

En segon lloc, en el primer capítol també hem determinat que les classes de Josep 

Pascó i de Francesc Miquel i Badia a l’escola Llotja, foren determinants per a la 

concepció dels principis artístics i pedagògics de Francesc Galí. Hem descobert que 

Josep Pascó introduí a les seves classes principis del naturalisme ruskinià, que es 

corresponene en gran part amb l’ideari clàssic galinià: l’amor per l’artesania i l’obra ben 

feta; el concepte d’anàlisi de l’estructura i ordre intern en l’obra d’art; el privilegiar 

abans l’educació de la percepció que la tècnica del dibuix; i, finalment, la naturalesa 

                                                
516 «Fabra recordava l’època que vivia amb els seus pares i germans. Parlava amb afecte dels dos fills de 
Galí, els seus nebots, els quals deia que estimava com germans.» MILA SAGARRA (1998) 
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com a principal referent pedagògic. Per la seva banda, hem convingut en que 

l’historiador Francesc Miquel i Badia fou el primer en introduir les lliçons d’Hippolyte 

Taine a Francesc Galí, teories que formaran la base de l’ideari estètic i pedagògic del 

nostre artista.  

 

Finalment, en el capítol primer, també hem determinat que generacionalment Galí fou 

un artista postmodernista, encara que dins la facció d’artistes que cap a principis de 

segle s’escindiran del grup per a erigir els fonaments del noucentisme. I també que 

estilísticament l’art de Galí estigué, més a prop del modernisme que del 

postmodernisme, en tant que s’adscriu al naturalisme de Casas i Rusiñol abans que al 

realisme expressiu i crític de la majoria dels seus companys de generació.  

 

En el segon capítol -Francesc Galí, pintor simbolista- , hem tret la conclusió que 

Francesc Galí va ser un artista íntimament vinculat a la corrent simbolista 

pictòrica i cultural catalana precursora del noucentisme, que accedí freqüentant 

dels cercles propers a les figures d’Alexandre de Riquer, Josep Carner i la 

institució del Cercle Artístic de Sant Lluc. Hem determinat com segurament fou el 

seu primer mestre, Claudi Hoyos, el que el posà en contacte amb el Cercle Artístic de 

Sant Lluc, un viver d’artistes que més endavant serien protagonistes del moviment 

noucentista (Torres-Garcia, Francesc Pujols, Eugeni d’Or, Josep Pijoan...). També hem 

convingut que Eugène Carriere i els artistes prerafaelites anglesos foren els seus grans 

referents simbolistes. En el cas d’Eugène Carrière, hem advertit que amb tota 

probabilitat Galí hi entrà en contacte gràcies a la mediació de Santiago Rusiñol, gran 

admirador del pintor francès, juntament amb Raimon Casellas, i que fins i tot potser 

arribà a conèixer a París. En qualsevol cas, l’interès per Carrière representarà per Galí la 

seva primera reacció en ferm contra el naturalisme modernista, a la cerca d’un art més 

íntim i simbòlic. En el cas dels prerafaelites anglesos, els hi foren introduïts gràcies a 

Alexandre de Riquer, gran referent de Galí, responsable principal de la que hem 

anomenat Transfiguració simbolista.  L’ estudi de Riquer del carrer de la Frenaria era 

un taller obert a joves artistes de la ciutat, en el que per Eugeni d’Ors fou «l’únic 

seminari d’art veritable a la ciutat de Barcelona»517 (Annex, doc. 31), allà on els joves 

                                                
517 "A n'en Riquer, tot son país li'n deu, d’estimació i respecte. Perquè ell hi ha estat un dels homes de més 
preu. Una generació entera ha rebut, per son lliure mestratge, les noticies i els documents de l'Art 
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artistes consultaven revistes d’ascendència anglesa com The Studio. Galí, juntament 

amb els seus companys d’estudi: Joan Llongueras i Manuel de Montoliu, s’afegiren al 

moviment simbolista català, que segons l’historiador Fontbona a principis de segle 

estava en el seu moment àlgid a la ciutat, fent la competència al naturalisme expressiu i 

d’ascendent francès defensat pels joves pintors dels Quatre Gats. En el mateix capítol 

determinem que Galí s’obrí també al cercle universitari simbolista literari liderat per 

Josep Carner -a qui tractà i retratà (c32)-, participant en la confecció de revistes de 

caràcter catòlic, humanista i patriòtic precursores del noucentisme, tals com Catalunya i 

Montserrat, on en les associacions catalanistes Art i Pàtria i la Unió Catalanista.  

 

En el capítol tercer, dedicat a l’estudi comparatiu entre l’ideari de Francesc Gali i del 

teòric francès Hippolyte Taine, hem tret la conclusió que la lectura de La philosophie de 

l’art fou la principal font d’inspiració de l’ideari artístic i pedagògic de Galí.  En 

particular, hem trobat correspondències en cinc conceptes fonamentals de l’obra 

tainiana: L’estat d’esperit, l’ideal artístic, el concepte d’imitació, la unitat en la forma i 

la percepció pura dels infants. L’estudi de Taine ajudà a Galí a descobrir la part «més 

substancial i permanent de l’obra d’art»; d’una banda fixant  l’ atenció, d’una manera 

científica, a l’art i el patrimoni nacional, en «l’esperit granític de la nació»; però també 

educant la ment i els sentits dels alumnes en la concepció d’obra d’art unitària i amb 

coherència interna; intentar emular, en suma, la mateixa visió pura i essencial dels 

infants o dels cecs, tal i com Taine ho descriu en el tractat De l’intelligence, que Galí 

posà en pràctica en els seus coneguts exercicis pedagògics. D’altra banda, en el mateix 

capítol també hem determinat que conceptes fonamentals de la  Philiosophie de l’art de 

Taine – com l’estat d’esperit o el carácter nacional- influiran decisivament a pensadors i 

polítics catalanistes –Prat de la Riba o Puig i Cadafalch, entre d’altres- alhora de cercar 

la concreació d’una teoria nacionalista basada en l’estudi, la recerca, el rigor positivista, 

en contrast amb les evocacions o mitificacions romàntiques. 

 

                                                                                                                                          
moderníssim. El taller de darrera la catedral, ab ses col·leccions de belles coses, ha constituït per molts 
anys la nostre Escola, la nostre Escola única, generosament oberta a les curiositats i als entusiasmes 
jovenívols. com diem a n'en Maragall "l'essencial Mestre en Gai Saber", a n'en Riquer podríem 
anomenar-lo el nostre essencial Professor d'Art nou. Tots nosaltres li devem per això una alta gratitut. Jo 
em complasc avui en retre-li públicament homenatge" (Eugeni d'Ors - Glosari - Febrer de 1911). 
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En el capítol quart hem demostrat com el bisbe de Vic Torras i Bages fou l’autèntic 

mentor estètic no només de Galí, sinó també de la nova generació d’artistes que des 

del Cercle Artístic de Sant Lluc es desvincularen de l’avantguarda modernista a 

finals del segle XIX a Catalunya, per a construir els fonaments d’un art espiritual, 

patriòtic i humanístic: el noucentisme. També ens sembla rellevant la conclusió de que 

els pilars fonamentals de l’ideari torrasbagià –que impartia en les concorregudes 

conferències518- la idea de bellesa, la crítica al modernisme, el compromís social de l’art 

o la vindicació d’un art més espiritual, menys sensual-, estant íntimament relacionades 

amb l’ideari de Francesc Galí, i també del mateix moviment noucentista.  

