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Crèditsfotogràfics

Lesimatgesqueesreprodueixenenaquesttreballd’investigacióhanestatrealitzades
per l’autora. Excepcionalment, n’hi ha algunes que han estat cedides per altres
persones,enaquestcass’indicaalpeudelafotografia.

Abreviaturesemprades

Al llarg del treball s’han emprat diverses abreviatures, sobretot per fer referència a
arxius,bibliotequesicentresdedocumentació.Peraunamillorentesadeldocument
s’inclouacontinuaciórelaciódelesempradesilasevaequivalència.

Abreviaturesarxius,bibliotequesicentresdedocumentació

AHFB 

ArchivoHistóricoForaldeBizkaia

AFB

ArxiuFotogràficdeBarcelona



AFG 

ArxiuFamíliaGranell

AFR 

ArxiuFamíliaRigalt

AHCOAC

ArxiuHistòricdelCollegid’ArquitectesdeCatalunya

AHCB 

ArxiuHistòricdelaCiutatdeBarcelona

AHCOINB

ArxiuHistòricdelaCambraOficialdeComerç,IndústriaiNavegacióde
Barcelona

AHCT

ArxiuHistòricComarcaldeTortosa

AHSCSP

ArxiuHospitaldelaSantaCreuiSantPau

AIPM

ArxiuInstitutPereMata

APMC

ArxiudelPalaudelaMúsicaCatalana

AM

ArxiuMas,Barcelona

AMCB 

ArxiuMunicipalContemporanideBarcelona

ANC 

ArxiuNacionaldeCatalunya

ARACBA

Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
Barcelona.

BC

BibliotecadeCatalunya,Barcelona.
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CVMA

CorpusVitrearumMediiAevi

DHUBdoc

CentredeDocumentaciódelDissenyHubBarcelona

FAD 

FomentdelesArtsDecoratives

MNAC MuseuNacionald’ArtdeCatalunya,Barcelona
RACABReialAcadèmiadeCiènciesiArtsdeBarcelona
RCG



ReialCàtedraGaudí,Barcelona

RMB 

RegistreMercantildeBarcelona

RPUB 

RegistredelaPropietatUrbanadeBarcelona


Altresabreviatures

Col.



Collecció/Collaboració

Ed.



Editor,editorial

Núm.: 

Número

p.



Pàgina

s.a.



Senseautor

s.d.



Sensedata

s.l.



Senselocalitzar

Vol.



Volum
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Agraïments
Després de més deu anys de investigacions, ha arribat el moment de concloure el
treball. Aquest gran volum d’informació, materials i imatges, que he anat recollint al
llargd’aquestanyshapresformaalvoltantd’unobjectiu:l’aprofundimenteneltaller
Rigalt,cosd’aquesttreball.

Síqueesveritatqueelpesdelarecercarecauenl’investigadorqueladuuaterme,
però no es menys veritat que l’investigador necessita el suport d’un seguit de
persones,entitatsiinstitucionssenselesqualsnoespossiblel’elaboraciódequalsevol
projected’investigació.Peraixò,vullretreelmeupetithomenatge,imostrarelmeu
gran agraïment, a tots aquells que m’han ajudat al llarg d’aquests anys en la meva
investigaciódesdemoltsidiferentsvessants.

Enprimerlloched’agrairalafamíliaGranellelseugranajut.Desd’unprimermoment
s’hi van mostrar molt interessats i han facilitat molt la meva recerca. Sense ells no
hagués pogut arribar fins on ho he fet. Especialment vull agrair tot el seu ajut a
l’Eduard i la Teresa, i la seva generosa amistat, fruit de tots aquests anys de treball
plegats.

Tambéhedeferunamencióespecialalamevadirectoradetesi,laDra.MireiaFreixai
Serra,perhaveracceptatdirigirladuranttotsaquestanys,ipelsseusbonsconsells.
Gràciesaellalatesihaesdevingutelqueés.

Amés,vullagrairelsuportdelafamíliaRigalt,quesemprem’hafetcostat.Al’inicide
lamevainvestigacióvaigtenirelprivilegideconèixerlasenyoraLeonorRigalt,nétadel
vitraller Antoni Rigalt, i posteriorment el seu fill, el senyor Marc Cantieri Rigalt, que
molt amablement em van rebre i em van facilitar tota la informació que tenien a
l’abast.

Són moltes les institucions que m’han ajudat i facilitat la recerca, entre les que cal
destacar: el Gremi del Vidre, l’Arxiu del Collegi d’Arquitectes de Barcelona, l’Institut
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Municipald’Històriadel’AjuntamentdeBarcelona,mésenconcretl’ArxiuHistòricde
la ciutat de Barcelona, l’Arxiu Contemporani de l’Ajuntament de Barcelona, l’Arxiu
FotogràficdeBarcelona,l’ArxiuHistòricdelaDiputaciódeBarcelona,l’ArxiudelaReial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmica
CatalanadeBellesArtsdeSantJordi,l’ArxiuMunicipaldelDistrictedeSantsMontjuïc,
elRegistreMercantildelaCiutatdeBarcelona,l’ArxiudelPalaudelaMúsicaCatalana,
l’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPaudeBarcelona,l’ArxiuHistòric
delaCambraOficialdeComerç,IndústriaiNavegaciódeBarcelona,l’InstitutAmatller
d’ArtHispànic,elMuseuNacionald’ArtdeCatalunya,laBibliotecadelsMuseusd’Art
del MNAC, l’Arxiu del Parlament de Catalunya, la Càtedra Gaudí, l’Arxiu Històric
ComarcaldeTortosa,l’Arxiudel’InstitutPereMatadeReus,l’ArxiudelConsellInsular
deMallorca,l’ArxiudelRegnedeMallorca,l’ArchivoForaldeBizkaiaielMuseudeles
ArtsDecorativesdeBarcelona.

Hi ha també altres institucions i empreses com Enciclopèdia Catalana, Finques
BusquetsiGálvezilaSeudelaSubdelegaciódelGovernaBarcelona,quem’hanobert
lesportesdelsseusedificisperpodervisitarlesinstallacionsifacilitarlareproducció
delsvitralls.

Nopucoblidarmed’esmentartotesaquellespersonesvinculadesaldesapareguttaller
Rigalt,GranellyCia.,oGranellyCia.,quetantamablementhanaportateltestimoni
personaldecomeraicomfuncionavaaquesttaller.AixícalressaltarelssenyorsJosep
Rosic, treballador del taller; Eusebi Mansilla, antic apoderat de la Casa Granell, i el
senyorNarcísPons,artistaipintordevidrieres.

Tambévulldestacarelsuportrebutilesaportacionsqueperaquesttreballhafetel
vitrallerXavierBonetielseufillJordiBonet,elsqualssemprehantingutlesportesdel
seutallerobertesperaresoldreconsultesidubtestècnicsquehananatsorgintalllarg
d’aquestsanysd’investigació.
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Són moltes les persones que al llarg d’aquest temps m’han ajudat
obrintme les portes de casa seva, de casa dels seus amics, o dels seus negocis per
poderobtenirimatgesdelsvitralls.Atots,elmeuagraïment.

Agraïments també per a Consol Bancells, Ramon Canyelles, Aleix Catasús, Rossend
Casanovas, família Espinagosa, Sílvia Cañellas, May Domínguez, Baltasar Coll,
MariàngelsFontdevila,RamonCalsinaiManuelGarcíaMartín.

Iperúltim,peròperamielmésimportant,elmeuagraïmentalmeumarit,enFerran,
pertotsaquestsanysdepaciènciaisuport.
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1.

Pròleg


L’inici d’aquesta recerca fou la tesi de llicenciatura que porta per títol   L’arquitecte
Jeroni

F.

Granell

i

Manresa

(18681931),

presentada

l’any

1999

1

 i on es va estudiar i analitzar la trajectòria arquitectònica i artística de Jeroni F.

GranelliManresa,socifundadordel’empresadevitrallsartísticsRigalt,Granell&Cia.
Enaquestprimerestudiesvatractareltemadel’empresadevitrallsdinsdelcontext
de l’obra i treball de l’arquitecte Granell. Arran d’aquesta recerca es va veure la
necessitatdeportaratermeunestudimésaprofunditd’aquesttallerdonadalaseva
importància històrica i artística dins de les indústries d’arts decoratives modernistes
catalanes i la mancança d’un treball exhaustiu que tractés els vitralls artístics i en
concretlacasaRigalt,empresacapdavanteraenlarecuperacióivaloraciódel’artdel
vitrall.

Aixídoncs,apartirdelatesidellicenciaturaesgestàlarecercaquearaespresenta:La
Casa de Vitralls Modernista, Rigalt, Granell & Cia.(18901931).  Aquest treball és el
fruit de la investigació feta, sota la direcció de la doctora Mireia Freixa i Serra,
catedràticadel Departament d’Història de l’Art, amb la intenció de ser llegidacom a
tesidoctoraldelDepartamentd’Històriadel’ArtdelaUniversitatdeBarcelona.Latesi
s’inclou dins dels treballs d’investigació que realitza el grup de recerca d’aquest
DepartamentdelaFacultatdeGeografiaiHistòriadeBarcelonaiquetécomatemala
recercaenlaHistòriadel’ArtidelDissenyContemporanis

Comsiaquel’empresaRigaltvatreballaralllargdemoltsanysiquelasocietatvaanar
canviant de nom, s’ha optat per anomenarla taller Rigalt quan se’n parla de forma
genèrica. Així és com la citen usualment els textos de l’època, probablement perquè
durantmoltsanyselvitralleridirectorartísticdel’empresafoul’AntoniRigalti,ala
sevamort,elseufillLluísRigalt.


1

 GIL FARRÉ, N. L’arquitecte Jeroni F. Granell i Manresa (18681931). Barcelona, tesina Universitat de
Barcelona,1999.
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1.1.Marctemporal

La base d’aquesta recerca es l’associació empresarial entre el vitraller Antoni Rigalt i
Blanch i l’arquitecte Jeroni F. Granell i Manresa. La part principal de la meva
investigaciósecentracronològicamententrelacreaciódeltaller,el1890,finsalamort
d’undelsseusprincipalssocisJeroniF.GranelliManresa,l’any1931. Malgrataixò,i
per a un desenvolupament coherent d’aquest estudi, s’ha cregut convenient ampliar
aquests límits amb els orígens. Per això, s’ha inclòs informació sobre les obres del
vitrallerAntoniRigaltanteriorsalasevaunióambJeroniF.Granell.Eraconvenienti
necessariperpoderdonarcoherènciaalainvestigaciósaberdelsantecedentsartístics
d’aquestvitraller,quejateniaunatrajectòriaprofessionalpròpiaabansdelasevaunió
comercialambl’anomenatarquitecte.

Encara que la part més important d’aquesta investigació es basa en el període
modernista, moment culminant  d’aquesta empresa, s’ha fet també el seguiment de
les obres posteriors en aquest període, d’estètica ja Noucentista, Art Déco o
Classicista,méspròpiadelsanysvintitrentadelseglepassat.

Parallelamental’estudidel’empresacreadaperAntoniRigaltiJeroniF.Granell,icom
aconseqüènciad’aquest,s’haanattrobantinformacióinèditaalvoltantdelesaltres
empresesdedicadesalmóndelvitrallsquehitreballavencoetàniament.Aquestanova
documentacióhaquedattambérecollidaenaquestarecerca.




1.2 Objectiusimètodedetreball

En aquest estudi es vol donar a conèixer el treball de l’empresa de vitralls artístics
Rigalt, Granell & Cia. mitjançant l’anàlisi de l’evolució de l’empresa des de diferents
vessants: a través de l’estudi de les seves obres que ens donaran constància dels
diversos períodes artístics pels quals hi passen, dels diferents tipus d’obra, i de les
qualitats del treball. A més, s’ha aprofundit en el coneixement sobre els diferents
integrants de la societat i la seva relació amb diversos artistes i arquitectes
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contemporanisambquihicollaboren.Unadelespartsprincipalsd’aquesttreballha
estatportaratermeelreculldelesobresd’aquestaempresa,tantdelesconservades
com de les desaparegudes, de les que pot restar algun tipus de documentació que
corroboriquehanestatobrad’aquestaempresa.

Lametodologiadetreballques’haseguitperlaconsecuciód’aquestestudihaestat,
perunapart,l’examenexhaustiudelabibliografiaexistentsobreeltemadevitralls,i
més concretament sobre l’empresa que s’ha estudiat, la recerca de les fonts
documentalsdel’èpocaideladocumentacióconservadaalsarxius.Peraltrapart,tota
aquestarecercas’hacompletatambunintenstreballdecamp.


1.3Marchistoriogràfic

Elsestudisespecialitzatssobrevitrallmodernistanoelstrobaremfinsafinalsdelsanys
70 inicis dels anys 80 del segle XX. Anterior en aquestes dates existeixen únicament
referències dins d’alguns llibres d’àmbit més general, com es el cas de l’obra El Arte
Modernista Catalán d’Alexandre Cirici i Pellicer2 (1951), llibre on ja parla tant de
l’arquitecte Jeroni F. Granell i la seva vinculació amb els vitralls, així com també
d’Antoni Rigalt i les seves obres, i on revelen algunes dades d’interès i imatges
inèdites.Lasegüentobrageneralontrobaremreferènciesenaquesttemaseràforça
posterior,estractadelvolumVIIIdelaHistòriadel’ArtCatalà3deFrancescFontbonai
Francesc Miralles (1982), on es parla breument dels vitrallers modernistes i
concretamentdelacasaRigalt,GranelliCia.

Però com ja s’ha comentat anteriorment, no serà fins a finals dels anys 70 quan
comenciasorgiruncreixentinterèspelsvitrallsmodernistes,interèslligatambelque
parallelament anava emergent per tot el moviment modernista.  Serà en aquest
moment quan s’editaran els primer llibres monogràfics. El primer autor que va
investigar sobre aquest tema fou Manuel GarciaMartín qui l’any 1979 publicà, per
2

CIRICIIPELLICER,A.,ElArteModernistaCatalán.Aymar.Barcelona,1951.
FONTBONA,F.,MIRALLES,F.,“DelModernismealNoucentisme18881917”,aHistòriadel’ArtCatalà.
VolumVIII.Edicions62.Barcelona,1892.

3
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encàrrecdel’empresaCatalanadeGasyElectricidad,l’obraVidrierasdeungranjardín
devidrios4.Enaquestaprimerencapublicaciótrobaremelprimergranreculldevitralls
modernistes, així com el dels principals llinatges de vitrallers de finals del segle XIX i
principis del XX. GarciaMartín també ens assenyalarà en aquesta publicació les
característiquesprincipalsdelvitrallmodernistacatalà.Aquestllibreés,doncs,degran
importànciaperlagraninformacióquehiaporta.

Abandad’aquestllibre,GarciaMartínvaescriureposteriorment,tambéperencàrrec
de l’empresa Catalana de Gas y Electricidad, altres monografies divulgatives sobre
alguns dels edificis més emblemàtics del modernisme, com la Casa Lleó Morera5 o
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona6, o sobre les construccions
modernistesexistentsaComillas7.Dinsd’aquestesobreshitrobemsempreuncapítol
onfareferènciaalsvitrallsqueembelleixenaquestsedificis,delsqualsenfal’oportuna
descripcióiunamplireportatgefotogràfic.

Manuel GarciaMartín fou el primer autor que va publicar sobre el vitrall cloisonné,
tècnicafinsenaquellmomentgairebédesconegudaipocvalorada.ElllibreElsvitralls
cloisonné de Barcelona8 s’edità com a catàleg de l’exposició que sobre aquesta
temàtica va organitzar l’Ajuntament de Barcelona l’any 1985 a la Casa Elizalde. Ha
estatelprimerimalauradamenteldarrercopques’hafetunaexposiciósobrevitrall
cloisonné. Aquest catàleg és el primer text que parla d’aquesta temàtica, i fins a
l’actualitatéselmésextensidereferènciaanivellinternacional.