 

En el cinquè capítol hem arribat a la conclusió que Francesc Galí va ser l’artífex 

d’una corrent molt poc estudiada dins el noucentisme: el neobarroquisme. Hem 

demostrat com no fou una corrent esteticista, sinó que Galí la inicià juntament amb 

Eugeni d’Ors, mogut per la convicció tainiana que calia cercar un estil expressiu i 

popular –com el barroc català- per tal de representar amb més substància la nació 

catalana a través d’una art racial. L’estil neobarroc trobà els seus anys de màxima 

expressió entre 1910 i 1915, entre els alumnes de l’Escola d’Art Francesc Galí, i avançà 

en paral·lel al classicisme hegemònic del noucentisme (de Sunyer, Clarà o Torras-

Garcia). Hem convingut que el moviment fou complex i polièdric: es donà en 

arquitectura, ceràmica, argenteria, pintura, il·lustració i gravat. I que en el cas de Galí, 

influí en la seva formalització d’una art vaporós, icònic i expressiu, que caracterizà la 

seva obra plàstica entre 1910 i 1915. 

 

El capítol sisè, dedicat a l’anàlisi de l’obra mediterranista del període 1923-1939, hem 

determinat que foren els anys de plenitud de Francesc Galí. La renúncia a la direcció de 

l’Escola Superior de Bells Oficis, li va permetre dedicar-se amb exclusivitat al fet 

artístic, i aquesta realitat portà ben aviat molts fruits. El primer d’ells fou l’assumpció 

d’una obra cartellística de primer ordre (fins a 34 cartells, la major part dels quals de 

gran qualitat), en la que fou capaç de sintetitzar harmònicament avantguarda i plàstica 

noucentista. Obres que l’erigeixen com a un dels millors cartellistes catalans de tots els 

temps, qualificació encara no reconeguda, tal i com com hem demostrat, per cap manual 

                                                
518 Conferències recollides a TORRAS I BAGES, Josep (1985) 
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de referència sobre cartellisme. Així mateix, hem argumentat com Francesc Galí fou el 

millor dels cartellistes pintors de la dècada dels anys deu i vint (que Canals, Nogués o 

Humbert), i a un nivell paragonable al d’algun dels grans cartellistes professionals 

nostrats de la tercera dècada de segle (com Josep Alumà o Josep Morell). D’altra banda, 

una valoració semblant la podem fer en el cas del muralisme galinià: fins a 10 grans 

murals pogué executar en poc més d’una dècada, en alguns casos de primer nivell 

artístic, com els murals per a la cúpula del palau nacional de l’exposició internacional 

del 1929, o a la Seu Nova de Lleida. També hem advertit com en l’esmentada exposició 

Galí hi va participar d’una manera molt activa, i sempre amb qualitat, fet que contribuí a 

que fos considerat a finals de la dècada dels anys vint també com a un artista de 

referència a Barcelona. L’impuls de l’exposició l’empenyé a dedicar-se exclusivament a 

la pintura, realitat que li va permetre realitzar dues exitoses exposicions individuals a la 

Sala Parés de Barcelona (els anys 1933 i 1935), i a participar amb exposicions de 

primera magnitud internacional, com el premi de pintura Carnegie de Pittsburgh de 

1931 o a la Biennal de Venècia de 1933. 

 

Quant a les conclusions que ens ha aportat la recerca sobre l’exili londinenc de Francesc 

Galí (1929-1949), han sigut reveladores i sorprenents, entre altres motius, per la 

mancança de recerca al respecte. La primera conclusió que hem extret és que la Guerra 

Civil estroncà una trajectòria pictòrica important de Galí, caracteritzada pels 

reconeixements, els encàrrecs públics i la continuïtat pictòrica. Tanmateix, Galí seguí 

lluitant a l’estranger, i amb els anys aconseguí també trobar el seu lloc dins el context 

artístic anglès: participà fins a sis exposicions –algunes de les quals de nivell, com 

Leicester Galleries o Redfern Galleries-, aconseguí fidelitzar una clientela internacional 

i, tal vegada el més important, aconseguí en algun moment relacionar-se amb els cercles 

d’avantguarda anglesa dels anys quaranta. Concretament ens referim al grup surrealista 

anglès, que freqüentà mercès a la relació amorosa que tingué amb la pintora surrealista 

anglesa Ithell Colquhoun, tal i com deixa en evidència les 40 cartes que es conserven a 

l’arxiu de la Tate Britain de Londres. Així mateix, el contacte amb l’avantguarda 

surrealista anglesa, influí decisivament en la transformació del seu art. L’anàlisi de 

l’evolució de l’obra galiniana a l’exili demostra com amb pocs anys passà d’una art 

amable i conformista –els bodegons, els paisatges o retrats propis del darrer període 

barceloní- cap a una obra imaginativa, eròtica i surrealitzant.  
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Precisament aquesta obra de tall onírica és la que analitzem en el vuitè i darrer capítol, 

dedicat a l’art de Galí des del retorn de l’exili, el 1949, fins la seva mort, el 1965. La 

nostra recerca ens demostra com Francesc Galí va treballar de valent durant tots aquells 

anys (més de 150 obres hem pogut localitzar, entre dibuixos, pintures i projectes murals 

(fins a 13 n’hem pogut comptabilitzar), erigint-se com un dels artistes de referència 

de la burgesia catalana de postguerra (les famílies Andreu, Espona, Ferrer o 

Samaranch). La seva obra dibuixística de base surrealitzant evolucionà d’una manera 

sensible, estructurada, sintètica, moralitzant i irònica, estil amb el que va guanyar-se 

elogis de la crítica local amb les seves exposicions a la Sala Rovira (1951) i la  Galeria 

Gaspar de Barcelona (el 1955). El mateix estil l’intentà plasmar en els seus conjunts 

murals, alguns de molta importància com l’homenatge al Quixot pel despatx de 

l’alcalde de Barcelona (c363-c370), o els frescos pels Hotels de la Villa Rotonda (c355) 

o Cap sa Sal (c376), de la família Andreu. Una obra amable i lúdica –no sempre 

inspirada- però que en qualsevol cas encara avui forma part de la memòria visual de 

catalans que visqueren la crua postguerra a Catalunya. Les pàgines de reconeixements 

per part de personalitats destacades del món de les arts i de la cultura catalanes que es 

publicaren als diaris  amb motiu de mort de Francesc Galí, així com la gran exposició 

retrospectiva que el COAC li organitzà el mateix 1965, demostraren un reconeixement 

unànime, no només al gran pedagog de tota una generació de creadors il·lustres, sinó 

també al pedagog i humanista que lluità durant tota la seva vida per ser un digne creador 

al servei de la col·lectivitat. 
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10.  
Relació dʼexposicions individuals i col·lectives de 
Francesc Galí. 
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1899. Primera exposició. Sala Parés 

 

1908. Exposició del Cercle artístic de Sant Lluc a la Sala Parés.  

Galí exposa Estudi per un retrat 

 

Octubre 1911. Exposició extraordinària a la Sala Parés.  