Unaltredelsautorsqueméshaescritalvoltantd’aquesttemaiespecialmentsobreel
vitraller Antoni Rigalt i Blanch, ha estat l’artista Joan VilaGrau9. L’any 1978 trobem
publicatsdosarticlesseusalarevistaCuadernosGuadalimartitulats“Notassobrelos
4

GARCIAMARTÍN,M.VidrierasdeunGranJardíndeVidrios.CatalanadeGas.Barcelona,1979.
GARCIAMARTÍN,M.LaCasaLleóMorera.CatalanadeGasS.A.Barcelona,1988.
6
GARCIAMARTÍN,M.L’HospitaldeSantPau.CatalanadeGasS.A.Barcelona,1990.
7
GARCIAMARTÍN,M.Comillasmodernista.CatalanadeGasS.A.Barcelona,1993.
8
 GARCIAMARTÍN, M. Els vitralls cloisonné de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Casa Elizalde.
Barcelona,1985.
9
L’artistaJoanVilaGrauesvaformarivatreballarmoltsanyscomadissenyadordevitrallsalaCasa
Granell seguint els passos del seu pare l’artista Joan Vila Arrufat, qui ja fou collaborador habitual
d’aquesttaller.D’aquísorgeixelseuvincleambelsvitrallsmodernistes.
5
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vidrieroscatalanes”10i“Apuntessobreelvitralmodernistacatalán”11,ons’explicala
recuperaciódel’oficidevitraller,elsseusantecedentsilarenovaciótècnicaiartística
que això suposa. L’any següent publicà un altre article amb semblant contingut a la
revistaSanJorge12ambeltítol“Lesvidrieresmodernistescatalanes”.

Lasevaobramésimportantéselllibrepublicatel1982,ElsvitrallersdelaBarcelona
modernista13, on explica tota l’evolució dels vitralls de Barcelona, des de finals del
segleXIXfinsalasegonadècadadelsegleXX.Tambéfaunrepàspelsdiferentstaller
devitrallersquevanexistirdinsd’aquestperíode,aixícomdelsvitrallsmésimportants
dins del modernisme i l’evolució de l’estil dels vitrallers cap al Noucentisme. En
aquesta obra trobem publicats per primer cop els diferents discursos que féu el
vitrallerAntoniRigalti,alfinaldelllibre,elprimerglossarideterminologiadelvitrall.
Encara que és una obra de divulgació molt interessant i una primera aproximació al
móndelvitrall,comainvestigadorshitrobemafaltarlesreferènciesdocumentals,tot
iquel’autorincorporaunapartatdebibliografiaalfinaldelllibre.

Ésinteressantdestacareldiscursd’ingrés14deJoanVilaGraualaReialAcadèmiade
CiènciesiArtsdeBarcelona,onparladelvitrallerAntoniRigaltiBlanch.JoanVilaGrau
hacollaborattambéenlaredacciódediferentscatàlegsd’exposicionssobrevitralls,
delsqualsparlarémésendavant.

L’obra d’aquest autor és molt més extensa ja que no s’ha limitat cronològicament al
Modernisme,sinóquehatreballatmoltesaltresèpoquesdelvitrall,aixícomtambéen
les anàlisis de múltiples vitralls. És membre del Corpus Vitrearum Medii Aevi15 i ha
collaboratennombrosespublicacionsd’aquestainstitució.

10

 VILAGRAU, J. “Notas sobre los vidrieros catalanes” a Cuadernos Guadalimar, núm. 15, p. 7172.
Barcelona,1978.
11
VILAGRAU,J.“Apuntessobreelvitralmodernistacatalán”,aCuadernosGuadalimar,núm.15,p.73
77,Barcelona,1978.
12
VILAGRAU,J.“Lesvidrieresmodernistescatalanes”aSanJorge,núm.94,Barcelona,1979.
13
VILAGRAU,J.ElsVitrallersdelaBarcelonaModernista.Polígrafa.Barcelona,1982.
14
 VILAGRAU, J. “El vitraller modernista Antoni Rigalt i Blanch”, a Memorias de la Real Academia de
CienciasyArtesdeBarcelona.Terceraèpocanúm.822,XLV,núm.18.Barcelona,1983.
15
 Al final del capítol se’n parla extensament i s’hi especifiquen cadascuna de les obres en les que ha
collaborataquestautor.
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Als anys 80 del segle XX, a Barcelona, es van fer tres exposicions sobre vidrieres,
mostresdelesqualsenshanarribatelsrespectiuscatàlegs.Lasevaimportànciarauen
el fet de ser el primer intent de recopilació i catalogació dels vitralls, d’altra banda
encaravigentenl’actualitat.Aquestestresexposicionsvanser:Contrallum,Vitrallde
l’Eixample16 (1983), que es va poder veure a la Casa Elizalde sota el patrocini de
l’AjuntamentdeBarcelona;ElVitrallModernista17(1984),fetaalaFundacióMiróique
vacomptarambelsuportdelDepartamentdeCulturadelaGeneralitatdeCatalunya;i
Els vitralls cloisonné deBarcelona18, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el
Museu d’Art Modern de Barcelona (1985). La darrera exposició feta al voltant del
vitralléslaquevaportarpertítolLavidrieraespañoladelgóticoalsigloXXIiqueva
tenirllocalaFundaciónSantanderCentralHispanol’any2001,onesvaferunabreu
referènciaalvitrallmodernistacatalà19.

Els estudis sobre vitralls més recents són els desenvolupats per Sílvia Cañellas i
MartínezalasevatesidoctoralAproximacióal’estudidelesvidrieresdelaCatedralde
Barcelonadesdelesprimeresmanifestacionsalaconclusiódelcimbori20(1993).Ala
sevatesi,CañellasexplicacadaundelsvitrallsdelaCatedraldeBarcelonaitotsaquells
artistes que treballaren en la seva elaboració. El seu estudi arriba fins a principis del
segle XX, quan la casa Rigalt i Granell dissenyà els vitralls del cimbori.  Altres de les
sevespublicacionsquetractenelmovimentPremodernistaiModernistasón:l’article
“ProjectedevidrierespremodernistesperalaSeudeBarcelona”21publicatalBoletín
del Museo de Arte de Catalunya (1993); el text “El taller de vidrieres dels Rigalt i la

16

 AUTORS DIVERSOS Contrallum. Vitrall de l’Eixample. Casa ElizaldeAjuntament de Barcelona.
Barcelona,1983.
17
 AUTORS DIVERSOS. El vitrall modernista. Fundació Joan MiróDepartament de Cultura de la
GeneralitatdeCatalunya.Barcelona,abrilmaig1984.
18
AUTORSDIVERSOS.ElsvitrallscloisonnédeBarcelona.AjuntamentdeBarcelona.Museud’ArtModern
deCatalunya.Barcelona,1985.
19
AUTORSDIVERSOS.LavidrieraespañoladelgóticoalsigloXXI.FundaciónSantanderCentralHispano
Madrid,2001.
20
CAÑELLAS,S.Aproximacióal’estudidelesvidrieresdelacatedraldeBarcelonadesdelesprimeres
manifestacionsalaconclusiódelcimbori.UniversitatdeBarcelona(Col.detesisdoctoralsmicrofitxades
núm.1804).Barcelona,1993.
21
CAÑELLAS,S.“ProjectedevidrierespremodernistesperalaSeudeBarcelona”,aBoletíndelMuseo
deArtedeCatalunyaI.Barcelona,1993.
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Catedral de Barcelona (18921913)22, a Miscellània en Homenatge a Joan Ainaud de
Lasarte,Barcelona,1999;l’article“VidrieresconservadesdeltallerAmigóalacatedralde
Barcelona”23, aButlletí delMuseuNacional d'Art deCatalunya;ilaponènciaelaborada
conjuntamentRéintroductionstechniqueset“innovations”danslevitrailcatalanduXIXe
siècle24, dins “Les dossiers de l’IPW, 3. Techniques du vitrail au XIX siècle. Namur,
Institut du Patrimoine wallon, Namur, 2007, on es parla de les innovacions i
recuperacionsdelestècniquesaplicadesalvitralldefinalsdelsegleXIX.

Un altre autor destacat pels seus estudis sobre vitralls és Víctor Nieto Alcaide,
presidentdelComitèespanyoldelCorpusVitrearumMediAevii.Lessevespublicacions
són d’àmbit nacional. Ha publicat nombrosos articles a revistes especialitzades i
diversosllibrescom:LasvidrierasdelacatedraldeSevilla25,Lasvidrierasdelacatedral
de Granada26, La vidriera del Renacimiento en España27 o  el llibre La luz símbolo y
sistemavisual28.

Enlesobresd’aquestautortrobemreferènciessobrelacasaGranellalllibreVidrieras
deMadrid.DelModernismoalArtDecò29,publicatel1996, onparlad’algunesobres
fetesperlacasaGranellaedificisdeMadrid.TambécalremarcarelllibrelaVidriera
Española.Ochosiglosdeluz30(1998),ons’explical’evoluciódelvitrallaEspanyadesdel
Romànic fins als nostres dies i on també fa referència, a diversos capítols, a Antoni
RigaltcomavitrallerialseutreballdesprésdelaunióamblafamíliaGranell.


22

 CAÑELLAS, S. “El taller de vidrieres dels Rigalt i la Catedral de Barcelona (18921913)” dins de
Miscellània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, vol II, p. 203210. MNAC, IEC, Publicacions de
l’AbadiadeMontserrat.Barcelona,1999.
23
CAÑELLAS,S.“VidrieresconservadesdetallerAmigóalacatedraldeBarcelona”,aButlletídelMuseu
Nacionald'ArtdeCatalunya,nº2,p.93114.Barcelona,abrilde1996.
24
 CAÑELLAS, Sílvia i GIL, NúriaRéintroductions techniques et “innovations” dans le vitrail catalan du XIXe
siècle.Dins“Lesdossiersdel’IPW,3.TechniquesduvitrailauXIXsiècle.Forumpourlaconservationdes
vitreaux.Namur,1416juin2007”,p.4554.InstitutduPatrimoinewallon.Namur,2007.
25
NIETOALCAIDE,V.LasvidrierasdelaCatedraldeSevilla.CSIC.Madrid,1969.
26
NIETOALCAIDE.V.LasvidrierasdelaCatedraldeGranada.UniversidaddeGranada.Granada,1974.
27
NIETOALCAIDE.V.LavidrieradelRenacimientoenEspaña.CSIC.Madrid,1970.
28
NIETOALCAIDE.V.Laluzsímboloysistemavisual.Càtedra.Madrid,1978.
29
NIETOALCAIDE,V.VidrierasdeMadrid.DelModernismoalartdecò.VolumIII.ComunidaddeMadrid,
ConsejeríadeEducaciónyCultura,Dir.Gral.dePatrimonioCultural.Madrid,1997
30
NIETOALCAIDE,V.Lavidrieriaespañola.Ochosiglosdeluz. Ediciórevisadaiaugmentadadel2011.
Nerea.Madrid,1998.
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Aixímateix,calfermenciódelsllibresqueeditaelCorpusVitrearumMediiAeviiper
promoure el coneixement, l’estudi i la reproducció de les vidrieres d’edificis
monumentals catalans fins al segle XVI31. El primer volum, publicat l’any 1985, fou
dedicatexclusivamentalsvitrallsdel’esglésiadeSantaMariadelMardeBarcelona32.
L’any1987espublicàelsegonvolum,queesdedicàalsvitrallsdelaSeudeGirona,les
vidrieres de l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries i les de l’església dels
SantsJustiPastordeBarcelona33.Eltercervolum,concebutcomdosenun,ambles
seves introduccions i apartats corresponents, es destinà a les vidrieres de la Seu de
Tarragona i a les del monestir de Santes Creus34 i fou publicat l’any 1992.  El quart
volums’editàel1997iparladelsvitrallsdelaCatedraldeBarcelonaidelMonestirde
Pedralbes35.EncapdelespublicacionsfinsaraeditadespelCVMAnos’hantractatde
forma específica els vitralls del segle XIX i XX, Premodernisme i Modernisme, encara
quepelfetdetractarsed’unreculldelahistòriavitrallerad’aquestsedificis,hitrobem
referènciespuntualsaartistesivitrallsd’aquestperíode.Aquestéselcasdeltreballs
quefanelstallersAmigóiRigaltperalaCatedraldeBarcelona,otambél’AntoniRigalt
enlarestauraciódelsvitrallsdeSantesCreus36.

Finalment, s’ha consultat també bibliografia específica sobre edificis en els quals hi
trobemvitralls,coméselcasdelllibreVitralesdelacatedraldeMallorca(1993),de
Llorenç Tous i Pedro Coll, on trobem referenciats els diferents treballs executats en
aquesttempleperlacasaRigalt,aixícomelsautorsdelsdissenys,oelllibred’Ibáñez
GonzálezVaras,LacatedraldeLeón,Historiayrestauración(18591901)37.Amés,de

31

Informacióextretadelapàginawebdel’entitat.
http://www2.iecat.net/gc/ViewPage.action?siteNodeId=355&languageId=1&contentId=1666.
32
AINAUDIDELASARTE,J,VILAGRAU,J.,ESCUDEROIRIBOT,M.A.Vitrallsmedievalsdel'esglésiade
SantaMariadelMar,IEC.CorpusVitrearumMediiAevi.Espanya;6.Catalunya;1.Barcelona,1985.
33

AINAUDIDELASARTE,J,VILAGRAU,J.,ESCUDEROIRIBOT,M.AElsVitrallsdelaCatedraldeGirona.
IEC.CorpusVitrearumMediiAevi.Espanya;7.Catalunya;2.Barcelona,1987.
34
  AINAUD I DE LASARTE, J, VILAGRAU, J.,VIRGILI,C.ElsVitralls delMonestir de Santes Creus i de la
CatedraldeTarragona.IEC.CorpusVitrearumMediiAevi.Espanya;8.Catalunya;3.Barcelona,1992.
35
 AINAUD I DE LASARTE, J.,MUNDÓ I MARCET, A. M., VILAGRAU, J.; ESCUDERO I RIBOT, M. A.,
CAÑELLAS,S.;VILAIDELCLÒS,A.,ElsVitrallsdelacatedraldeBarcelonaidelMonestirdePedralbes.IEC.
CorpusVitrearumMediiAevi.Espanya;9.Catalunya;4.Barcelona,1997.
36

Pelquefaaqueststreballsse’nparlaràextensamental’apartat5.Laproduccióartística.
 TOUS, LL; COLL, P. Vitrales de la catedral de Mallorca, Rotary Club Palma, Mallorca,1993. Ibáñez
GonzálezVaras,LacatedraldeLeón,Historiayrestauración(18591901)37.
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Núria Gil, “El taller Rigalt, Granell & Cia a la Casa Navàs”38, a La Casa Navàs de Lluís
DomènechiMontaner(2006), onpodemseguirlarecercahistòricadelaconstrucció
dels vitralls d’aquesta emblemàtica casa modernista i la descripció de cadascun dels
vitralls que conformen el conjunt. Del 2004, La Casa Granell i Jeroni F. Granell39,
publicacióontrobemuncapítoldedicatalsvitrallsqueembelleixenaquestedifici.La
sevaimportànciarauenelfetquetantl’edificicomelsseusvitrallsestandissenyatso
pensatsperl’arquitecteJeroniF.Granell,autordelacasaialhorasocidel’empresade
vitralls.Ésunclarexponentdevitrallmodernistainspiratenlesfontsqueelsarribaven
mitjançantlesrevisteseuropeesd’artsdecoratives.

Del mateix any és l’article ”L’art de la llum: vitralls modernistes”40, a L’Institut Pere
Mata de Reus. En aquest capítol dedicat als vitralls també hi trobem una acurada
recercahistòrica,aixícomunadescripciódelsvitrallsmésreeixitsd’aquestainstitució
com són els del Pavelló dels Distingits.  L’estudi “Els vitralls del Consell Insular de
Mallorca”41,aElConsellInsulardeMallorcapublicataMallorcal’any2001,tractadels
vitrallsd’aquestainstitució.TambéaL’empresadevitrallsmodernistesRigaltGranelli
Cia. Aproximació42, publicat dins de les I Jornades Hispàniques d’Història del Vidre,
trobem una primera aproximació a aquest taller que inclou un recull de tota la
bibliografiaidocumentacióconsultadafinsaaquellmoment.