Galí hi participa amb un quadre: retrat de l’Alcalde de la Vall d’Aran. 

 

1915. Centre Català de Sabadell 

Del 1 al 15 d'agost. Exposició del nou art català 

Galí exposa al costat de Sunyer, Aragay, Nogués, Umbert, Colom, Canals, Torres 

Garcia, Apa, Carles, Pascual, Canyellas, Mercadé, Gaussacs, Carles i molts d'altres 

 

1915. Galeries Vell i Nou. Col·lecció Plandiura 

Inauguració 24 de setembre 

Galí exposa al costat de Llimona, Rusiñol, Casas, Galwey, Llimona, Rauric, Mir, 

Nonell, Aragay, Picasso, Pitxot, Nogués, Canals, Colom, Ivo Pascual i Casanovas, entre 

d’altres. 

 

1923.  Galeries Laietanes. Concurs Plandiura.  

Tres pintures a l’oli de Galí: IX-IV-XXII (c83), VIII-IV-XII (c86), III-IV-XXII. 

 

1925. Sala Parés. Exposició d’obres inèdites d’aristes catalans. 

Dos dibuixos de Galí    

 

1926.  Barcelona. Galeries Dalmau 

Del 16 al 29 de gener. Exposició de originals de cartells de Galí. 

 

1927. Sala Parés. Saló de Tardor. 

Octubre, 1927. 1 pintura a l’oli de Galí: El Garraf  

 

1931. Carnegie Institute de Pittsburg, Pensylvania, USA 

Exposició col·lectiva, del 15 d’Octubre al 6 de desembre 
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3 pintures a l’oli de Galí: 

“Spring” 

“Summer” 

“Virgin of the Sea” 

 

1932. City Art Museum. St. Louis, USA 

Exposició col·lectiva del 17 de març al 18 d’abril 

3 pintures a l’oli de Galí: 

“Spring” 

“Summer” 

“Virgin of the Sea” 

 

1933. Carnegie Institute de Pittsburg, Pensylvania, USA 

Exposició col·lectiva, del 19 d’Octubre al 10 de desembre 

2 pintures: 

“Catalan Seminarist” 

“The Girl” 

 

1932. Palau Nacional. Exposició de primavera. Saló de Montjuich. 22 maig-3 juliol 

 

1933. Sala Parés. Del 3 al 16 de juny. Barcelona 

Exposició reservada de pintures a l’oli de Francesc Galí: 

 

Quatre bodegons 

Una figura femenina devant d’un tocador. Num. 4 

Una figura femenina amb criatura al braç 

Una dona del xal blanc 

Uns pares i fills. Escena de circ 

Un mariner, establert en un fons tropical 

Una figura de la copa alta? 

Un paisatge nevat de Port de la Selva 

Noia a la toilette 
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Dues marines 

Quatre bodegons (un de pomes) 

Cinc teles amb figures: 

"Dona tocada amb el drap blau" o “Dona de la toaleta” 

"Home del copalta" 

"Els gimnastes" 

“Mariner” 

“Gimnasta” 

 

1934. Galeries Laietanes. Barcelona. Exposició de tapissos amb Tomàs Aymat. 

 

1934. Exposició de primavera. Saló de Montjuic. 

 

1935. Exposició de primavera. Saló de Montjuic.  

Galí participa amb l’obra El Finestral 

 

1935. Barcelona. Sala Parés  

Exposició de pintures de Francesc d’Assís Galí i Fabra: 23 març - 5 abril 1935 ... 

 

1 paisatge del Port de la Seva nevat 

x paisatges del Montseny nevat 

7 paisatges 

11 o 12 bodegons o naturaleses mortes amb n.º ...9, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24 (botelles, 

flors, fruites, peixos...) 

5 figures o composicions: 

"La madona i l'escrofulosa" 

"En Crous" 

"Nu" 

"Sleeping-car" 

"La gimnasta"  

 

1936. La exposición de Primavera. II Salón de Montjuich 
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1939. Winter exhibition NEAC, The New English Art Club. London 

2 bodegons de Galí 

 

1940. Neighbourhood Gallery. 38, Harrington Road. London 

Exposició col·lectiva. Obres de Galí: 

“Witch Love” 

“Romantic Love” 

“Platonic Love” 

 

1940. Gordon Fraser Gallery. London 

Exhibició d’obres realitzades per artistes espanyols refugiats en camps de concentració 

de França i d’altres exiliats a Londres a causa de la guerra civil espanyola. Fins el 31 de 

gener 

 

1941. Leger & Son Gallery. Exhibition of contemporary continental art 

Del 3 de juliol al 2 d’agost 

1 dibuix: 

“Good-bye” 

 

1942. The Leicester Galleries 

Imaginative Art Since the war  

Exposició col·lectiva. Obres de Galí: 

“Leda” 

“Death and Immortality” 

“Matter and Ideal” 

“Still life. The five senses” 

“Estolen lives” 

“Origin of the species” 

 

1945. Redfern Galleries. Francis Rose/F. Galí-Fabra/The eastern vision 

Del 22 de novembre al 29 de desembre 

 

9 dibuixos: 
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“Wild flowers” 

“Circus” 

“Greek Fight” 

“Celestial Song” 

“Mother and Angel” 

“Platonic Love” 

“Divine Centaur” 

“Dream of Engineers” 

“Death of Minotaur” 

 

1949. Exposició a l'estudi d'Anita Solá de Imbert 

 

1951. Sala Rovira. F.Galí. 

Exposició de 26 obres de Galí, entre pintures, dibuios i gravats 

“L’angel i Jacob” 

“Luxuria i castetat” 

“Rapte” 

“La hipocresia i la sinceritat” 

“La gola i la abstinencia” 

“Circ” - 10 dibuixos 

“El naixament de Venus” 

“Esperit i matèria” 

“Refugi (nit de bombardeig) Londres” 

“La Pau ofereix una gallina a la diplomàcia” 

“Minotaure convertit” 

“Exvot” - 4 dibuixos 

“Natura morta” 

“El Tàmessis” 

 

1951. I Exposición Bienal Hispano Americana 

Francesc d’Assís Galí i Fabra guanya el 1er premi de la República del Perú 

 

1955. III Exposición Bienal Hispano Americana 
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Gran Premio de Honor de Dibujo 

 

1955. Sala Gaspar 

Finals de novembre 

20 dibuixos de Galí 

 

1961. III Exposición Concurso Internacional de Dibujo de la Fundación Ynglada-

Guillot 

Palau de la Virreina, novembre de 1961 

 

3 dibuixos de Galí a la tinta xinesa, pinzell i ploma: 

"Santa Joanna d'Arc" 

"Sant Francesc (L'estigmatització)" 

"Per sant Anton 1870" 

 

1965. Retrospectiva al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears 

Obres exposades: 

Pintures: 

1905. 