38

GILFARRÉ,N.“EltallerRigalt,Granell&CiaalaCasaNavàs”,aLaCasaNavàsdeLluísDomènechi
Montaner.PragmaEdicions.Reus,2006.
39
GILFARRÉ,N.,LaCasaGranell.JeroniFGranell.Restaura.Barcelona,2004.
40
GILFARRÉ,N.,”L’artdelallum:vitrallsmodernistes”,aL’InstitutPereMatadeReus.PragmaEdicions.
Reus2004.
41
GILFARRÉ,N.,“ElsvitrallsdelConsellInsulardeMallorca”,aElConsellInsulardeMallorca.Ed.Consell
InsulardeMallorca.Mallorca,2001.
42
 GIL FARRÉ, N., L’empresa de vitralls modernistes RigaltGranell i Cia. Aproximació, I Jornades
Hispàniquesd’HistòriadelVidre.BarcelonaSitges,2001.
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1.4 Fontsdocumentals

Unapartclauenlarecercahaestatelbuidatgedelesfontsdel’època.Perunabanda,
disposemdeladocumentacióconservadaal’arxiudelafamíliaGranell43.Totiquela
major part d’aquesta documentació es va perdre durant la Guerra Civil Espanyola
(19361939),s’hanconservatalgunsesbossosialtradocumentaciódispersadeltaller,
comarafactures,inventaris,oelscatàlegspublicitarisdel’època.

Per una altra banda, s’han buidat les revistes artístiques i els diaris de l’època per
trobar referències tant del taller com dels seus socis o, també, alguna imatge de
vitralls,illustracionsquedevegadess’empravenperembellirlapublicació.Així,s’han
cercat articles sobre el taller o sobre l’obra d’aquest taller, publicitat en premsa,
referències biogràfiques dels membres del taller, etc. Les revistes consultades són:
ArquitecturayConstrucción,ElArteDecorativo,LaVeudeCatalunya,ArtsiBellsOficis,
La Vanguardia, L’Avens, Diario de Barcelona, Hojas selectas, el Diluvio. També
publicacionsgremialscom:LaUnión.SociedaddeobrerosvidrierosdeBarcelonaysus
contornos  de 1900, o El Vidrio (1917 i 1920), Federación Española de vidrieros
cristalerosysimilares(1920).Ipublicacionsdel’Associaciód’ArquitectesdeCatalunya,
comelseuanuari,oeldelFomentdelesArtsDecoratives.

Una altra font documental consultada han estat els catàlegs de les diferents
exposicionsdeBellesArtsid’ArtsDecoratives:ExposicióndeBellasArtesyIndustrias
Artísticas (18961898); Catálogo de la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e
Internacional de Reproducciones (1892,1894 i 1896); Exposición de las industrias
creadasalamparodelarancelde1891(1897);il’ExposiciónNacionaldeArte(1900).

S’hanrevisatelsdiferentsdiscursosquevaferAntoniRigaltal’AcademiadeCienciasy
Artes de Barcelona: Las vidrieras de colores en la decoración del templo cristiano

43

Actualment,ladocumentacióprocedentdel’arxiuGranellestrobaal’arxiudelDHUBdoc,Centrede
DocumentaciódelDissenyHubBarcelona,jaquelafamíliahafetladonacióaaquestainstituciódela
totalitatdel’arxiudocumental.
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(1884), Presentación de algunas muestras de vidrieras de color y explicación de los
procedimientosseguidosparapintaryconstruirlasmismas,desdelaaplicacióndeeste
artehastanuestrosdíasporelacadémiconumerarioD.AntonioRigalt(1897),oDelo
útilqueseríadaralasartesdecorativasespañolascarácternacional(1889),itambé
discursos d’altres acadèmics, com Manuel Rodríguez Codolá, Algo de maestros
pintoresynotassobrevidrierasdecolores”(194345).

Ha estat fonamental la consulta de la biblioteca particular dels Granell conservada a
l’arxiu familiar, que era part important del fons de repertori del taller. Així, s’han
consultat les publicacions d’època arribades de l’estranger44, on hi trobem obres tan
significatives com Dictionaire de l’Architecture Française du XI au XVI siècle45, escrita
per ViolletleDuc, o del mateix autor Entretiens sur l’Architecture46 (18631872) i
Dessins Inèdits de ViolletLeDuc. Un altre dels autors que és present en aquesta
bibliotecaésPugin,ambl’obraGlossaryofEcclesiasticalOrnamentandCostume47.

Hitrobemtambédiccionariscoml’Encyclopédiedel’architectureetdelaConstruction,
dirigit per P. Planat i publicat a París per Dujardin Et Cie. Llibres dedicats a
l’arquitectura europea,L’Architecture Allemande (volums dispersos entre el 1866 i el
1877),Monumentsd’Archittecture,deSculptureetdePeinturedel’Allemagnedepuis
du Christianisme jusqu’aux temps modernes48, o Motifs d’Architecture Russe. Édifices
PúblicsConstructionsprivées49,llibreescritenfrancèsirus,jaquetambéespublicava
aSantPetersburg.

S’han conservat també diverses revistes dedicades a l’arquitectura. Unes de més
antigues,provinentsseguramentdelfonsdelseupare,iunadeprincipisdesegle,ala
que el mateix Granell devia d’estar subscrit, Moderne Bauformen.  La més antiga és
44

Aquestesrevistess’hanconservatal’arxiudelafamíliaGranellprovinentsdeltallerdevitralls.Se’n
parlaràmésextensamentenelcapítol3.ElTallerRigalt.
45
VIOLLETLEDUC,Dictionairedel’ArchitectureFrançaiseduXIauXVIsiècle.10volums.Ve.A.MorelEt
CiaÉditeur.París,18751882.
46
Aquestaobra,al’igualquel’anterior,estàeditadaperVe.A.MorelEtCia,aParís.
47
PUGIN,GlossaryofEcclesiasticalOrnamentandCostume.CopiledfromAncientAuthoritiesand
Cramples.BernardQuaritch,15piccadilly.London,1868.
48
AquestllibrefoupublicatperErnestFörsteritraduïtdel’alemanyalfrancèsperl’editorialA.MorelEt
Cia.París,1859.
49
EditataParísperDucherEtCia,1880.
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Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publics. Journal des architectes des
ingénieurs des archéologues des industriels et des propiétaires, dirigida per M. César
Dacy, París (18611887). Una altra revista és l’Encyclopédie d’Architecture. Revue
Mensuelle des Travaux Publics et Particuliers,50. Moderne Bauformen, editada per
JuliusHoffmann.

Ungrannombrederevistesomplienl’esmentatestudi,entrelesquevamtrobartítols
com Der Moderne Still (19001901); The Studio; el magazine alemany, Dekorative
Volbilder, dirigit per Julius Hoffmann; o la revista La Decoration Ancienn & Moderne,
editada a París. Altres revistes d’arts decoratives que es trobaven al taller Rigalt &
Granell són: Documents d’Atelier; Art et Decoration, editada a Darmstadt per Alex
Koch; Deutsche Kunts und Dekoration (18981904); Modelli d’Arte Decorativa,
publicada a Milà; o Álbum enciclopédico de Artes Antiguas y Modernas, publicat a
Barcelona.

Elconjuntd’aquestespublicacionsensdonenunaideamoltrealdelconeixementque
tenienelsartistesmodernistesdelques’estavafentalarestad’Europaievidencienel
seugraninterèsperestaraldiadelesdarreresinnovacionstècniquesiartístiques.


1.5Arxius

Per a dur a terme aquesta investigació s’han consultat fons documentals d’arxius i
biblioteques diversos. L’arxiu principal i base d’aquest treball és l’arxiu documental
que conservava la família Granell i que com ja hem comentat es troba actualment a
l’arxiuDHUBdoc,CentredeDocumentaciódelDissenyHubBarcelona.

Estractad’unarxiuambdocumentaciómoltdiversa,sensecaptipusdecatalogaciói
onesconservendocumentsdispersos.Aixòésdegutaladestrucciódelamajoriade
documentació del taller arran de la Guerra Civil Espanyola. Com molts dels tallers
artesanalsd’aquellaèpoca,eltallerGranellfouregistratdurantlaGuerraCivilimolts
50

EditadaperVe.A.Morel&Cie.Libraires.Són3volumsquecorresponenalsanys1872,1873i1874.
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dels documents existents, sobretot dibuixos i cartrons d’iconografia religiosa foren
destruïts51. Posteriorment, i com a conseqüència del trasllat a una altra seu, es va
perdretambémoltadeladocumentacióquehirestava.

Originalment aquest arxiu estava format per la documentació arquitectònica dels
arquitectes Jeroni Granell i Mundet i Jeroni F. Granell i Manresa: plànols, factures,
dibuixos, escriptures (actualment a l’Arxiu Nacional de Catalunya), i per factures,
dibuixos,esbossos,inventarisifotografiesprovinentsdeltallerdevitralls,materialtot
ellques’haclassificatiordenat.


La documentació d’aquest arxiu inclou un total d’unes 3000 peces, que van des de
gravats, làmines de diversa temàtica, fulletons publicitaris de l’empresa, fotografia,
documentació comptable, inventaris i repertoris de gran format. El nombre de
documents més gran conservat són els esbossos, al voltant d’uns cinccents, entre
dibuixos de vitralls i vidres a l’àcid. De tota aquesta documentació se n’ha fet el
buidatgeisen’haextretvaluosainformació.Caldestacarquelamajoriadelsesbossos
de vitralls no són datats ni hi consta cap informació sobre la seva destinació ni
propietari,únicamenthitrobemenmoltsd’ellselsegelldel’empresadevitralls.Uns
altres documents trobats en aquest arxiu són els diferents catàlegs publicitaris del
taller. Aquests catàlegs mostren imatges d’algunes de les obres del taller, que han
servitpercompararlesambladocumentacióconservada.

Tambés’hacercatinformacióal’ArxiuHistòricdelCollegid’ArquitectesdeCatalunya,
a Barcelona (AHCOAC), on s’ha consultat informació sobre l’Exposició Universal del
1888, o els expedients de diferents arquitectes relacionats amb aquest taller, com
Bonaventura i Joaquim Bassegoda i Amigó, Josep Domènech i Estapà, August Font i
Carreras o Francesc de Paula Villar i Carmona, així com també s’ha revisat la
documentació de l’arxiu de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i del Concurs
Pollés;  l’Institut Municipal d’Història de l’Ajuntament de Barcelona; l’arxiu fotogràfic
del’ArxiuMunicipald’Històriadel’AjuntamentdeBarcelona;l’ArxiuContemproarinde
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AquestainformacióéstestimoniatgedelapròpiafamíliaGranell.
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Barcelona, on s’ha trobat informació sobre els diferents edificis construïts per J.F,
Granell,l’ArxiudelaRealAcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona,ons’haconsultat
la documentació sobre Antoni Rigalt i Blanch membre d’aquesta Reial Acadèmia;
l’ArxiuHistòricdeldistrictedeSantsMontjuïcperalainformaciósobrelaconstrucció
de l’edifici de la regidoria d’Hostafrancs; el Registre Mercantil de la ciutat de
Barcelona, on es conserva la documentació de les diferents societats que van crear
AntoniRigaltielsseussocisJeroniF.GranelliJosepBartomeus;l’arxiuhistòricdela
ReialAcadèmicaCatalanadeBellesArtsdeSantJordi,ons’hatrobatinformaciósobre
laformaciótantd’AntoniRigaltcomdeJeroniF.Granell;il’ArxiuHistòricdelaCambra
OficialdeComerç,IndústriaiNavegaciódeBarcelona,ons’hafetunbuidatexhaustiu
dels volums de l’Anuario Riera. Guía General de Cataluña: comercio, industria,
profesiones, artes y oficios, propiedad urbana,... dirigit per Eduardo Riera Solanich52
pertaldebuscarinformacióalvoltantdelsdiferentstallersdevitrallscoetanisaltaller
Rigalt. Altres arxius consultats són l’Arxiu del Palau de la Música i l’Arxiu Històric de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on s’han trobat els documents
històric sobre l’execució d’aquest dos emblemàtics edificis i més concretament les
referènciesalesobresenvidre;l’InstitutAmatller;laBibliotecadelsMuseusd’Artdel
MNAC; la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, on es conserva
documentació sobre l’Academia provisional de Bellas Artes de Barcelona, i més
concretament sobre un discurs llegit per Antoni Rigalt; l’Arxiu del Parlament de
Catalunya, on s’ha consultat el procés de reforma de l’edifici per part del decorador
Santiago Marco; la Càtedra Gaudí; l’Arxiu Històric de la ciutat de Tortosa, on s’han
trobatlesreferènciesdelsvitrallscreatsperaquestaempresaiqueanavenaformar
partdeladecoraciódel’anticajuntament;l’Arxiudel’InstitutPereMatadeReus,on
es conserva la informació de la construcció de l’edifici; l’Arxiu del Consell Insular de
Mallorca i l’Arxiu del Regne de Mallorca, per consultar i documentar els vitralls del
Consell Insular de Palma de Mallorca; l’Archivo Foral de Bizkaia, on es conserva la
documentació del concurs per als vitralls del Palacio Foral de Bilbao i de la Sala de
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AnuarioRiera.GuíaGeneraldeCataluña:comercio,industria,profesiones,artesyoficios,propiedad
urbana,... dirigit per Eduardo Riera Solanich. Anual. Any 116. Centro de Propaganda Mercantil.
Barcelona,18961912.
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JuntesdeGernika;ifinalment,labibliotecaespecialitzadaenvidreivitrallsdelCentre
delVidredeBarcelona.
Hi ha diferents arxius que no s’han pogut consultar, un és el del Foment de les Arts
Decoratives,jaquenoestàcatalogatinoéspossiblelasevaconsulta.Labibliotecadel
Foment, però, es conserva a la Biblioteca del  Collegi d’Arquitectes de Catalunya i
s’hanpogutconsultarelsdiferentsanuaris,d’onsen’haextretvaluosainformació.Un
altrearxiuquehaestatdeltotinaccessibleésqueelconservadocumentaciósobreels
artistes Antoni Rigalt i Blanch i Lluís Rigalt i Corbella, que es troba en possessió del
vitrallerJoanVilaGrau.Apesard’haversollicitatdeformareiteradalasevaconsulta,
m’haestatnegatl’accésaaquestarxiu,perlaqualcosadesconeclaimportànciadela
documentacióqueallíesguarda.


1.6Treballdecamp

Totaquesttreballderecercas’hacomplementatambunintenstreballdecamp.S’han
mantingutdiferentsconversesambvitrallersactuals,comelssenyorsJeroniGranelli
Carbonell, Xavier Bonet, Félix Díaz o Quei, per entendre millor la tècnica i els
procediments de l’art del vitrall. De gran ajuda han estat les aportacions dels antics
treballadors de la casa Granell, amb els qui s’han pogut mantenir converses molt
enriquidores,comhaestatelcasdelsenyorNarcísPonç,delsenyorJosepRosicidel
senyorEusebiMansilla,delsquis’harecolliteltestimoniienshantransmèslaimatge
deltallerenplenaefervescènciacreativamésenllàdelquepotquedarconstànciaen
elsdocumentsescrits.

Però sobretot, per poder portar a terme aquests treball d’investigació ha estat
fonamentall’estretacollaboracióques’hamantingutambelsdescendentstantdela
famíliaGranellcomdelafamíliaRigalt,quehanposattoteslesfacilitatsperquèaquest
treball pogués veure la llum, facilitantme l’accés als seus arxius per poder treballar
ambladocumentaciópròpiadeltaller.
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Semprequehaestatpossible,gràciesalstestimonisdocumentalsqueenshandeixat
constància, s’ha mirat de determinar la ubicació de les obres originals de l’empresa
Rigalt,GranelliCia.Aixídoncss’hanintentatlocalitzarelmàximd’obresalaciutatde
Barcelona, però també s’ha viatjat a altres ciutats catalanes, com Reus, Sabadell,
Tortosa, Terrassa, Vic; de la resta de l’Estat espanyol, a Palma de Mallorca, Madrid,
Palència,Vitòria,Gernika;ofinsitotdel’estranger,comPorto(Portugal).