1905. Cardenal 

1906. Retrat. 

1911. Veler 

1915. Paissatge 

1920. Maternitat 

1925. Paissatge 

1927. Nu 

1930. Paissatge d'Horta 

1930. Natura morta 

1931. Indiferencia 

1932. La model i la seva tía 

1932. Verge del mar 

1932. La Planchadora 

1932. Retrat 
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1933. El tocador 

1934. El diplomàtic 

1934. Natura morta 

1935. Paissatge "el Brull" 

1940. Retrat 

1942. Retrat 

1948. Retrat 

1948. Natura morta 

1948. Natura morta 

1949. Pallasso 

1951. Retrat integral 

1953. Quatre plafond de porta 

1956. La veritat i l'hipocresia 

1962. La cassa 

1962. La pesca 

1962. El pà 

1962. El vi 

1963. Estudi per una església 

 

Dibuixos: 

 1915. Cacera 

1925. Estudi per a els murals de la Seu Nova de Lleida 

1948. El pintor 

1954. Dibuix 

1955. Circ 

1956. El naixament de Venus 

1956. La pau i la diplomacia 

1957. El fotògraf 

1957. Minotaure i el somni incongruent 

1957. Ex-vot 

1958. Gravat 

1958. El pobre 

1958. Conversió 



 426 

1958. La Venus afrodita 

1961. La força i la puresa 

1961. Ex-vot 

1961. Ex-vot 

 

Cartells:  

1927. Concurs de rem 

1929. Exposició Internacional de Barcelona 

1930. Feria de Bilbao 

1931. Orquestra Pau Casals 

1947. Jocs Florals de Londres 

1954. Caja de Pensiones para la Vejez y de ahorros 

1954. Congrés de Malalties del Tòrax 

 

Laques: 

1929. Paravent de laca 

 

1966. Antològica a la Sala de Santa Catalina del Ateneo de Madrid 

Obres exposades: 

“El rapte de la Savina” 

“La vendimia” 

“Ex-vot” 

“Circ” – 3 dibuixos 

“El fotògraf” 

“La força i la puresa” 

“La Pau” 

“El arte en España” - Cartell 
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11.1 Annexos 1-36 
 
 
1/ Número de la revista Vell i nou, dedicat a Francesc Galí. Nº1. Barcelona 15 de maig 
1915. pp. 1-6. 
 
2/ BENET, Rafael (1924): «Francesc D’A Galí». D’Ací i D’Alla, agost 1924, p. 66. 

Barcelona, 1924. 

 
3/ BERGÓS, Joan (1925): «Pintures de F. Galí a l'absis de la Seu Nova de Lleida», La 

ciutat i la casa, nº3, Barcelona, estiu 1925, p.29. 

 

4/ Carta de Francesc d’Assís Galí a Joan Bergós. Escola Superior de Bells Oficis. 28 de 
setembre de 1923. 
 
5/ Notes de Francesc Galí per al contracte del mural de la Seu Vella de Lleida. 1923. 
 
6/ «Els cartells de Francesc Galí»,  D’Ací i d’allà , març 1926, p. 461 [s.a.] 
 
7/ ALCANTARA-GUSART, M. (1928): «Cartells de F. D’A. Galí», Gaseta de les Arts, 

desembre 1928. 

 

8/ Invitació sopar homenatge a Francesc Galí. Arxiu Galí 
 

9/ Fray Luis de León. Arxiu Plandiura. Arxiu Hisòric Ciutat de Barcelona. 
 
10/ Interior del catàleg del Thirtieth International Carnegie Institute de Pittsburgh de 
1931, amb tres obres de Francesc Galí (443-445). 
 
11/ ALCANTARA GUSART, M. (1931): «El pintor catalán Francesc de A. Galí, el 

avantguardista clásico, prepara una exposición en los Estados Unidos», font 

desconeguda [El dia gráfico o La Noche]. Arxiu Galí. 

 
12/ Fotografia de la sala espanyola de la 32 edició de la International Carnegie Institute 
de Pittsburgh, de 1933, amb tres cuadres de Francesc Galí. Arxiu Galí, Barcelona. 
 

13/ MORRO, Clement (1932): «Les artistes vus aux recent salons», La Revue Moderne, 

30 abril 1932, nº 8. Paris. pp. 17-18. 
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14/ Invitació a l’ Exposició Reservada d’obres de Francesc Galí. Sala Parés. Juny, 
1933. 
 
15/ Orquestra Pau Casals. Tardor 1933. 
 
16/ LLORENS ARTIGAS, J. (1934): «Francesc d’A. Galí», Art, nº 7. 

 
17/ Fulletó exposició Francesc Galí. Sala Parés, març-abril 1935.  
 

18/ GALÍ I FABRA, Francesc d’Assís (1938): «1850-1939», dins de Música. Barcelona: 4 

abril 1938. 

 

19/ Relació núm. 10 del Servicio de Emigración de Republicanos Españoles (S.E.R.E.)., 

2516/5, 12/18, maig, 1939. (Arxiu Nacional de Catalunya). 

 
20/ BAILE DE LA PERRIERE, Charles (2002: 78): The new english art club exhibitors. 

1886-2001, Volume 1 A-D, London: Hilmarton Manor Press. 

 
21/ Catàleg exposició Continental Art. J. Leger & Sin. London. Juliol- Agost 1941. 
 
22/ Carta de l’Artists Refugee Comitee a Francesc Galí. Hymankreitman Research 
centre. Tate Britain, London. 9291/727 
 
23/ Catàleg exposició Imaginative Art Since the War. Leicester Galleries, London, 
1942. Amb el número 79, Francesc Galí. 
 
24/ Catàleg exposició Francesc Galí a Redfern Gallery.  
 
25/ Carta de Francesc Galí a Ithel Coulhorn. Ref. 929N713. Hymankreitman Research 
Centre. Tate Britain, London. 
 
26/ Carta de Francesc Galí a Lluís Plandiura. 8 agost 1947. Arxiu Plandiura. LP42-69. 
AHCB 
 
27/  Indult de Francesc Galí i Fabra. Consulat General d’Espanya a Londres. 4 de març 
de 1948. 
 
28/ Invitació a l’exposició privada de dibuixos originals de Francesc Galí. Estudi Sra. 
Anita Solà d’Imbert. Barcelona. Febrer 1949. 
 
29/ Folletó exposició Francesc Galí. Sala Rovira. Abril-Maig 1951.  
 