Tota aquesta tasca ha servit  per obtenir unes dades molt precises de la història
d’aquest taller i per extensió de les altres empreses de vitralls contemporànies, així
comtambéhapermèselaborarunaextensacatalogaciódelesobresexecutadesper
aquestacasa.


1.7Localitzaciódelesobres

Una de les dificultats principals d’aquesta investigació ha estat la localització de les
obres. A  banda de les més conegudes, com poden ser els vitralls del Palau de la
MúsicaCatalanaoelsdelacasaLleóMorera,totsaBarcelona,hihamoltaproducció
quenosesapperaonestavadestinada,jaqueladocumentacióques’haconservatés
moltfragmentada.Éselcasperexempledelsesbossos,delsqualsnohihareferència
per a on es van dissenyar. Els fets que motiven aquesta dificultat de localització són
diversos.Perunapartnoacostumavenasignarelsvitrallsquefeien,lamajorpartdela
documentació de taller s’ha perdut i no queda constància dels encàrrecs que es van
duraterme.D’altrabandatambéésimportantassenyalarquesobretotenelperíode
modernistalamajorpartdelstreballsvanserdestinatsahabitatgesparticularsimolts
encararestenenl’anonimat.Enlamajoriadelsesbossosques’hanconservatnohiha
capmenad’anotacióqueenssituïlalocalitzaciódelvitrall,nitansolssis’haarribata
fer o simplement es va quedar com un projecte. Per això és tant important el
contrapuntdelqueesconservaambladocumentacióexistent.

Aquesta empresa va tenir una producció molt prolífica, fet motivat per diferents
causes.Undelsmotiusvaserlalongevitatdel’empresa,quevaestarenfuncionament
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durant molts anys, des del 1890, quan es crea la societat d’Antoni Rigalt amb Jeroni
Granell, fins l’any 1931, data on acaba aquest estudi (l’empresa va continuar oberta
finsel1984).

El funcionament del taller va coincidir amb un dels grans moments constructius de
Barcelona, amb l’enderrocament de les antigues muralles i l’expansió de la ciutat a
extramursamblaconstrucciódel’Eixample.Ésunaèpocadegranbonançaeconòmica,
ambelressorgimentdelpoderdelaburgesia,queapostaperl’embellimentdelsseus
negocisihabitatgesparticularsambdecoraciódegranqualitat,fetqueprovocaràun
grannombred’encàrrecstantcivilscomreligiosos.

No s’ha d’oblidar que va ser un dels tallers més grans i de més prestigi de vitralls,
sobretotenelperíodemodernista.Aquestafamaelscomportarànombrososencàrrecs
tant a Barcelona com a molts altres indrets, i que treballessin per a nombrosos
arquitectescoetanis,elsdemésrenomdelmoment.

El major volum de la seva producció artística la trobem ubicada principalment a la
ciutat de Barcelona, encara que també executen encàrrecs per a diverses ciutats
catalanes,comManresa,Reus,Sabadell,Terrassa,Tortosa;iespanyoles,comAlmeria,
Alacant, Bilbao, Burgos, Logronyo, Palència, Santander, Saragossa, Sòria, València; i
finsitotperal’estranger,comPorto,Oaxaca,QuitoiWinshill53.
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Lainformaciósobrelesdiferentsciutatsontenenobressurtcitadaaalgunesdelessevespublicacions
publicitàries, així com també a les memòries curriculars que donaven quan es presentaven a algun
concurs,coméselcasdelconcursperal’execuciódelaSaladeJuntesdeGernika,queesconservaa
l’ArxiuForaldeBiscaia.
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2

Vitrallsivitrallers
2.1 El vitrall a Catalunya: orígens i història. Aproximació dels
orígensalsegleXVIII.

Ja des de temps remots es va veure la necessitat de protegir els interiors de les
construccions de les agressions externes, però amb una protecció que permetés
traspassarlallumpertenirilluminaciónatural.Sónmoltselssistemesqueesvanfer
servir amb aquesta finalitat: cortinatges, tancaments amb peces d’alabastre, teles
encerades...54

El pas d’aquests procediments a la utilització de peces de vidre i d’aquí al vitrall és
incert.Segonslesdadesarqueològiquesconservadeshihaconstànciaqueelsprimers
objectesdevidreesvanfabricaralPròximOrientcapal3500aC.Elcostumdeprotegir
les finestres amb vidres era conegut en diversos indrets, ens podem remuntar als
tempsdel’anticEgipteonescreuquejas’empravaelvidretenyitcomacobrimentde
les obertures dels edificis. També hi ha constància que s’emprava a Pompeia i a la
Romaimperial,ialgunstextosmedievalsensparlendelasevautilitzaciócomamínim
alsegleVI.Améstrobemaquestúsalmónàrab,jaqueencastavenfragmentsdevidre
als buits característics de la seva arquitectura. Però la idea de vitrall, com a vidre
decoratiu—amésamésdeferlasevafuncióprincipaldecobriment—queembelleix
l’edifici i crea un ambient i una atmosfera especial com d’irrealitat, és d’èpoques
posteriors.
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Del’origenihistòriadelvitrall:
AUTORS DIVERSOS, Vidrieras, Destino, Barcelona, 1987.AUTORS DIVERSOS, La vidriera española. Del
gótico al siglo XXI, Catálogo Exposición. Fundación Santander Central Hispano, Madrid, 2001.AUTORS
DIVERSOS, L’origine et l’évolution du vitrail, Dossier Rev. Arqueologie núm. 26, Fontaine lès Dijon,
1978.GUDIOLICUNILL,J.«Devidrieresividrierscatalans».A:PàginaartísticadelaVeudeCatalunya,492,
1919. NIETO ALCAIDE, V. La vidriera española. Madrid: Nerea, 1998. RIGALT I BLANCH. A. Las vidrieras de
coloresenladecoracióndeltemplocristiano.AcadèmiadeCiènciesiArtsdeBarcelona.21demaigde
1884. — «Presentacióndealgunasmuestrasdevidrierasdecolor,yexplicacióndelosprocedimientos
seguidos para pintar y construir las mismas, desde la aparición de este arte, hasta nuestros días». A:
MemoriasdelaRealAcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona,3aèpoca,vol.2.1897.RIGALT,L.«Les
Vitralles».A:ArtsiBellsOficis.RevistaMensualdelfomentdelesArtsDecoratives.Barcelona,desembre

de1927,p..3339.VALLDEPÉREZ,Pere.Elvitrall.Barcelona:EdicionsParramon.1999.
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Una de les hipòtesis expressa que els antecedents dels vitralls són els esmalts
alveolats, formats per pasta vítria o vidre tallat delimitats per fils metàllics, que
s’empraven per fer objectes d’orfebreria. D’aquests, se n’han conservat diferents
objectesdesdelsegleVIfinsalsegleX.

Lesprimeresobresdequètenimconstànciasónalesesglésiespaleocristianesonera
habituall’úsdevidresacoloritsperalcobrimentd’obertures,muntatsencarcassesde
fusta o en planxes de pedra, estuc o alabastre. S’hi inclouen els vestigis atribuïts al
segle VIdeSantVitaledeRavenna55,onesconservenpetitsfragmentsd’estucambun
Cristbeneintunspersonatges.D’aquestmateixperíodehihamésrestesnodatades,
peròescreuqueésalllargdelsegleIXquanaquesttipusd’artdecoratius’introdueixa
Occidentatravésdelcristianismeidel’artbizantí.

2.1.1Lavidrieraromànica

Elsexemplesmésanticsconegutssónunasèriedefragmentsconservatsirestaurats
d’un vitrall56 provinent de l’Abadia de Lorsch (Hessen, Alemanya) que representa un
cap i un drac, datat cap al 850. Una mica posterior és la coneguda sèrie anomenada
dels Quatre Profetes (Daniel, Osees, David i Jonàs) que es troba a la catedral
d’Augsburg(Baviera,Alemanya),datadadel1100,aproximadament.

També trobem sèries monumentals de vitralls57 al segle

XII

a França, com les

realitzades per a la façana occidental de la Catedral de Chartres, en què hi ha la
representacióde«l’ArbredeJessè»(1150)onesrepresentalagenealogiadeCrist,ola
«Vierge de la BelleVerrière» (circa 1180), una marededéu amb el nen, composició
romànica que fou salvada de la crema de l’antiga catedral romànica i incorporada
entre el 1215 i el 1220 al centre d’una vidriera gòtica. Un darrer exemple d’aquest
períodeseriala«vidrieradelaCrucifixió»delaCatedraldePoitiers(11651170).
55

GRODECKI,L.LeVitrailRoman.Friburg:OfficeduLivre.1983.BARRALIALTET,X.VitrallsMedievalsde
Catalunya,LunwergEditors,2000
56
 En català està molt estès i acceptat el mot «vitrall», provinent del francès vitrail, però en la
documentació històrica no apareix. Sempre s’hi parla de «vidrieres» i de «mestres de vidrieres» que
posteriormentpassaranaanomenarse«pintorsdevidrieres».
57
BARRALIALTET,X.(Dir.).etAltri.VidrierasMedievalesenEuropa.Barcelona.Lunwerg.2003.
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Una figura clau del segle XII és l’abat Suger i les obres que crea a l’església de Saint
Denisentreel1140iel1145.Sugervolconvertirlasevaesglésiaenelllocdecultemés
importantd’Occident.Peraaquestaambiciosaobra,Sugerencarregaràvidrieresperal
deambulatoriiperalcor.Lesprimereserengairebéincolores,ambgrifonsengrisalla
comamotiusdecoratius;encanvi,alesdelcorjaempraràvidresambcolorsmoltmés
vius.

En aquest període els vitralls es caracteritzen pels colors clars i vius. Les figures són
hieràtiques, amb predomini de la frontalitat i la bidimensionalitat, i normalment es
representen dretes; les cares i els cossos són arcaics i estereotipats. Altres motius
recurrentssónelsplafonsdeformesgeomètriquesdecolorsalterns(predominenels
blaus i els vermells, combinats amb sanefes geomètriques o vegetals). Els ploms són
amplesireforceneldibuix,mentrequeelsvidressóngruixutsiirregulars.Ésfreqüent
l’úsdelagrisalla.

De l’origen del vitrall a Catalunya hi ha constància
documental que durant el romànic (segles XXII) era
d’ús habitual a les esglésies. Malauradament no ens
n’haarribatcapexemplefinsalsnostresdies58.

Ens hem de remuntar a la construcció dels vitralls
monumentals cistercencs de Santa Maria de Santes
Creus, a Tarragona, del segle XIII, per trobarne de
conservats.




Fig.1.Vitrall grisalla de
Santes Creus. S.XIII.
Foto.S.Cañellas
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L’excepció és una petita peça que es conserva Al Worcester Art Museum, Massachusetts (USA)
d’entornel1200(núm.inv.1961.17)quehaestatconsideradad’origencatalà.Alsplafonsinferiorshiha
elmartiridelsantLlorenç
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L’ordredeSantBernats’oposaalluxepropugnatperSuger,queprohibeixelcolorfins
al segle XIII, per això els vitralls que trobem a Santes Creus són majoritàriament de
motius vegetals i geomètrics59, de vidre quasi incolor, excepte el gran vitrall que
decoraelfinestraldelafaçanadel’església,querepresentaescenesdelavidadeCrist.

AltresconjuntsimportantssóneldelmonestirdePedralbes,larosassadelafaçanade
SantCugat,ladel’esglésiadeSantaMariadeCastellód’EmpúriesoladelaCatedral
delaSeud’Urgell,aquestestresjaenelsegleXIV.

2.1.2Elvitrallgòtic

El gran moment del vitrall serà durant l’època gòtica60. En aquest període,
l’arquitectura, sobretot la religiosa, sofreix grans transformacions, per una banda, a
causadel’incrementdemogràfici,perl’altra,pelsavençostecnològicsqueesportena

59

Aquesttipusdevitralldedissenysgeomètricsiambpoccolors’haanomenattambévidrieresgrisalla,
quenos’hadeconfondreambelprocedimentpictòricdelagrisallaques’aplicaalvidre.
60
Peramésreferènciessobreelvitrallgòtic:BALASCH, E., J. M. PORTELLA.ElsvitrallersaSantaMariade
Cervera: un punt de confluència entre Lleida i Barcelona. Monografies 1. Barcelona, Generalitat de
Catalunya: Departament de Cultura: MNAC, 2001, p. 315319.CAÑELLAS, S. «Els vitralls». A: L’art gòtic a
Catalunya.Artsdel’objecte.Barcelona,2008EnciclopèdiaCatalana,p..208257.CAÑELLAS,S.Aproximació
al’estudidelesvidrieresdelaCatedraldeBarcelona,desdelesprimeresmanifestacionsalaconclusió
del cimbori, Universitat de Barcelona (Collecció de tesis microfitxades, núm 1804), Barcelona 1993
CAÑELLAS, S.  “Notícies sobre les vidrieres gòtiques de l'absis de la seu" D'Art núm. 19, Universitat de
Barcelona.FacultatdeGeografiaiHistòria.Departamentd’Històriadel’Art,Barcelona1993,pàg.107
119;CAÑELLAS,S.“ElsFontanet:tradicióicanvisenlavitralleriadeldarrergòtic,LAMBARD.Estudisd'art
medieval",VolumIX,any1996,Barcelona1997,pàgs133324;Vidrieresgòtiquescatalanes,“Avui”29X
2000,XXXIX, Barcelona.CAPDEVILA, Sanç LaSeude Tarragona.Noteshistòriques sobre la construcció,el
tresor,elsartistes,elscapitulars,BibliotecaBalmes,Barcelona1935.CARRERAS,F.LesobresdelaCatedral
deBarcelona12981445,“BoletíndelaRealAcademiadeBuenasLetras”,vol.VII,191314,Barcelona,
pàgs 512514. CARRERAS, M. “Notes arqueològiques del monestir de Sant Cugat (façana i rossetó)”,
ButlletídelCentreExcursionistadeSabadellvolum4,núm52,juliolsetembre1934,Sabadell,p.2627.
CAVINESS, Madeline H. Medieval and Renaissance Stained Glass from New England Collection, Tufts
University,Massachusetts1978,pàg.15.DAIMIEL, M., LEÓN, M.I MARSAL,I.“Descripcióndelosvitralesde
lacapilladeSta.MaríadelosSastresdelaCatedraldeTarragona”,RecullTomàsFortezaiSegura(1920
1980),Tarragona1983.MARQUÈSICASANOVAS,Jaume“ElsvitrallsdelaSeudeGirona”.RevistadeGirona,
núm.97Girona1981,pàgs.267274.MARTORELL,F.“Documentsd’ArtCatalàAntic.ElsBorrassà,pintors
de Girona”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, XXXI, núm 317, Barcelona 1921, p. 152.
MESURET, Robert “Antoni de Lonhy”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol IX,
Barcelona 1951, pàg. 1314. ROMANO, Giovanni «Sur Antoine de Lonhy en Piémont». Revue de l’Art,
París1989,núm85,pàg3544.VILAGRAU,Joan“ElvitrallgòticaCatalunya(Notessobreunarecerca)”,
Serrad'Or,desembrede1982,pàg.(771)53(781)63,Barcelona1982VILAGRAU,JoanElvitrallgòtica
Catalunya.DescobertadelatauladevitrallerdeGirona,RealAcademiaCatalanadeBellesArtsdeSant
Jordi,Barcelona1985.VILAGRAU, J. I VILA,A.Elvitrall.L’artdelcoloridelallum.Lavidriera.Elartedel
colorydelaluz:,Barcelona,Fundació“LaCaixa”,2001.
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terme en aquest moment, en transportar les càrregues de les cobertes a terra
mitjançantpilarsicontraforts,quealliberavenpesalmur.Totaixòdesembocaràenla
construcciódelesgranscatedrals,d’alçadaelevadaiambparetsque,adiferènciadel
romànic, s’alleugereixen i tenen grans obertures per deixar passar la llum. Aquests
gransfinestralsbuitstenienlanecessitatd’estarcoberts,peròlessolucionsanteriors
no eren vàlides. Per tal que no es trenquessin i s’adaptessin als cops de vent, els
tancamentsnopodienserrígidscomlesplaquesd’alabastrenifeblescomlesteles.És
elmomentqueesconstrueixenlesgransrosassesifinestrals.