30/ DEL CASTILLO, Alberto (1951): «F. de A. Galí, en Sala Rovira». Diario de 

Barcelona. 3 maig 1951. 
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31/ ORS, Eugeni d’(1954): «El circulo de San Lucas», La Vanguardia, 21 gener 1954, 

Barcelona.  

 
32/ DEL ARCO (1955): «Mano a mano con Francesc Galí», La Vanguardia, 27 

novembre 1955. 

 

33/ Invitació a l’exposició de Francesc Galí a la Sala Gaspar. Novembre-Desembre 

1955. 

 

34/ MANZANO, Rafael (1955): «Francisco A. Galí pinta figuras de circo porque a los 

ocho años se enamoró de una “ecuyere”», Solidaridad Nacional, 27 novembre 1955. 

 

35/ CORTÉS, Juan (1955): «Los admirables dibujos de Francisco de A. Galí», Destino, 3 

desembre 1955. 

 

36/ Esquela mortuòria de Francesc Galí.  
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1/ Portada de la revista Vell i nou, dedicat a Francesc Galí. Barcelona 15 de maig 1915. Amb 
article de Josep Aragay. 
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2/ BENET, Rafael (1924): «Francesc D’A Galí». D’Ací i D’Alla, agost 1924, p. 66. Barcelona. 
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3/ BERGÓS, Joan (1925): «Pintures de F. Galí a l'absis de la Seu Nova de Lleida», La 

ciutat i la casa, nº3, Barcelona, estiu 1925, p.29. 
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4/ Carta de Francesc d’Assís Galí a Joan Bergós. Escola Superior de Bells Oficis. 28 de 
setembre de 1923. 
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5/ Notes de Francesc Galí per al contracte del mural de la Seu Vella de Lleida. 1923. 
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6/ «Els cartells de Francesc Galí»,  D’Ací i d’allà , març 1926, p. 461 [s.a.] 
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7/ ALCANTARA-GUSART, M. (1928): «Cartells de F. D’A. Galí», Gaseta de les Arts, 

desembre 1928 
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8/ Invitació sopar homenatge a Francesc Galí. Arxiu Galí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 449 

 
 
 
 
9/ Fray Luis de León. Arxiu Plandiura. Arxiu Hisòric Ciutat de Barcelona. 
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10/ Interior del catàleg del Thirtieth International Carnegie Institute de Pittsburgh de 
1931, amb tres obres de Francesc Galí (443-445). 
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11/ ALCANTARA GUSART, M. (1931): «El pintor catalán Francesc de A. Galí, el 

avantguardista clásico, prepara una exposición en los Estados Unidos», font 

desconeguda [El dia gráfico o La Noche]. Arxiu Galí. 
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12/ Fotografia de la sala espanyola de la 32 edició de la International Carnegie Institute 
de Pittsburgh, de 1933, amb tres quadres de Francesc Galí. Arxiu Galí, Barcelona. 
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13/ MORRO, Clement (1932): «Les artistes vus aux recent salons», La Revue Moderne, 

30 abril 1932, nº 8. Paris. pp. 17-18. 
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14/ Invitació a l’ Exposició Reservada d’obres de Francesc Galí. Sala Parés. Juny, 
1933. 
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15/ Orquestra Pau Casals. Tardor 1933. 
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16/ LLORENS ARTIGAS, J. (1934): «Francesc d’A. Galí», Art, nº 7. 
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17/ Fulletó exposició Francesc Galí. Sala Parés, març-abril 1935.  
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18/ GALÍ I FABRA, Francesc d’Assís (1938): «1850-1939», dins de Música. Barcelona: 4 

abril 1938. 
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19/ Relació núm. 10 del Servicio de Emigración de Republicanos Españoles (S.E.R.E.)., 
2516/5, 12/18, maig, 1939. (Arxiu Nacional de Catalunya). 
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20/ BAILE DE LA PERRIERE, Charles (2002: 78): The new english art club exhibitors. 

1886-2001, Volume 1 A-D, London: Hilmarton Manor Press. 
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21/ Catàleg exposició Continental Art. J. Leger & Sin. London. Juliol- Agost 1941. 
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22/ Carta de l’Artists Refugee Comitee a Francesc Galí. Hymankreitman Research 
centre. Tate Britain, London. 9291/727 
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23/ Catàleg exposició Imaginative Art Since the War. Leicester Galleries, London, 
1942. Amb el número 79, Francesc Galí. 
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24/ Catàleg exposició Francesc Galí a Redfern Gallery. 
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25/ Carta de Francesc Galí a Ithel Coulhorn. Ref. 929N713. Hymankreitman Research 
Centre. Tate Britain, London. 
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26/ Carta de Francesc Galí a Lluís Plandiura. 8 agost 1947. Arxiu Plandiura. LP42-69. 
AHCB 
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27/  Indult de Francesc Galí i Fabra. Consulat General d’Espanya a Londres. 4 de març 
de 1948. 
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28/ Invitació a l’exposició privada de dibuixos originals de Francesc Galí. Estudi Sra. 
Anita Solà d’Imbert. Barcelona. Febrer 1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 473 

 
 
 
29/ Folletó exposició Francesc Galí. Sala Rovira. Abril-Maig 1951.  
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30/ DEL CASTILLO, A. (1951):«F. de A. Galí, en Sala Rovira».Diario de Barcelona. 3-5-

51.                                                                  
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31/ ORS, Eugeni d’(1954): «El circulo de San Lucas», La Vanguardia, 21 gener 1954, 

Barcelona.  
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32/ DEL ARCO (1955): «Mano a mano con Francesc Galí», La Vanguardia, 27-11-1955.                                     
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33/ Invitació a l’exposició de Francesc Galí a la Sala Gaspar. Novembre-Desembre 

1955. 
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34/ MANZANO, Rafael (1955): «Francisco A. Galí pinta figuras de circo porque a los 

ocho años se enamoró de una “ecuyere”», Solidaridad Nacional, 27 novembre 1955. 
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35/ CORTÉS, Juan (1955): «Los admirables dibujos de Francisco de A. Galí», Destino, 3 

desembre 1955. 
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36/ Esquela mortuòria de Francesc Galí.  
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11.2 Relació de cartes de lʼexili entre Francesc Galí i família. 

 

1. 

 Carta firmada per J. Servette a Jordi Galí 

Remitent Ewan Phillips c/o J.Servette, 60 Crediton Hill, London,N.W. 6 

Cap a 1940 

 

2. 

De Francesc d’A. Galí a Jordi i Teresa. 

Remitent: J. Arimells C/o Josefina Camprubí. 11, Cumberland Road, Acton. London,W.  

Abril, entre 1939 i 1942 

 

3. 

De Josefina Camprubí i Francesc Galí (fill) a Teresa Camprubí 

27-3-1942 

Remitent: 4, Mayfield Rd. –Thronton Health, Surrey 

 

4. 