Els vitralls gòtics van esdevenir un dels transmissors més importants dels
ensenyamentsbíblicsidelsconeixementsd’úsquotidià,dirigitsaunacomunitatenla
qualabundaval’analfabetisme.Laproducciód’aquestmomentvasermoltimportanta
totEuropa:Chartres,Bourges,SainteChapelledeParís,Canterbury,Estrasburg,Assís,
presbiteridelaCatedraldeColònia,entremoltsaltres.

En el gòtic, els vitralls no foren un art exclusiu de l’arquitectura eclesiàstica. La
monarquia,alsseuspalaus,ilaincipientburgesiavanferqueaquestarttraspassésa
l’arquitecturaciviliinstitucional.Malauradament,detotesaquestespecesdevitrallno
religiós,noméssen’hanconservattestimonisgràciesaladocumentació61.

L’incrementdel’úsdelvitrallfaràqueelsvitrallersapocapocvaginperfeccionantla
tècnica.Alcomençament,l’actualcartróeraunatauladefustaambunapreparacióde
guix i aigua, el disseny es marcava a sobre amb un punxó de plom o estany i es
repassavaambpigmentvermellonegre.Aquestesfustessónrepetidamentemprades
aprofitantelmateixdissenyorepintantasobre.Latalladelsvidresesfeiaseguintel
patródelestaulesdelvitraller,mitjançantunferroroent;elcanvidetemperaturaen
refredarseelvidreprovocavaeltrencament.



61

CAÑELLAS,S.,DOMÍNGUEZ,M.,GIL,N.«Elpodercivilireligióscomamotordelesinnovacionsartístiques
enelvitrallcatalà,desdel’EdatMitjanafinsalModernisme».A:XICongrésd’HistòriadeBarcelona.La
CiutatenXarxa.Barcelona,13dedesembrede2009.
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En aquest període els vitrallers van augmentant la paleta de colors —encara que el
blauielvermellsónelscolorscaracterísticsd’aquestperíode,escomencenaintroduir
colors com el groc d’argent. Els primers testimonis de vidrieres catalanes amb la
incorporaciódelatècnicadelgrocd’argentdatendelasegonameitatdelsegleXIVa
través de Guillem Lentungard62. Aquesta tècnica, va modificar substancialment
l’estèticadelesvidrierescatalanes.









Fig.2. Detall de vitrall Capella dels Sastres,
on es veu el treball del grog de plata.
CatedraldeTarragona.
GuillemLetumgard.1359.Foto.S.Cañellas





En aquest període la tècnica de lagrisalla es perfecciona per donar més realismeals
rostres i volum als vestits, encara que continua sent una pintura espessa, opaca i
aplicadaambpinzelladesgruixudes.EntreelsegleXIVielprincipidelsegleXV,hihaurà
unaugmentdelamidadelsvidresaixícomtambéunaclarimentdelessevestonalitats
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GuillemLentungard(coutances,Normandia).EstádocumentatquevaestartreballantalaCatedralde
Gironaentreel1357iel1358,onvaexecutàl’elaboraciódelvitrallsdelagirolaid’algunescapelles.Un
anyméstardestrobavatreballantaBarcelonaitambévatreballarperlaCatedraldeTarragona.ALCOY,
R. “Guillem Letumgard y el reflejo de Pucelle en Cataluña”, Patrimonio artístico de Galicia y otros
estudios. Homenaje al profesor Dr. Serafín Moralejo Álvarez Xunta de Galicia, vol III, Santiago de
Compostella2004,pàg.1120.
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A Catalunya ens han arribat grans exemples
d’aquestperíode,comelsvitrallsconfeccionatsper
a les capçaleres de la Catedral de Girona i
Tarragona, obra del mestre vitraller Guillem de
Letumgard, del segle XIV. També hi ha les de Santa
Maria de Cervera, obra de Nicolau de Maraya, a
començament del segle XV, inscrites dins del gòtic
internacional. Aquest mateix vidrier surt també
documentat a final del segle

XIV

quan se li

encarreguen diferents vitralls de la Catedral de
Barcelona, entre els quals destaca el vitrall que
representa el Noli me tangere, del 1495, obra del
vitraller Jaume Fontanet63, seguint el disseny del
pintorBartoloméBermejo,defàbricagòtica,peròa
la qual possiblement posteriorment es van afegir
elementsrenaixentistes.


Fig. 3.NolimeTangere.
1495.JaumeFontanet,
vitraller,Disseny
BartoloméBermejo.
CatedraldeBarcelona.
Foto.S.Cañellas




També cal destacar la rosassa de Santa Maria del Mar, feta per Antoni de Lloyne al
1460seguinl’estildelgòticflamenc64.D’aquestmateixestiltrobemelvitralldeljudici
finaldeSeveríDesmasnesdel1494.

L’apariciócapafinalsdelsegleXIVaCatalunyadelGòticInternacional,comportaràun
seguitdecanvisdinsdelscampdelsvitralls.Hihauràunprogressiudesplaçamentdel
linealismeenelmodelatgedelesfiguresperunmajorpredominidelclarobscur,que
63

Els principals vitrallers de la primera meitat del segls XVI són la nissaga dels Fontanet.  Van ser els
introductor del flamenquisme i posteriorment dels elements clàssics. Per a més informació dels la
nissagaFontanetconsultar:CAÑELLASiMARTíNEZ,SílviaElsFontanet:tradicióicanvisenlavitralleriadel
darrergotica"LAMBARDEstudisd'artmedieval"Barcelona,1997.Amicsdel'ArtRomànic,filialdel'Institut
d'EstudisCatalans,volumIX,
64
MESURET, Robert “Antoni de Lonhy”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol IX,
Barcelona1951,pàg.1314.
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ensaproximaràprogressivamentalessolucionsformalsdelapintura.Elspersonatges
representatssónmésrealitesambtretsmésindividualitzats,situatsenescenesonja
espresentlaperspectivaidinsd’espaismésrealistes.Calressaltarelgranúsdelgroc
d’argentquese’nfaenaquestperíode.Tècnicamenthihaunprefeccionamentdela
tècnicadelagrisallapelsmodelatgesdelesfiguresielsombrejats,ambpredominide
lalluminosistatdelvitrall.

2.1.3Elvitrallrenaixentista

Durant el Renaixement el mestre vitraller ja ha arribat a dominar plenament els
recursostècnicsdelasevaèpoca65.ElsseglesXViXVIrepresentenlaplenituddelvitrall.
La gamma de colors s’enriqueix amb noves tonalitats: si en períodes anteriors
predominava l’alternança entre les tonalitats blaves i vermelles, ara s’estendrà l’ús
dels verds maragda, grocs i roses, així com les noves tonalitats violetes, una gran
varietat de verds, pàllids, grisosos o foscos. Per la seva banda, la grisalla, en aquest
moment,escaracteritzaperlasevafinatexturaipelcàlidcolorde«terradeSiena»,
torrada o cremada. Hi ha, també, més cura en el modelatge de les figures, en els
ombrejats i en els volums de rostres i roba. Finalment, s’introdueix la punta de
diamantcomaestripertallarelvidre,einaqueencaras’utilitzaavuidia.

A final del segle

XVI

comença a sovintejar l’ús d’una nova tècnica, els esmalts

translúcids. Apareixen nous recursos, com la sanguina decantada o «jean cousin»,
colorant que penetra dins el vidre amb el groc d’argent. La gamma de colors
s’enriqueix amb nous tons: liles, malves, violetes, grisos, verds càlids... Desapareix el
característicbinomiblauvermell.


65

 VILA GRAU, J., «El vitrall Renaixentista». A: Memorias de la Real Academia de Ciencia y Artes de
Barcelona. Barcelona: 17 d’octubre del 1991. NIETO ALCAIDE, Víctor La Vidriera del Renacimiento en
España: Madrid, Instituto Diego Velázquez del CSIC, 1970, pàg 2425. GUDIOL I CUNIT, J. “El Collegi de
Pintors de Barcelona a l’època del Renaixement”, Revista d’Estudis Universitaris Catalans, Barcelona
1908, p. 147156 i 207214. CAÑELLAS i MARTÍNEZ, Sílvia. “Historiografia i vitralleria gòtica i del
Renaixement a Catalunya”. I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre. Actes. Barcelona, 2001. Museu
d'ArqueologiadeCatalunyaMNACDepartamentdeCulturadelaGeneralitatdeCatalunya.Monografies
1Museud’ArqueologiadeCatalunya.Pàgs.291304
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Els canvis no es produiran exclusivament en el terreny tècnic, sinó també en els
programesiconogràfics.Enaquestperíodeprengranimportàncial’úsdelaperspectiva
i el tractament més naturalista de la figura humana; alhora, s’incorporen a les
composicions el paisatge i l’arquitectura. Al vitrall renaixentista el programa
iconogràficéselnexed’uniódelconjuntdefinestralsdeltemple.

Unadelespecesques’haconservataCatalunyadelpasdelgòticalRenaixementsón
elsvitrallsdel’absisdel’esglésiadeSantJustiPastor,fetsperJaumeFontanetel1522.
D’aquest mateix mestre vitraller trobem ja al 1520 una obra totalment dintre dels
cànonsrenaixentistescoméselconegutvitralldelessibillesdelaCatedraldeGirona.

2.1.4Elvitrallbarroc

Comqueelstemplesbarrocsgaudeixend’unagranriquesaornamentaliescultòrica,a
partirdelsegle XVIIisobretotenelsegle XVIII,elsvitrallsdecolorsperdenimportància.
Elfonsdelvitrallpassaaelaborarseambvidreblancpertaldedeixarpassarelmàxim
dellumiaixíressaltarl’interior.

Lesescenespredominantssóndetemàticaheràldica,allegòricaoornamentali,com
que no volen treure claror, es redueixen a la part central del finestral. L’emplomat
perdlasevafuncióestèticaperpassarasersolamentretículesquadrades,rectangulars
o romboïdals. I si hi ha figuració humana, té forma rítmica, dinàmica, plena de
moviment i color; els rostres, pintats amb grisalla, tenen molta expressivitat,
característiquespròpiesdelateatralitatbarroca.








41

Des de final del barroc i començament dels premodernisme, el vitrall entra en un
períodedecrisi.Laproducciódevitrallsésgairebénullaielsvitrallersquetreballen
en aquest període es dediquen bàsicament a l’arranjament de vitralls emplomats
anticsiqueestrobenenmalestat.



















Fig.4.Vitrall.BasílicadeSta.Mariadel
Mar.Barcelona.1648



La mateixa essència del vitrall decoratiu s’ha perdut. És palpable que ha caigut l’ús
d’emprar vidres de colors per executar els vitralls i s’han passat a executar obres en
vidreplaillisqueespintaposteriorment.Elsvitrallspassenaserunesmerespintures
sobrevidre.
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2.2Larecuperaciódel’artdelvitrall

LarecuperaciógeneralitzadaaEuropadel’artdelvitralleneltraspàsdelsegleXIXalXX
quedapatentenl’articlequeespublicaalarevistal’ArtDécorative66,delmesd’agost
del1900,quefareferènciaalsvitrallspresentatsenl’ExposicióUniversalques’estava
celebrantaParísenaquellesdates.L’autordel’article,AlbertThomas,esfaressòdel
que estava passant en l’art del vitrall. Explica el mateix que podem trobar en textos
contemporanisescritsaCatalunya,perexempleperAntoniRigalt,jaqueelquehavia
passatambelsvitrallsaEuropaeraelmateixquehaviapassataCatalunya:«Després
demoltsanysenl’oblitl’artdelvitralltornaareviure».A.Thomasressaltaeltreball
delsnousartistesque,fixantseenlesbellesesdelpassat,volenrecuperaraquestarti
com l’han incorporat, a més a més de les esglésies, en els edificis públics i en els
habitatgesparticulars.Destacatambél’esforçquefanaquestsartistesperaconseguir
l’ornamentacióperaladecoraciódelsllocsquotidiansiprivats.

Forad’Europa,tambétrobemunaimportantindústriadevitrallalsEstatsUnits.Durant
elcanvidesegledelXIXalXX,esdonaranlesinvestigacionsenelcapdelvidredecoratiu
que fa l’artista Louis Comfort Tifanny. Aquest autor inventarà un nou procés per
l’elaboraciódelapastadevidreanomenatfinsal’actualitatcom«vidreTifanny»,en
honor al seu creador, o «vidre americà», fent referència al seu lloc de procedència.
Tant els vitralls elaborats per aquest autor com la tipologia de vidre que elaborarà,
tindran molt d’èxit a Catalunya, i s’aplicaran a moltes de les creacions de
començamentdesegle.Aquestautorcrearàmoltesobresambaqueststipusdevidre,
vitralls o altres objectes decoratius com llums, que són reconegudes
internacionalment67.

De la mateixa manera que a Catalunya, també es dóna a la resta d’Espanya des de
mitjansegle XIXlanecessitatderestauraricrearnovesseriesdevitrallstantperales
esglésiesantiguesqueelshavienperdutotenienvitrallsdeterioratscomsónelscasos
66

THOMAS.A.«LeVitrailal’ExpositionUniverselle».A:L’ArtDécorative.París,agost1900,p.179187.
DelvidreamericàoTifannyenparlarémésextensamentalcapítol3:EltallerRigalt,dinsdel’apartat
3.2.1:TècniquesempradeseneltallerRigalt.
67
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delaCatedraldeLleóoelBurgodeOsma,entred’altres,operalesnovesesglésies
queesconstrueixenenaquellsmoments,laCatedraldeVitòriail’AlmudenadeMadrid
iquenecessitavennovessèriesdevitralls.

Tant en les restauracions de vidrieres antigues com en la consecució de vidrieres
noves,predominenclaramentl’historicismeielclassicisme,sobretotelseguimentdels
preceptesdelneogòticcomaestilusatpreferentment.Arabé,tambétrobemque,en
algunscasos,elsvitrallsdissenyatsperaesglésiesdenovaplantas’adaptenal’estilde
lanovaconstrucció,quepotdiferirdel’estèsneogòtic.Ésperaixòquetrobemobres
neoromàniques,d’estilmudèjaroneorenaixentistes.