De Francesc, Francesc (fill) i Josefina a Bartomeu 

10 juliol 1947 

 

«Estimats fills, 

Fa unes hores que ha quedat resolt l’afer dels francs. Et cal tan sols, arribar a París, 

telefonar al germà d’en Padova –el comprador del quadro que vas veure al menjador i 

altres obres fins a una trentena- a casa seva (Home en la tarja) o a l’oficina (office) i 

demanar els francs que et facin falta. Al telefonar-hi  cal que et presentis com a fill del 

pintor Galí Fabra resident a London. Pots parlar, indistintament, en espanyol o francès. 

T’adjunto la tarja de l’esmentat amic i comprador Hesinan Padova per si et pogués fe 

servei. 
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Em faria infinita il·lusió poder anar a París a esperar-vos però penso que he fet curt per 

l’adquisició de la documentació necessària. De totes maneres hi intentaré si ho pogués 

resoldre em trobaríeu al camp d’aviació. 

 

Molt agraït per la sorprenent venda del quadro. Sorprès fins al punt de pensar a voltes 

que no sia un complot sostingut i alimentat pel gran amor que immerescudament em 

teniu. Sia com sia agrait cordialment. Si us fan falta podeu tirar del capital com si fos 

vostre.» 

 

5. 

De Francesc d’A. Galí a Jordi Galí i Teresa Camprubí 

34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey,England. 

Circa 1945 

 

6. 

De Francesc Galí (fill) i Josefina Camprubí a Jordi Galí i Teresa Camprubí 

18 d’octubre de 1947 

34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 

 

 

«Estimats germans, 

 

El factor decisiu que ens ha retingut a l’exili era el no veure clar la possible tornada del 

pare tan estimat, crec que vosaltres igual que els altres germans hauríeu fet el mateix 

que nosaltres. Amb la vinguda d’en Bartomeu sembla que aquest assumpte queda resolt. 

 

Nosaltres no us haviem escrit mai sobre aquest punt doncs ens temíem que si arribava a 

la coneixença del pare ens hauria obligat a deixar-lo, de manera que us prego que 

tingueu callat a les vostres cartes. Segons en Bartomeu el pare pot tornar sense cap 

temença i amb el cap ben alt això fa que la nostra tornada seria un fet be aviat. Diu 

també que treballant amb tu Jordi que puc guanyarme bé la vida.  No sabeu quines 

ganes tan grans que tinc d’obrir-me camí al costat teu. Fa unes setmanes en Josep 

vingué a casa i entre moltes coses ens contà que el seu pare li havia dit al veure’s a 
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Portugal que el Jordi havia fet coses molt bones entre elles un restaurant al Tibidabo  

que a Barelona se’l coneixia en fi que s’havia fet un nom! Molt bé Jordi la mes sentida 

felicitació! ». 

 

7. 

De Francesc d’A Galí a Jordi Galí 

Remitent: Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey,England. 

Circa finals de 1947  

 

8. 

De Francesc Galí fill a Jordi Galí i Teresa Camprubí. 

Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey,England. 

8 de desembre de 1947. 

 

9. 

De Francesc Galí (fill) i Josefina Camprubí a Jordi Galí i Teresa Camprubí 

Sense sobre ni remitent 

Dilluns 2 de febrer de 1948. 

 

«Estimats germans,  

 

 Us he de dir que tant la Josefina com jo estem completament decidits a tornar i per tant 

acceptem de tot cor la vostra oferta d’obrir-nos de bat a bat a la vostra casa.  Hem 

quedat esverats Jordi de les quantitats que has arribat a guanyar, jo estaria content que jo 

pogués fer el mateix. De manera que deixarem anar el pajaro en mano i mirarem 

d’agafar-ne alguns de los ciento volando. Es un pas el que anem a fer que pot esser 

decisiu a la vostra vida! Pit i fora crec que amb la vostra ajuda tot sortirà bé. 

 

Hi ha un punt que fa que anem allargant el nostre retorn i es que ens agradaria que no 

haguéssim de tornar sols, ja us deia que en una altra carta que no ens faria cap gracia 

l’haver de deixar el Pare i l’Oriol sembla que tant l’un per l’altre n estant del tot decidits 

com ho estem nosaltres en Bartomeu ja us ho deu haver explicat, crec que el motiu de el 
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Pare es el que tu dius Jordi el que ens ha entenebrit des de fa molt les nostres vides, 

assumpte de tant delicat que no pot ni tocar-se. 

 

El pare ara està fen una col·lecció de dibuixos de circ que son una meravella sens cap 

dubte els millors que mai ha fet, mides 50x40 cm. Aprox. En té sis acabats i pensa ferne 

dotze, jo sempre li dic que ja son per l'exposició que farà a Barcelona i ell no sap que 

contestar, hi ha el perill que en Padova se’ls emporti doncs, ja n'hi ha comprat molt 

aquest xicot que és el millor client per el pare crec que f un gran negoci doncs de dits 

dibuixos en pagarà 8 lliures, unes 800 pessetes de cada un que es el canvi que en 

Bartomeu calenta sempre». 

 

10. 

Carta de Josefina i Francesc a Jordi i Teresa, 16 de març de 1948. 

Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 

 

11. 

Francesc (fill) Galí  i Josefina Camprubí a Jordi Galí i Teresa Camprubí 

34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 

Enviat a Sr. D.Jorge Galí c/Folgaroles nº37 (torre), Barcelona, Sant Gervasi, Spain. 

26 de març de 1948. 

 

12. 

Francesc d’A Galí a ...? 

Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey,England. 

Dilluns 1 de maig de 1948 

 

13. 

D’Oriol Galí  a Bartomeu Galí. 

10-7-1948, London. 

Seria redactada en l’època que en Francesc i i la Josefina ja havien tornat a Barcelona. 

 

14. 

De Francesc d’A. Galí a Jordi Galí. 
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18-X-1948, London. 

34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 

 

15. 

Carta de Bartomeu Galí a Jordi Galí i Teresa Camprubí, des de London 

19-11-1948, Londres. 

Remitent: 34, Ecclesbourne Road, Thronton HeathSurrey, England. 

 

«Estimats germans, 

Quan vaig arribar ja podeu pensar l’alegria de tots, no fèiem res més que xerrar, els vaig 

trobar tots molt bé, però molt anyorats i pensant amb la casa com una cosa 

inaconseguible, per ells el problema mes insoluble era la de la qüestió política i quan els 

hi vaig dir que no havien de tenir cap por atès que les coses havien canviat molt, van 

quedar entusiasmats i de seguida varem parlar de tornar per Nadal, i així vaig dir en la 

primera carta. 

 

Passats els primers moments de joia va venir el problema econòmic, jo naturalment no 

els hi podia donar seguretats i per això en Quico [Francesc] us va escriure una vegada 

sabuda la contestació d’en Jordi, s’ha discutit molt la conveniència de tornar, encara que 

lo que deia estava molt bé, no era tampoc per fer-se gaires il·lusions, sort de les quatre 

ratlles escrites per la Teresa tan plenes d’optimisme. 