LaprimerarestauraciósignificativaéslaportadaatermealaCatedraldeLeónentre
els anys 1859 i el 190168. Aquests vitralls van patir una renovació total com a
conseqüència de la rehabilitació del temple que es va dur a terme en aquells anys.
AquesttreballenelsvitrallsesvafersotalasupervisiódelsarquitectesDemetriode
los Ríos però sobretot de la mà de  Juan Bautista Lázaro69, que va formar un grup
d’operaris i creà un taller amb l’objectiu que s’encarreguessin de fer la restauració
senselaintervenciódelstallersinternacionals.Pertirarendavantelsprimersassaigs
de les vidrieres van comptar amb la collaboració d’Antoni Rigalt70. Per a treballs
puntuals van acudir a tallers estrangers com el francès Mauméjean —posteriorment
s’installaranaMadrid—,elsalemanysMayer71oZettler.
68

PeramésinformaciósobrelaCatedraldeLleó,espotconsultar:REVUELTABAYOD,A.Larestauraciónde
lasvidrierasdelaCatedraldeLeónenlasegundamitaddels.XIXysurepercusióneneltallerdevidriería
“BolinagayCía”.Tesidoctoral.Madrid:Departamentd’Històriadel’Art.FacultatdeGeografiaiHistòria.
UNED. 2008. NIETO ALCAIDE, V. La vidriera española. Ocho siglos de luz Op. cit., p.. 245249. GONZÀLEZ
VARAS IBÁÑEZ, I. La Catedral de León. Historia y restauración (18591901): León: Universidad de León,
1993.
69
A la mort de l’arquitecte Demetrio de los Ríos al 1892,  Juan Bautista Lázaro pendra el relleu en la
direcciódelesobresderestauraciódelaCatedraldeLeón.
70
REVUELTABAYOD,A.«LarestauracióndelasvidrierasdelaCatedraldeLeónenelsigloXIX:“ElÁrbolde
Jessé”».A:Espacio.TiempoyForma.SèrieVII.HªdelArte,t.2021,20072008.p.203227.
Detreballd’AntoniRigalt,alaCatedraldeLeón,se’nparlaràmésextensamentenl’apartatdedicatala
produccióartística.
71
 Aquest va ser un important taller de vitralls actiu des de final del segle XIX i que tenia sucursals a
MuniciLondres.Tenienunaltnivelltècniciunestilbasatenelsmodelshistoricistes.Vantreballarpera
diferentscatedralsespanyolescomladeBurgos(1880)oladeMàlaga.Tambéentenimalgunexemple
dinsdel’arquitecturanoreligiosacomelsvitrallsquefanperelBancd’EspanyadeMadrid.Informació
extreta del catàleg: La vidriera españoladel gótico al s. XXI. Madrid: Sala d’Exposicionsde la Fundació
SantanderCentralHispano.Del17demaigal15dejunyde2001,p.227.
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Aquest no serà l’úniccas, altresesglésies del moment també encarregaran les sèries
de vitralls a empreses estrangeres. Tenim l’exemple dels vitralls de l’església dels
Jerónimos de Madrid, amb obres del vitraller parisenc J. B. Anglade72, mestre dels
germansMauméjean.QuanesvainstallaraEspanya,lacasaMauméjeanvacomençar
arebreelsprincipalsencàrrecsdelmomentperatottipusd’edifici73.














Fig.7. Vitrall de Sant Joan Baptista.
Església de los Jerónimos. Madrid
J.B. Anglade. Pintor de vidrieres.
Paris.1881.


Desde finals del segle XIX començaran a sorgir altres empreses de vitrallers arreu
d’Espanya com són el cas de la “Vidriera Artística A. Bolinaga” de León74 o “Viuda e
HijodeLeónQuintana”deZaragoza75.

Tot i la creació de tallers locals, a Espanya la recuperació del vitrall vindrà donada
principalment pels artistes catalans, molts dels quals rebran encàrrecs de fora de
Catalunya. A banda de la Casa Mauméjean, al taller a qui s’encarregaran molts dels
treballsderestauracióid’elaboraciódenousvitrallsafinaldelsegle XIXseràeltaller
72

DEESTOILE,L.L’atelierdevitrailAnglade18741914,mémoiredeDEAd’historierdel’art,s.l.dir.de
FrançoisePerrot,Paris,UniversitédeParisI,1998.
73
NIETOALCAIDE,V.Lavidrieraespañola.OchosiglosdeluzOp.cit.,p.250253.
74
GuillermoAlonsoBolinaga,pintor,queesvaformarcomavitrallerambA.Rigalt,enlarestauraciódels
vitrallsdelaCatedraldeLeón.VacollaboraractivamentambeltallerformatperJuanBautistaLàzaro
perlarestauraciódelvitrallsdel’anomenadaCatedral,posteriormentvacrearelseupropitaller.
75
ISASIISASMENDI,B.LavidrieraartísticaenZaragoza:TalleresQuintanaylosRosariosdeCristal.
TrabajodeinvestigacióndelD.E.A.UniversidaddeZaragoza.Zaragoza,2009(inédito)
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que ens ocupa, la casa Rigalt. Seran els artífexs de nombrosos vitralls com els de la
CatedraldelBurgodeOsmaoPalènciaoAlmeria76.


2.3Larecuperaciódel’artdelvitrallaCatalunya

ACatalunya,l’artdelvitrallquehaviaviscutelseumomentàlgiddurantelgòtic,amb
elpasdeltempsesvaanardesvirtuanttantenestil,jaqueesvananarincorporantles
manifestacionsartístiquesqueanavensorgint,comelclassicismeielbarroc,comenla
tècnica,jaqueaquestnousestilsvanaportaruncanvienlaconcepciódelvitrallqueva
ferdesaparèixerelconceptelumínicienminvàlaimportànciaiconogràfica.Encaraque
hivanhaverdiferentsintentsalllargdelssegles XVIIi XVIIIperrecuperaraquestart,no
seràfinsalsegleXIXquanaquestarecuperacióaniràcohesionantifentseefectiva.

AntoniRigaltescriul’any1897untextmoltinteressant77ondónaraonsdeperfecció
tècnicaperexplicarladecadènciadelavidrierad’ençàdelsegleXVI.Diuquel’artdeles
vidrieres,uncopdisposadetotselselementstècnics(vidresplaquédetotselstons,
àcidfluorhídricperrebaixarlos,grisallesquepotaplicarendiferentsmans,peròamb
unasolacocció,esmaltsperatotselscolors, carnacions...),esconverteixenunaart
pictòricqueoblidalessevesarrelsogivals,abandonaelsespaisreligiososiesrefugia
alspalaus,perpassardesprésal’oblit.

Elsprimerstestimonisderecuperaciódelatècnicaapareixenalamemòriallegidapel
nobleF.DusayydeMarí,alaReialAcadèmiadeCiènciesiArtsdeBarcelona,textdel
179278,oncriticalasituacióqueestrobalaqualitatdelsvidrescatalansiensendóna
algunes solucions. Però ens haurem d’esperar fins ben entrar el segle XIX perquè els
signesd’aquestarecuperaciócomencinaservisibles.Elrecobramentdel’artdelvitrall

76

InformacióextretadeunanuncidelacasaRigalt,Granell&Cia.,s/d,onhihaconstànciadelesobres
realitzadesfinsaquellmoment.AFG.
77
  RIGALT, A. «Presentación de algunas muestras de vidrieras de color, y explicación de los
procedimientos seguidos para pintar y construir las mismas, desde la aparición de este arte, hasta
nuestrosdías».A:MemoriasdelaRealAcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona,Barcelona:3aèpoca,
vol.2,1900p.291297.
78
DUSAY,F.Memoriasobrelosprincipiosquímicosdelartedefabricarvidrio.Leídaeldia25deenerode
1792.Barcelona:ReialAcadèmiadeCiènciesNaturalsiArtsdeBarcelona.1964.
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es farà mitjançant l’estudi de les obres conservades —sobretot quan s’havia de
practicarunarestauració—,lafabricaciódevidreilacreaciód’obresnoves.Tambévan
serunfactormoltimportatelsavençostècnicsproduïtsenaquellmoment.

Mentrequeelpremodernismeaconseguíaquestscanvistècnicsnecessarisperalnou
art, els canvis formals hagueren d’esperar les cases burgeses de final de segle XIX. El
ressorgiment anirà vinculat a les grans manifestacions artístiques i arquitectòniques
queesvanproduintdurantelfinaldelsegle XIXiprincipalmentelprimerterçdelsegle
XX, que formen part del renaixement que es desenvolupa de les arts decoratives,

sobretotlesquevanaplicadesal’arquitectura.

Un dels elements importants per la recuperació d’aquest art, de la mateixa manera
quelarestadetreballsartesanals,estrobaenl’esperitdelmovimentromàntic,quea
Catalunyaésreflecteixenlaidealitzacióil’estudidel’edatmitjana,ioncomençaun
creixent interès pels artistes i artesans del gòtic. Concretament en el món del vitrall
s’iniciaunarecercaperretrobarlestècniquesempradesitornaraaconseguirl’esclat
lumínicicoloristaquehavientingut.

A Catalunya a partir de la meitat del segle XIX, els artesans moguts pel moviment
romàntic,ielseuretrobamentambelperíodemedieval,aixímateixcomhaviapassat
aAnglaterra,iniciaranlasevarecercadelsanticsprocedimentsartesanals,jaquemolts
havien caigut en desús. El artistesartesans buscaran formes de fer ressorgir aquests
procediments,moltscopsatravésdel’observaciódelespecesmedievalsconservades
itambégràciesalasevarestauracióposterior.

D’aquest pas endavant que estava fent el món del vitrall n’eren conscients els
mateixos contemporanis, com queda reflectit en el discurs d’entrada a la Real
AcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona,llegitperF.MiqueliBadiael28demarçde
1892,onparladel’evoluciódelqueellanomenalesantiguesindústriesespanyoles,i
onressaltal’evoluciófetapelsvitrallers:
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«Nohansidodeigualmodoafortunadasotrasantiguasindustrias
españolas. Sólo una especialidad ha salido de la modorra en que
habíaquedadosumidaenelsiglopasado...aludoalasvidrierasde
colores.¡Cuántosehahechoencortotiempoparareconquistarla
famaqueenlaEdadMediahabíanalcanzadonuestrosvidrieros!
De las vidrieras vulgares y mal dibujadas que en el siglo XVIII se
pusieronenelábsidedeSta.MªdelasArenashemosvueltoálas
severidaddeldibujo,álariquezadelosmotivosornamentales,ála
harmonía de los colores, a la fantasía en el conjunto que
resplandecenenlahermosacoronadeventanalespolícromosque
aumentan la belleza y la sublimidad del ábside incomparable de
Nuestra Sta. Basílica. A tanta belleza no hemos alcanzado aún,
más no por falta de inteligencia en los artistas y artífices, ni por
desconocimiento de la historia del arte del vidriero, sino por
faltarnos hogaño....caminamos, empero, por camino seguro
vamos con firme paso tras de lo que han logrado en Francia y
Alemania con mayor éxito que nosotros, y de día a día son más
apreciados,yporlotantomásestudiadoslospreciososventanales
queelartedelvidrieroimaginarioydecoradordejóenlossiglosXV
y

XVI

en los esbeltos ventanales de las catedrales españolas,

museos del arte cristiano en las épocas mejores de su
florecimiento79.»

SegonsManuelRodríguezCodolà80,larecuperaciódel’artdelvitrallaCatalunyaesva
iniciaraltallerdeJosepRavella81,primer,idesprésambFrancescHipòlitCampmajor,
79

MIQUELI BADIA, A.F.BoletínRealAcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona.Barcelona:28demarzo
de1892,p.66.
80
 RODRÍGUEZ CODOLÀ, M. «Algo de maestros pintores de vidrios y notas sobre vidrieras de colores». A:
MemoriasdelaRealAcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona.1943.VolumXXVII,p.220.
81
DadesbibliogràfiquesdeJosepRavella,situadescronològicament,toteselles,entrelesdelaSeude
Barcelona:entre1721i1729pinta4vidrieresdel’absisdeSantaMariadelMaramblesimatgesdesant
RamonNonat,santRamondePenyafort,santJoaquimisantaAnna,segonsAinaud(1947),queafegeix
quealgunesdelesvidrieresdeRavellaportenelseunomgravataldiamant;l'any1727féu2vidrieres
per a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona, segons models del pintor A. Viladomat (Ainaud,
1952);el1763féuambJoanCampmajorunavidrieraqueencaraesconserva,perSantaMariadelMar
(Pintó, 1977); segons Duran (1977), Francesc Saladriga i ell haurien pactat conjuntament la reparació
48

que el succeeix, tots dos autors del Llibre de diferents mostres de vidrieres de color
(1763). Aquests artesans van tenir un taller de vitralls al segle XVIII82 a Barcelona.
Algunes de les obres que es poden atribuir a Francesc Hipòlit Campmajor són
l’execució d’alguns vitralls per a Santa Maria del Mar, Nostra Senyora del Pi i Santa
CaterinaaBarcelona.

En referència a les dificultats que tenien en aquell moment els vitrallers degut a la
pèrduadelestècniquesadequadesCodolàenelseutextcomenta83:

«AlencomendarseaTomásPadró84querestauraselasvidrierasde
lasiglesiasdeNªSra.DelPinoydelosSantosJustoyPastorvéase
enduroagobio,antesucarenciadeconocimientostécnicosypor
no disponer de personal auxiliar suficientemente capaz. Sin
embargo, hacíanse vidrieras en esta capital, pues una de las
capilladeSta.Águeda,asequiblealestudio,ostentaenunodelos
ángulos la inscripción “Mirabeu fecit en Barcelona 1857”, y en el
opuestoJorgeMuller85,pintordevidrioBarcelona1857».


d'unesvidrieresaSantaMariadeCervera.Delasegonameitatdelsegle XVIII,realitzaduesvidrieresper
al’esglésiadelMonestirdePedralbes.Alsdocumentsdelcollegidepintorsdevidrieres,apareixcoma
mínimentre1763i1791;el27XII1772apareix l'examendemestriadelseufillJosepFrancescRavella,
on hiha coma examinadorFrancesc Saladriga (AHPB Guillem Odena).Dades extretes de: CAÑELLAS, S.
Aproximacióal’estudidelesvidrieresdelaCatedraldeBarcelonadesdelesprimeresmanifestacionsa
laconclusiódelcimbori.Barcelona:UniversitatdeBarcelona,1993(Col.detesisdoctoralsmicrofixades
núm.1804). CAÑELLAS,S«ExàmensdemestratgedelspintorsdevidrieresdeBarcelonaalfinaldelsegle
XVIII».  A: Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols. Collegi de Notaris de Barcelona. XIV,
1996,p.273304.CAÑELLAS,S«VidrierespostmedievalsdelMonestirdeSantaMariadePedralbes».A:El
MonestirdePedralbesilasevarestauració.Barcelona:MUHBA.2011.
82
GUDIOL iCONILL,PREV.Nocionsd’arqueologiasagradacatalana,Vic:ImpremtaBalmesiana,2nvolum,
1933.
83
RODRÍGUEZ CODOLÀ,M.,«Algodemaestrospintoresdevidriosynotassobrevidrierasdecolores».Op.
cit.,p.221.
84
 Tomàs Padró i Pedrell (Barcelona, 18401877) pintor, amb collaboracions com a vitraller. Fou
professor a l’Escola de SordsMuts de Barcelona, on coincidí amb Antoni Rigalt. Collaborà com a
dibuixant en nombroses revistes de l’època. Va fer vitralls per a l’absis de Nostra Senyora del Pi i
restauràelsvitrallsdeSantsJustiPastor,executatspeltallerAmigó.Hihainformaciód’aquestpintora
lanecrològicapublicadaalarevistaLaIlustraciónEspañolayAmericana,núm.XVI,1877p.275.
85
GeorgMuller(17971867),vidrierdeprocedènciasuïssainstallataBarcelona.Unadelessevesobres
conegudes són els vitralls per la capella de Santa Àgueda del Palau Reial. Aquest vidrier podria ser el
mateixqueesvapresentaralconcursdelvitrallsdelaCatedraldeBurgos,queenladocumentaciósurt
comunvidriersuïsquetreballaaBarcelona:GONZÁLEZVARASIBÁÑEZ,I.Op.cit.,p.440455.
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OaquestaltrefragmentpublicatalaIlustracióCatalana,enunarticlededicatalacasa
devitrallsSerraiOriach86,ontambéparladelesdificultatsquetrobaaquestartperla
seva recuperació, pels pocs artesans que hi treballen i per la mateixa execució de
l’obra:
«Pochs són los arts decoratius que tingan que vencer tantas
dificultats en sa realización com l’art decoratiu sobre vidre y
pochstambéquetinganennostrepahisnúmerotantreduhitde
cultivadors,motiusperlosqualss’explicalavidapobreyexòtica
que fins avuy ha vingut sostenint un ram tan important com
descuídate».

Així mateix,  hi ha constància que a la Seu de Tarragona,  el vidrier Ramon Salas87
reparalesvidrieresdelsòbols(1814);elpintorJoanLaberep20lliuresperpintarunes
vidrieres(1819),iescontractaRamonGarciaperferdiferentstreballsalesvidrieres:
pintalaimatgedesantFructuósdibuixadaperVicensRoigel1816,faunsantnouenel
delSantíssimifalavidrieradelcostatdel’orgue(1820,1826,1831i1842).

AixíveiemqueamitjansegleXIXescontinuavenconstruintvitrallsaCatalunya.Undels
exemplesprimerencsalaciutatdeBarcelonaéselcomentatanteriorment:alvitraller
GeorgMullerseliencarregaran,perpartdelaComisióndeMonumentos,elsvitralls
per a la Capella de Santa Águeda (1857)88, que en aquell moment estava sent

86

«ArtesDecorativas».LaIlustracióCatalana.Barcelona:15defebrerde1887.núm.158.AnyVIII,Tom.
VIII,p.46.
87
SANÇ CAPDEVILA,Mossèn.LaSeudeTarragona.Noteshistòriquessobrelaconstrucció,el«tresordels
artistes,elscapitulars».Barcelona:BibliotecaBalmes,1935.
88
 En aquests vitralls apareixen reproduïts els comtes de Barcelona i el reis de la corona catalano
aragonesa.PrimerseliencarregaranunsvitrallsquerepresentenRamonBerenguerIVielpríncepde
Viana, que va presentar a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid del 1858, juntament amb una
rosassa,pelsqualsvaobtenirunamencióhonoríficadinslasecciód’arquitectura.Desprésdelabona
rebudad’aquests,el1860selifaelcontractedefinitiuperalarestadevitralls,totsseguinteldisseny
delpintornatzarèJosepMirabent.AlamortdeMuller,encarregaràlacontinuaciódelsvitrallsrestants
al taller Amigó, seguint també els dissenys de Mirabent. La documentació al voltant d’aquesta
rehabilitació,estrobaalFonsdocumentaldelacomissiódemonumentshistòriciartísticdelaprovíncia
deBarcelona.ARACBA.
Enlabibliografíaqueparlad’aquestsvitrallstradicionalmentconstaquelesfiguresrepresentadesque
actualmenteencaraesconservensónRamonBerenguerIVilasevaesposaPeronella,amésdelPríncep
deViana,perògràciesaladocumentacióconservadaalARACBA,s’hapogutverificarquesónMariade
MontpellieriPereII.
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rehabilitada per l’arquitecte Elies Rogent. Un total de catorze finestrals on havien
d’anar representats els comtes i comtesses del casal català i els reis i reines de la
coronaaragonesa.Comdemostrenlesreferènciesanteriors,noesdeixadeconstruiri
restaurarvidrieresalllargdelsegleXVIIIicomençamentdelXIX.













Fig.8. VitrallPríncepdeViana. Detallde
la signatura. Georg Müller vitraller.
Josep Mirabent, disseny. Capella de
SantaÀgueda.1858


Unaaltraobraunamicamésposterior,talcomconstaaldocumentpublicat:Recuerdo
al artista Tomás Padró tributanle otros de los admiradores de su ingenio del 26 de
setembre de 1884. El pintor Tomàs Padró entre els anys 1867 i 1868 va elaborar els
dibuixosperalsvitrallsdel’absisdel’esglésiadeNostraSenyoradelPideBarcelonai
peralpanteóPermanyer89,totsdosfabricatspeltallerAmigó.

Elmateixany1867tenimreferenciatunaltrevitraller,RamonTravila,queconstrueix
diferents vitralls per a les capelles de Sant Pacià, la Mare de Déu de les Neus i Sant
Antonial’esglésiadeSantsJustiPastordeBarcelona.90RamonTravilatambétreballà

Cañellas, S. Gil, N (En premsa). Catalan medieval dynasty on stained glass windows. Congrés Corpus
VitrearumMediiAevi.26thInternationalColloquiuminViennafromSeptember10thto14th2012
CatálogodelaExposiciónGeneraldeBellasArtesde1858,Madrid.ImpremtaNacional1858,núm.233i
234,p.28.
89
ElpanteóPermanyerfouconstruïtperl’arquitecteEliesRogententreelsanys1866iel1868.
90
 CABO I DESCLÒS, L. Artistes i artesans que, en el transcurs dels segles, han intervingut al temple
parroquialdeSantJustiSantPastordeBarcelona.Barcelona:Arxiudiocesàibibliotecapúblicaepiscopal
deBarcelona,1979.
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alaSeudeBarcelona91,onexecutàelprimergranconjuntvitrallísticalsanyssetanta92.
El31d’octubrede1872Travilacobràlareparacióilanovarealitzaciódepartdeles
vidrieres rodones de la Seu, obra dirigida i projectada per l’arquitecte Josep Oriol
Mestres.

Comhodemostrenelstestimonis,elprimergranimpulsalretorndel’artdelvitralles
dónadinsdelvitrallreligiós,queésl’espaiontradicionalments’haviacreationencara
quedaven vestigis del treball dels antics mestres vitrallers que ensenyaven als nous
artesanselcamíaseguirperalarecuperaciód’aquestart.

ElmateixAntoniRigaltdescriuelrenaixementdel’artdelvitralldelamanerasegüent:

«Por lo que a nuestra patria atañe, puede decirse que hasta
iniciarseelprimerterciodeestesiglonoseinicióeserenacimiento,
y que fue con motivo de la restauración de las vidrieras de las
iglesiasennuestraciudad,deNuestraSeñoradelPinoydelasde
San Justo y Pastor, todavía recuerdo los sinsabores de mi
inolvidableamigoycompañeroD.TomásPadró93,encargadodela
pinturadeestasrestauraciones,sinconocerelprocedimientocon
unosvidriosquenoteníanningunasemejanzaconlosantiguos,no
disponiendo de grisaille, únicamente del rojo para las carnes que
lesdabaunaentonaciónantipáticayelnegroparalosropajesque
ensuciaba los tonos, y como los encargados de las demás
operacionesnoestabanenloquehacíanamásalturaqueél,en
cuantoaltecnicismo,puedeasegurarsequedebidoasuenergíay
perseverancia acompañado del desprendimiento del difunto D.
91

CAÑELLAS,S.«ProjectesdevidrierespremodernistesperalaseudeBarcelona».AButlletídelMuseu
Nacionald’ArtdeCatalunya.I,1,1993.
92
 Les obres per a la Seu, tal com les defineix Sílvia Cañellas en la seva tesi doctoral, tenen unes
limitacionstècniquesmarcadesperl’absènciad’esmaltsigrisallesilasolautilitzaciódevidredegresoli
ploms.
93
L’artistaTomàsPadróvasercompanyd’AntoniRigaltal’escoladesordsmuts,ontotsdosimpartien
classes.TomàsPadróvaserprofessord’aquestaescolaentreel1869queguanyalaplaçafinsal1875
quehivarenunciarperquèteniaunexcésdefeina.AquestainformacióestàextretadelfulletóRecuerdo
alartistaTomásPadró,tribútanleotrosdelosadmiradoresdesuingenio.Barcelona:1884.
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Eudaldo Ramón Amigó se debe que este arte tomara carta de
naturalezaenlasiglesiasdeBarcelona»94.

Éssignificatiu,pelquefaalarecuperaciódel’artdelsvitralls,eltextalvoltantdelsde
la Capella de Santa Àgueda, escrit per la comissió de monuments on es fan les
explicacionspertinentsdelesdespesesquehavientingutel1857:

«Enestetiempolosvocalesdelacomisiónconrecursospropios
que importan cantidades de bastante consideración, se
dedicaronconentusiastaceloácostosoensayosdefabricaren
el país vidrios de colores para las ventanas de la Capilla Real,
logrando presentar al año siguiente una delicada y hermosa
muestraenlaexposiciónartísticaquesecelebróenlacorte»95.

Aquest text és molt interessant perquè ens demostra per una part que aquesta
recuperació no és un interès exclusiu dels vitrallers, sinó també dels artistes
intellectualsdel’època,comesfapalèsenelfetquefossinelsmateixosmembresde
lacomissiódemonumentselsquifinancessinambdinerspropisl’assaigdevitralls96,
com ells anomenen «del país». En aquest fragment tambè es reflecteix clarament
l’interèsquetenenelsartistesiintelectualsmembresdelacomissiódemomuments
perfabricarvitrallsaCatalunyaiaixínodependredetallersestrangers.

El fet que s’intentin fabricar les peces aquí per no haver de recórrer als vitrallers
estrangersfenttotdeprovesipràctiques,tambéelreculleltextanteriormentcitatde
LaIlustracióCatalana97.


94

RIGALT,A.«Vidrierasdecolor».ARevistadeobraspúblicas.1903,51tomIp.105.
FonsdocumentaldelacomissiódemonumentshistòriciartísticdelaprovínciadeBarcelona.Carpeta
4.(4.32).ARACBA.
96
ComamembredelaComissiódeMonumentstrobemlaflorinatadelsartistesiintellectualsd’aquell
moment com: Manel de Bofarull, l’Elies Rogent, Claudio Lorenzale, Lluís Rigalt, Pau Milà i Fontanals...
perdirnealgunsdelsmésrepresentatius.
97
«ArtesDecorativas».A:LaIlustracióCatalana.Barcelona,op.cit.p.46
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«LareferidafábricafoufundadaperD.JosephSerraenlaciutat
de Matarò envers l’any 1879 qui, desitxos de no ser tributari
dels estrangers en quant li fos possible treballa ja desde’l
principi pera obtener los esmalts directamente; y fou tan
satisfactori’l resultat obtingut en aqueix terreno qu’això sols li
donágrandísimaventatjasobresosdeméscompetidors.»

Elsvitrallersdel XIXsóncontinuadorsd’unatècnicaqueencaranohanoblidatdeltot,
peròquenoconeixenproubé.Assagencapalperfeccionamentlestècniquesantigues,
alhoraqueencuriositspelqueesfaadiferentspuntsd’Europaincorporenlesnovetats
queelsaporten.Totaquestaiguabarreigseràlamatriud’onsorgiranelsgranstallers
delsegleXX.

El primer modernisme ve emmarcat de dues dates molt importants, l’Exposició
UniversaldeBarcelonade1888il’ExposiciódeParísde1900,onlesformespròpiesde
l’Art Nouveau s’introdueixen dins de les arts. L’evolució estilística del vitrall vindrà
marcada per l’evolució de l’arquitectura. En aquest parèntesi de dotze anys veurem
l’evoluciótantenl’estilcomenlatècnicadel’artdelvitrall.Enunprimermomenten
el disseny dels vitralls, de la mateixa manera que en l’arquitectura, la tendència
estilísticapredominantseranelsmodelshistoricistes.Hihauràunclarpredominideles
representacions neogòtiques i neorenaixentistes, d’inspiració nòrdica. Són encara
vitrallsqueimitenpinturessobrevidre,sobretotdetemafiguratiuofloral,deformes
realistes i acadèmiques. Aquestes tendències seran hereves dels models extrets dels
vitrallsreligiosos.

Parallelamentaaquestsmodelseclèctics,escomencenadissenyariconstruirvitralls
ontímidamentvansorgintformesmésoriginals.Enaquestsprimersdissenysleslínies
tendeixen a ser més sintètiques i abstractes. Hi trobem els primers testimonis
conceptualsdelquedesprésesdesenvoluparàclaramentenelmodernisme.

Aquestsmodelsmésagosaratselstrobaremsobretotenelsobresdel’arquitecteLluís
DomènechiMuntaner.Unbonexempleensónelsvitrallsquedissenyaperal’edifici
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del Cafèrestaurant de l’Exposició de 1888, on ja trobem formes florals i vegetals de
gran sintetisme, formes planes sense tractament de la profunditat i on la pintura
comença a perdre importància i en guanya el joc dels vidres de diferents tonalitats i
textures,elementqueenplemodernismeseranlacaracterísticaprincipaldelsvitralls.

Tècnicamentsónpecesd’altnivell,onpredominaencaralapinturasobrevidre,jasigui
amb esmalts o grisalla, però on la tècnica ja ha estat totalment recuperada, i on els
vitrallersjacomencenaferlessevesinvestigacionstècniques.

Larecuperaciódel’oficiil’artdelvitrallvadesdefinaldelsegleXVIII,quans’inicia,fins
alfinaldelsegle XIXielcomençamentdel XX,quanaquestartjaeltrobemtotalment
consolidat.Ésunprocéslentperòinexorable,fruitdeltreballconstantd’unseguitde
vitrallers que en un primer moment ho fan de manera totalment inconscient, però
que,méstard,ambelsdarrersartistesartesansdefinaldel1800,s’adonend’aquesta
necessitaticulminenaquestarecuperaciótotalmentconscientsdeldesigderetrobar
seambelsanticsprocedimentsitècniquesartesanalsperpodercrearobresdegran
qualitatartísticaitècnica.

Elpasdefinitiuperquèelvitrallesdevinguiunartenexpansióésquanfaelsaltdesde
l’arquitecturareligiosaal’arquitecturacivil,aplicadatantaedificispúblicscomprivats.
Així,sienunprimermomentdelarecuperaciód’aquestart,elsvitrallersesvanfixar
enelsmodelsantics,acotatsperlesrestauracionsilesrecuperacions,posteriorment
evolucionarancapaformesiestilsnous.

Els vitrallers catalans no es conformen solament amb la imitació dels models antics,
sinóqueestanobertsatoteslesinfluènciesexternes.Elsarribensenyalsmitjançantles
revistes especialitzades, les exposicions internacionals i els viatges a l’estranger que
fan els mateixos vitrallers perconèixer de primeramà elque s’estava fent a la resta
d’Europa98.

98

Elfetdeviatjaral’estrangerperaprendrenovestècniquesinousmodelseracomúentreelsartistesi
artesansd’aquestperíode.TenimdocumentatsviatgesfetsperEuropadelsvitrallers:JoaquimAmigó,
Antoni Rigalt, Josep Serra, o Frederic Vidal i Puig, o Antoni Oriach, La Ilustració Catalana, 30 de
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EltallerdeRigaltseràundelspioners,juntamentambelsAmigódelarecuperaciódel
vitrall.LavàluadeltallerRigaltenlarecuperaciódel’artdelvitralltambéesfapatent
entre el seus contemporanis, com ho demostra un article publicat el 8 de febrer de
1900alarevistaArquitecturayConstrucción,quediuaixí:

«Una de las casas que más méritos tiene y que es digna de
mayores alabanzas, quizás la más importante de toda España es
de los señores Rigalt y Cª, a la cual pertenecen las dos vidrieras
cuyo dibujo hemos incluido en este número. Esta casa puede
decirse que es la que ha hecho renacer en España el verdadero
gusto artístico de esta industria, haciendo por sí todos los
accidentesdelafabricación,desdeldibujohastalacoccióndelos
colores.
»Su producción, tan variada como numerosa, comprende toda
clase de objetos, y en cada uno de ellos toda clase de precios,
hastalosmásmodestos.Conocedoraladireccióndeestostalleres
de todos los procedimientos, pues ha llegado a su dominio tras
largos estudios y detenidos viajes al extranjero, donde ha podido
examinar los talleres más famosos y ricos, le ha sido posible
implantar, además de la pintura sobre vidrio, la restauración de
vidrierasantiguas,paracuyotrabajoesprecisoposeercondiciones
de ilustración, gusto y perfección en los términos que no se
escaparánalailustracióndeloslectores99.»

A partir del 1900, i de la irrupció de les formes Art Nouveau en els repertoris dels
artistes, ja podem parlar del modernisme. Hi ha un canvi en el món del vidre, els
artistesexperimentaranambnovestècniquesiaplicaranl’estilques’estavaimposant
entoteslesaltresarts,encaraquemainoesdeixaràdeferobresd’estilhistoricista,
sobretotneogòtic,queéselqueseguiaimperantenelvitrallreligiós.Lamajoriadeles
desembrede1880.AnyI,núm.18p.143,LaIlustracióArtística,2desetembrede1907.AnyXXVI,núm.
1340,p.14
99
 A. C. «Talleres de Vidriería de los Sres. A. Rigalt y Cª (Barcelona)». A: Arquitectura y Construcción,
núm.71,Barcelona:8defebrerde1900.
56

esglésies,moltscopsindependentmentdelseuestilarquitectònic,tendeixenarefero
ferdenouvitrallsdinsd’aquestestil.