 

Nosaltres des de Barcelona ens pensàvem que estaven molt bé i que no tenien ganes de 

tornar. Res més lluny de la realitat, penso que el pare per varies raons està 

completament deplorat, i que quasi bé no ha pintat, en Francesc està treballant de 

mecànic i l’Oriol també, això vol dir que entre tots van tirant i fent lo que vulgarment es 

diu fer la viu-viu. 

 

Per fi s’han decidit a tornar passi el que passi, hem anat al consolat i creiem que dintre 

dos mesos estarà tot resolt, la Josefina es pot dir que és la que ho necessita mes, no té 

minyona i quan acaba la feina no té humor d’escriure.» 
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16. 

De Francesc d’A Galí a Teresa Camprubí, dona de Jordi Galí. 

Sense data. 

Potser des de Londres, 1948 (dins del mateix sobre que la lletra anterior). 

 

17. 

De Francesc d’A Galí als seus fills. 

Anglaterra, II de 1949. 

 

«Visca la Salut! 

Es fumut estar fumut si un ja no tenia idea de lo que era l’estar-ho. 

Visca Barcelona! 

Barcelona és excel·lent si la grip n’hi està absent, tant si n’està absent com si no n’stà 

absent Barcelona és excel·lent. Per tal de defensar-me, però, m’he retirat a les meves 

habitacions particulars. Així si no vinc no és degut a cap rampell com diria am molt 

encert la Fia 

Visca la farmacopea! 

Vols fer-te l’obsequi d’escriure en un paper que entregaràs a l’Antònia la portadora 

d’aquestes lletres –l’enrevessat nom d’aquell específic i de que em parlares, a  aplicar al 

nas i que infal·liblement no cura, que dic cura els refredaments. 

Visca el Montseny! 

Tinc l’esperança que la enguantada del bon St Marsal, que per anys i any l’he vist 

alçada per beneir, no s’abaixarà per tancar-me la porta. 

Visca la bondat! 

O com van les obres que la gran bondat i el gran cor dels meus fills –no excloc les 

mullers- van muntant al terrat, i lo que tot, ben garbellat, serà, per mi, com una apoteosi 

d’arcàngels? 

Una bona abraçada a tots 

El pare i l’avi (d’una col·lecció zoològica que no és la del Parc)». 

 

18. 

Carta escrita per Francesc d’A. Galí. 

Sense data ni remitent. 
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«A la gent de categoria que sou tots, 

Visca la salut! 

No molt agradable haver de pressentir el gratar de les molles de pa arrapades als 

llençols i haver de desitjar sentir el trepitjar impercepetble de la convalescència que ve a 

visitar-vos, 

Visca Barcelona és excel·lent si 

Es té un peu a Sant Marçal o dos a London 

Visca la farmacopea! 

Impossible d’obtenir la primera metzina, dic medicina 

Visca el Montseny! 

A Sant Marçal m’han tancat totes les portes i al peu del neulit xirè del rentador l’ull 

vidriós del record pres en la trampa que el Destí m’havia preparat. Deixeu-hi un poc de 

pebre de les lamentacions. 

Visca la bondat! 

Sentiré un goig desmesurat si, eliminat el simulat arcàngel, l’apoteosi completa 

d’arcàngels autèntics fulgura a S. Marsal lloc meravellosa ment adient a totes les 

apoteosis  

Una abraçada a tots 

El Pare “lepipedo” l’Avi-oneta» 

 

19. 

Carta de Francesc d’A Galí, Francesc fill, Josefina i Oriol a Jordi i Teresa 

Sense data ni remitent 
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11.3 Relació de les cartes enviades per Francesc Galí a Ithell 

Colquhoun entre 1941 i 1947. 
 
 

Cartes de Francesc Galí a Ithell Colquhoun de 1940 i 1941 
 

1.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Carta amb data del 15-11-1941.  

Remitent: 11, Cumerland 

Acton, London 

Battledown, Priors, Cheltenham 

 

2. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data ni remitent ni adreça. 

 

3. 

De l’Artist Refugee Comitee a Francesc Galí 

Setembre 1941.  

Remitent: l’Artist Refugee Comitee. 17 Girdelers road.  

 

4.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data 

Sense remitent 

c/o Mrs John Fish Store 

Mousehole 

Penzance 

 

5. 

 De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data  
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Adreça: 

1, port enys villas 

Molisehole 

Cornwall 

 

6.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Amb data del 13-9-1941 

929/1/725 

Sense remitent ni adreça 

 

«Chère Ithell, 

La mort de Medi c’est quelque chose d’horrible pour moi. je t’ai déjà écrit. Moi j’ai 

ascendu, par échelles incendiéss, au torment du douleur et c’est impossible encore 

revenir à la vie possible entaourée d’horitzons mais aussi je suis attaché aux afflictions 

de la vie presente; et je sui trés triste a cause de toi, avec le souvenir de tes douleurs, de 

tes ailes egarées, de ta solitude bourdonée du voix de la souffrance des êtres qui 

t’entourent. Il faut malgré tout savoir souffrir. With love Francis». 

 

 

7.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

6 juliol 1941 

Sense remitent 

Adreça: 

45 Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

«Chère Ithell, 

MSS Kayser m’a accompagné au télephon. Je suis trés emu pour tout c’est que tu a fait 

pour l’exposition a LISTER Gallery. With Love, Francis»   
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8. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

5 de juliol 1941. 

Sense remitent 

Adreça: 

45 Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

«J’ai reçu la nouvelle de l’affaire de ce Leger Gallery avec des yeux plongés dans 

l’indifference» 

 

9.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Postal del 3 juliol 1941  

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

«Ithell. Ici je suis à mon aise au milieu des arbres, des eaux, des images et des sons 

presque sauvages. La puerilité et l’impossibilité de revivre la vie passée laissent une 

melange de douceir et d’amertume dans tous les sens et dans tous les humeurs que 

ravagent mon esprit. Mais à la fin, dans cet pays, le bleu des cieux descend sur tous les 

objects et tous les êtres. Et je suis à mon aise. À toi. Francis» 

 

10.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

6 de juny de 1941  

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

«Darling, 



 492 

L’atelier c’est comme une fleur solitaire sous la la pluie et la pudre des silences. Je te 

voi comme une découpure sur les murs et dans la lumiére des miroirs de ta chambre 

vide. Un bourdomement de les milles vois de la Nature semble venir d’une radio 

minuscule suspendue des étoiles. C’est fou attente. 

Je n’aime pas connaître bien découpés mes sentiments. J’en suis persuadé. J’aime 

surtout les plaisirs des autres. 

You, my sea-weed are near of your friend the sea, with your sea-worthy heart, and the 

my enemy the sand. I thing, gavina dels mars, that you shall come as a perfume of 

codice fort he wounds of my senses. With love. Francis» 

 

11.  

Nº reg. 929/1/720   

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

11 d’octubre 1940 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

12.  

Nº reg. 929/1/719 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

10 d’octubre 1940 

Sense remitent 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

13. 

Nº reg. 920/1/717 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

25 de setembre de 1940 

Sense remitent 

Adreça: 
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Aldersfielf Hall 

Wickhambrook 

Newmarket 

Suffolk 

 

14.   

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

15 de setembre de 1940 

Remitent: 

The Studio 

99 South End Road 

London 

NW 3 

Adreça: 

Aldersfielf Hall 

Wickhambrook 

Newmarket 

Suffolk 

 

Mon chemin de couleur 

 

«thell. Tu écris “ Tu peut me comprendre”. Oui tu les ais. Depuis mon enfance je te 

porte sur mes yeux dans mon ventre , sur mes pieds. Tu es navire dans les canals de mes 

sens. Souce dans mes veines, musique entre mes nerves, sophir dans mon âme, diamant 

dans mon coeur, delire dans l’imagination, feu a l’intelligence, acier dans ma volonté, 

mère, fille, soeur, épouse amante, dèese. With Love, Francis» 

 

15.  

Nºreg. 929/1/715  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

23 de setembre de 1940 

Remitent: 

The Studio 
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99 South End Road 

London 

NW 3 

Adreça: 

Aldersfielf Hall 

Wickhambrook 

Newmarket 

Suffolk 

 

16 De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

26 de setembre de 1940 

Remitent: 

The Studio 

99 South End Road 

London 

NW 3 

Adreça: 

Aldersfielf Hall 

Wickhambrook 

Newmarket 

Suffolk 

 

17.  

Nº reg. 929 1 713   

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

setembre de 1940 

Remitent: 

The Studio 

99 South End Road 

London 

NW 3 

Adreça: 

Aldersfielf Hall 
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Wickhambrook 

Newmarket 

Suffolk 

 

«Apotheóse dans le camp des archanges 

 

Ithell. Dans le noir blue de la nuit les d.... se succedent entre la mesure infinite –Toi- est 

la dimention relative –moi. Entre la jeuneusse sans âge -Toi- et la vie sculptée par le 

temps qui passe –moi; entre la vague que vient de raser les Andes –Toi- el le grain de 

sablesur la tête des cabras (?) –moi; entre le prodige –Toi- et l’equivoque –moi; frache 

brulant de c’est qu’on appelle parler seul et que c’est le contraire. Ma voix et en autre 

voix. La voix qui me parlai dans chaque gautte de la lumiere du cirque, que m’a parlé 

pendant toute ma vie, quelque fois avec le bruit opaque des étincelles, quelque fois avec 

de douce bruit qui tout tes pieds mus sur mes yeux. With love, Francis» 

 

18.  

Nº reg. 929 1 712 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

29 d’agost 1940 

Remitent: 

The Studio 

99 South End Road 

London 

NW 3 

Adreça: 

Anchor Hotel Porlock Weir Somerset 

 

19, 20, 21, 22.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Dies 8, 19, 22 i 26 d’agost de 1940. 

 Adreça: 

Cottage Hotel. 
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Fragment mal conservat de la carta del 19 d’agost: «Idda mon premier amour, 

frenétique, fremisant comme les bouleaux argentés, est elle devenue Ithell, la douce, un 

mourceau d’aurore qui roule dans mon être, lumière dans mes veines, mer qui joice avec 

mes entraines, le feu qui dévore et fait renaitre. Foudre et rosée 

Ithell qu’arrive comme elle. Idda la femme inconnue. Comme elle aussi avec des 

constellations dans les yeux. Comme elle, aromatisée des parfums du cirque. Parfum du 

sable humide, de l’argent, de l’or.» 

 

Cartes del 10 de gener de 1942 a gener 1946 
 

23. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data, remitent ni adreça. 

 

24. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Postal del 27 de gener [1942] . 

Remitent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

25, 26 i 27. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data ni remitent. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

28. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Postal del 28 d’abril [1942]. 
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Remitent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

29. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Postal del 5 de juny de 1942. 

Remitent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

« Chére amie, 

Mr Prossec, a acheté un des mes dessins de l’Exposition L’Imagination Art”.» 

 

30. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense data, ni adreça. 

Remit 

ent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

 

31. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

15 de juny [1942] 

Sense adreça. 

Remitent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

 

Carta en a que Galí contesta una carta de la Ithell en la que justifica la separació. 
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32.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

28 d’agost [1942?] 

Sense adreça ni remitent. 

 

«Ithell,  

Maintenant je travaille mais avec peu de profit materiel. Tu travailles avec ton amour et 

ça c’est mieux. 

 

J’ai connu  une jeune femme beautyful and wonderful beyond the description et j’ai 

devenue éperdument amoureux, mais I keep and I shall keep secret my love I hope you 

will keep secret my confession. 

 

Ithell je regrette beaucoup darling, nice gavina, delecta sorella, je me souvendrais de toi 

si on peut faire l’exposition de fresques a New York malgré la guerre. Love from 

Francis.» 

 

33. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

Sense adreça, ni data, ni remitent. 

 

34. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

13 de febrer [1942?]. 

Sense remitent. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

«The man whitout horizon 
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«Darling. I understand why it means your silence: I have lost irreparably lost, a 

mysterious love, a insuperable friendship, my Idda. I was acquainted with her when I 

was eight years old, in 1888. Few years after she dissipated herself as incense. She came 

again. I regained her in 1940. The sea restores her to me. She was a sea weed in my 

soul. I lost her last year. But I can’t forget her the heaven born creature who wrote to 

me. The man without horizon.» 

 

35. 

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

13 de febrer [1942?]. 

Sense remitent. 

Adreça: 

45, Fairfax Road 

Chiswick London w4 

 

36.  

De Francesc Galí a Ithell Colquhoun 

10 de gener de 1946 

Sense adreça. 

Remitent: 

4, Mayfield Road, Thrinton Heath, Surrey. 

 

«Ithell. I apologize to you for my conduct. When I look back to the date of your lost I 

feel the most poignant sensations of shame and regret. I Know my dear you are clothed 

in purple of Virtue of course you don’t know the adulation. 

 

I was very glad you and your husband were at my exhibition. I am very sorry didn’t 

meet you there. 

 

You know I was Director of Fine Arts with an anarchist Minister of Education. Though 

I believe communism is the unique solution to the social problem by now I am an 

anarchist spirit. For that I should have prefered your sweet name and the blue and 

silvered of your husband, instead of nobiliarious and anonymous titles, but nevermind 
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you will be eternally the daugther of the sea, and nothing and nobody will be able to put 

off the sea’s star soldered in your heart. Happy new year 1946.» 

 

37. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

 

Postal dibuixada de felicitació 

 

38. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

 

Bonica lletra d’amor extraviada 

39. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

Lletra d’amor extraviada 

 

40. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

 

 Lletra d’amor extraviada de 1940 

 

41.  

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

 

Lletra de disculpa desde Surrey. 

 

42. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

Lletra sobre cartró 

 

43. 

Sense data, ni remitent, ni adreça. 

Nota amb dibuix 
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