2.4Arquitecturaivitrall

Catalunya, al llarg del segle XIX va patir un gran auge industrial i comercial que va
esdevenir en un important creixement econòmic. Aquest esclat, que va tenir lloc al
llargdel1800,téelsseusantecedentsjaenelsegle XVIII,gràciesalaunificaciópolítica
amb Espanya, fet que va permetre el lliure comerç amb les colònies americanes.
Aquesta bonança econòmica, a Catalunya, va fer ressorgir la burgesia, posseïdors
d’aquesta riquesa, ja que eren els que principalment havien apostat, arran de la
revolucióindustrial,peldesenvolupamentindustrialicomercialdelpaís.

La burgesia també tindrà un paper principal en el desenvolupament de les arts a la
Catalunya del segle XIX. Esdevindran els principals benefactors per la construcció i
remodelació d’edificis institucionals i religiosos. El mecenatge propiciat per aquesta
oligarquiavaafavorirungranflorimentartísticquetinguéelpuntàlgidenelmoviment
modernista.

Amitjansegle XIX,laciutatdeBarcelonavasersacsejadaperprofundscanvisqueen
vanredefinirlafisonomiail’ànima.Finsamitjansegle XIX,continuavasentunaciutat
d’estructura medieval, encara restava totalment emmurallada, formada per carrers
estrets, foscos, amb poca ventilació, amb unes condicions higièniques pèssimes i un
gran problema de superpoblació. Ja des de feia temps es venia demanant
reiterativament al Govern de Madrid l’autorització per enderrocar les muralles, fins
que finalment, l’estiu del 1854, l’Ajuntament va rebre el desitjat permís.
L’enderrocamentesvaperllongarfinsal1856.

Moltes havien estat les propostes per a la creació de l’Eixample al llarg dels anys
quarantaicomençamentdelscinquantadelsegle XIX,perònofoufinsalaReialordre
del9dedesembrede1858,perlaqualelMinisteridelaGuerradeixavaenmansdel
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deFomentlescompetènciessobreelfuturdel’Eixample,quenovacomençarlalluita
perlasevacreació.L’AjuntamentdeBarcelonavanomenarunacomissióespecialper
convocarunconcursprevistperal31dejuliol.Peròvanfertard,jaqueunaReialordre
del 7 de juny de 1859, emesa pel govern central, aprovava el projecte de Cerdà.
L’Ajuntament de Barcelona va convocar igualment el concurs, encara que no tenia
caràctervinculant,ienvasortirguanyadorelproposatperl’arquitecteAntoniRovirai
Trias.Elgoverncentralfinalmentvaaprovarelprojected’IldefonsCerdàel31demaig
de1860100.

La ciutat, gràcies al nou Eixample, va disposar d’un gran espai constructiu on la gent
benestant va traslladar les seves residències particulars i comerços de forma lenta,
però inexorable, fugint de les incomoditats de la Barcelona antiga. Aquest nou
eixampleesconvertíacomençamentdelsegle XX,enelnoucentreeconòmicisocial
delaciutat.




Fig.9.EixampledeBarcelona. Plandelosalrededoresdelaciudadde
Barcelonaydelproyectoparasumejorayampliación,1859.Ildefons
Cerdà.Museud’HistòriadelaCiutatdeBarcelona.
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PeramésinformaciósobreI.Cerdàespotressenyarlabibliografia:BOHIGAS,O.«Enelcentenariodel
Plan Cerdà», Cuadernos de Arquitectura. Barcelona: 4t trimestre de 1958; ESTAPÉ, F. Vida y obra de
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Seràenlaconstrucciód’aquestEixample101ontrobaremlamajorpartdelaproducció
del’arquitecteJeroniF.Granelli,comell,delagranquantitatd’arquitectesquevan
participar en la seva realització, des dels més coneguts com Antoni Gaudí, Lluís
Domènech o Josep Puig i Cadafalch, fins als més anònims, on conviuran obres de
diferents estils i qualitats. Parallelament al gran desenvolupament de la construcció
aparegueren tot un seguit d’arts subsidiàries de l’arquitectura: mosaics, ceràmica,
vitralls, paviments hidràulics, escultura decorativa, esgrafiats..., que tindran un gran
desenvolupamentenaquestperíode.

Entre l’exposició de Barcelona del 1888 i la de París de 1900, a partir de la qual es
coneixeran i difondran les formes de l’Art Nouveau, a Catalunya, a Brusselles Victor
Horta construïa l’Hôtel Tassel (1893) i Charles Rennie Mackintosh a Glasgow, la
Glasgow School of Art (18971899), dins dels cànons Art Nouveau o Glasgow School.
Mentrestant,elsarquitectescatalansfeienunadarreraitardanarecreaciódelsmodels
historicistes.

A Catalunya, doncs, els arquitectes fan una recreació de les formes pròpies del gòtic
però des d’una interpretació lliure de l’estil, i no els incomoda incorporar elements
propis d’altres llenguatges històrics, fins i tot d’altres cultures, sempre que defensin
aquestesperitarcaictantdelgustdelsprimersmodernistes.Parallelamenttambées
vatreballarenlarecuperaciódelestècniquesconstructivesantigues,comla«voltade
maódepla»ienlesvellesartesaniesqueaplicaranaaquestesnovesconstruccions.Al
mateix temps, però, s’acceptaven sense complexos les noves tècniques
constructives102.
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 TAFUNELL, X. «Construcció i conjuntura econòmica». A: La formació de l’Eixample de Barcelona.
Aproximacionsaunfenomenurbà,Barcelona,1990,p.175188.
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El retrobament amb l’edat mitjana també es fa patent en l’estil imperant tant
arquitectònicament com en les arts decoratives de final del segle XIX on predominen
elsmovimentshistoricistesprincipalmentelneogòticielneoromànic.L’estilneogòtic
té un ús molt freqüent en les construccions religioses. Així veiem que moltes de les
novesesglésies,collegisreligiososofinsitotelsmausoleussegueixenaquestestil.Es
creaunbinomineogòticreligióqueperduraràalllargdemoltsanys.

En resum podem dir que l’arquitectura decimonònica finisecular és caracteritza per
l’eclecticisme estilístic. Aquest estil es trasllada a les arts decoratives que
acompanyavenaquestesarquitectures.Aixítrobemprogramesornamentalsbasatsen
elgòtic,elmudèjaroenelrenaixementitalià.Lesnovestendències«modernes»enles
arts decoratives les trobarem a partir del canvi de segle anant de la mà dels nous
edificisconstruïtsjadinsdelmovimentpròpiamentmodernista.Nopodemoblidarque
lesartsdecorativesformavenpartd’untotiquenoteniensentitsensel’edificiperles
qualsanavendestinades.

Parallelamentaaquestafanyderecuperaciódelsestilsilestècniquesdelpassat,va
sorgirlainvestigaciódenousprocedimentsiformesque,barrejatsambelsestilsmés
acadèmicsilesnovestendènciesqueproveniendel’estranger,vadesembocarenun
estiltotalmentpropiquecaracteritzasobretotlesobresartístiquesiarquitectòniques
de la primera dècada del segle XX. Aquest nou estil ple de modernitat alhora que de
tradicióésconegutcoma«modernisme».

Aixímateix,nopodemobviarelfetquedurantelsanysqueesconstruïenelsedificis
d’estèticamodernista,principalmentelsprimersanysdelsegle XX,conviuranambels
d’estil gòtic. Tendència amb la qual es continua construint, encara que en menor
mesura que en la darrera dècada del segle XIX. És el que es coneix com el «primer
modernisme».Tambéveuremquelamajoriadelesnovesconstruccionsfetesseguint
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aquestestilseranreinterpretacionsmoltpersonalsdel’estèticagòtica,coméselcas
delsedificisprojectatsperl’arquitecteJosepPuigiCadafalch103.

Ambl’entradadelmodernismeesprodueixunseguitdecanvisenl’estèticacomenel
gustdelmoment.Lesformesfugirandelarigidesadel’academicismeiesrefugiaran
en unes formes riques en contorns, volums i sinuositats. És el moment del conegut
coup de fuet provinent de l’estètica Art Nouveau. Moltes vegades seran aquests
elements decoratius d’estil modernista el que donarà modernitat a l’edifici
d’estructuraforçaacademicista.

Altres fets que ajudaren a crear la rica imatge que actualment tenim de l’Eixample
barceloní vas ser el canvi en les ordenances municipals del 1891104. Aquesta
modificació permeté als arquitectes i propietaris tenir més llibertat a l’hora de la
construccióiesvanpoderbastiredificisdemésalçadaiambtotalllibertatal’horade
ladecoració.Aquestcanvienlesordenances,vaafavorirelsorgimentdefaçanesamb
grans repertoris decoratius i amb la incorporació de tribunes i coronaments
innovadors.

2.4.1Elvitrallcomaartarquitectònic

Històricamentelvitrallhaestatfortamentvinculatalacreacióarquitectònica105.Enun
principil’ornamentaciódelesoberturesmitjançantvitrallsemplomatssecentravaen
elsedificisd’arquitecturareligiosaopública,ideformapuntualenedificisparticulars.
És a partir del modernisme quan els vitralls passen a formar part íntegrament dels
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L’ouvres de Puig i Cadafalch, architecte 18961904.Barcelona: Parera Editors 1904. DIVERSOS
AUTORS. J. Puig i Cadafalch. La arquitectura entre la casa y la ciutat. Fundación Caja de Pensiones.
Collegid’arquitectedeCatalunya.4dedesembrede198911defebrerde1990.ALCOLEA.S.MANENT,
R.PuigiCadafalch.Barcelona:Lunwerg,InstitutAmatllerd’ArtHispànic.2006.
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 Per a més informació consulteu: Ordenanzas municipales de Barcelona: promulgadas como
suplemento al Boletín Oficial de esta provincia de 19 de marzo de 1891. Barcelona: Imp. Federico
Sánchez,1891.BARJAU,S.«Arquitectura,paisatgeurbàiordenances:l’aspectedelsedificisal’Eixample
Clàssic». A: a La formació de l’Eixample de Barcelona. Aproximacions a un fenomen urbà. Barcelona:
OlimpíadaCultural,1990,p.223235.
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 Aquesta vinculació arquitectura i vitrall es trenca a la segona meitat del segle XX quan els artistes
vitrallers comencen a crear obres exemptes, que converteixen els vitralls en obres d’art per ells
mateixossenseanarlligatsacaparquitectura.
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habitatges privats, de manera que es converteixen en un dels arts decoratius més
importants.Aquestfet,queenarquitecturareligiosajaeranaturaldesdemoltssegles
enrere,apartird’aquestmomentpassatambéaserhoenl’arquitecturaciviliprivada.

Així ho demostra el discurs d’entrada a l’acadèmia sobre Las artes decorativa
españolas,enquèJuanBautistaLázarodiuelsegüent:

«...lamodernavidrierallamadadeinteriorodehabitaciónempieza
a estar en favor y tiene muy entusiastas propagadores. No son
baladíes los argumentos que se emplean para demostrar su
conveniencia y utilidad, aparte del placer que pueda producir su
belleza, porque, en efecto, dentro de nuestras habitaciones, suele
ser necesario muchas veces velar la fuerza del sol, substraerse a
indiscretasmiradas,ysobretodo,substituiraunosvidriosincoloros
einexpresivos,atravésdeloscualesnosevemásquelasfealdades
de un patio de vecinos, o de unas fachadas antiartísticas, la
espléndida decoración de la pintura transparente, con paisajes o
escenasagradables,conmotivosingeniososocómicos,instructivos
omorales.Tambiénenlosedificiospúblicostieneaplicación,yenlas
escuelas y cátedras se pintan mapas, colecciones de Historia
Natural,máquinasytalleres,monumentos,retratos,orlasdecintas
entrelazadasenqueseescribenfechasynombrescélebres,figuras
alegóricasdelasciencias,delasartes,delderecho,delafilosofía,y
encuyasmanos,osirviendodeorlasoaplicadasencartelas,seleen
máximas,axiomasyotrasapropiadasinscripciones,alamaneraque
enlasvidrierasreligiosascampeabanlospreceptosylasmáximasde
loslibrossantos(...)»106.

Eldesenvolupamentindustrialqueesprodueixalllargdelsegle XIXincideixdeforma
clara en les noves construccions arquitectòniques que es duen a terme, degut a les
106

DiscursllegitperBAUTISTA LÁZARO,J.,«Lasartesdecorativasespañolas».A:RealAcadémiadeBellas
ArtesdeSanFernando:Madrid:16dedesembrede1906.
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incorporacionsdenousmaterialsconstructiusqueapareixenenaquestperíodegràcies
alsnousconceptesd’enginyeria.S’incorporenalaconstruccióelementsquesostenen
materialscomelferrool’acer,queafavoriranquelesedificacionspuguinsermésaltes
illeugeres,ienconseqüènciaamboberturesmésgrans.Elscobrimentsitancaments
de la majoria d’aquests edificis es faran de vidre, element que ajuda a emfatitzar la
sensació de lleugeresade laconstrucció107. Als dissenys delsvitralls ésreflectiran els
corrents artístics més avantguardistes i es percebran les diferents influències que
rebenelsarquitectesiquetraspassaranalvitrall.

Undelsarquitectesonésmésevidentlaintegraciótotald’arquitecturaividreésLluís
DomènechiMontaner,enl’obradelqualeltreballenvidredeixadesersimplement
unembellimentperconvertirseenunapartimportantdel’arquitectura.N’ésunbon
exempleelmurcortinadevidrequehihaalPalaudelaMúsicaCatalanadeBarcelona:
primer,perquèsubstitueixeltradicionalmurdemaópervidre(aquíjaveiemqueel
vidreestàfentunafuncióarquitectònica)i,segon,itambémoltimportant,perquèés
lapartdecorativaonlesformesdelvitrallimitenlesdel’arquitecturaprenentforma
decapitellsiarcs108.

2.4.2L’úsdelsvitrallsenl’arquitectura

L’úsqueesfadelvitrallalesconstruccionsques’executendurantelperíodequeens
ocupa, que abraça des de final del XIX fins als anys trenta del segle XX, difereix
depenent de la tipologia d’edifici per al qual anava destinat. A grans trets hi ha tres
gransgrupsonpodeminclourelesdiferentsconstruccions:elshabitatgesparticulars,
elsedificisinstitucionalspúblicsiprivats,ielsedificisreligiosos.
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Els habitatges particulars, en aquest moment, són promoguts majoritàriament per la
nova burgesia. Dins de l’arquitectura domèstica, no tots els espais tenen la mateixa
categoria i, consegüentment, tenen un tractament decoratiu diferent: existeix una
ordenació jeràrquica horitzontal. Es poden fer dues distincions ben clares: els espais
públicsielsespaisprivats,idinsdelsespaisprivatstambés’hadediferenciarentreles
estancesd’úsdelafamíliaodelservei.

Lesdecoracionsdelsespaispúblicsgeneralmentsónmésriquesquelesd’àmbitprivat,
ja que era una manera de demostrar el poder adquisitiu que tenia la família. Així
veurem com es decoren els vestíbuls, les tribunes de la façana principal que
normalmentsónlesoberturesd’estancesprincipalsdelacasa,comlasaladerebreo
eldespatx109.

De la mateixa manera que hi havia una ordenació jeràrquica horitzontal, també
n’existia una de vertical. Així el principal i el primer pis és on viuen les famílies més
adinerades que prefereixen aquests pisos perquè tenen menys tram d’escales.
Aquestesplantessolensermésgransitenirelssostresmésaltsquelesaltres,pertant,
tindran un tractament ornamental diferent de la resta de l’escala, amb decoracions
mésriquesiabundoses.

Elspisosprincipalsacostumenatenirdecorats,abandadelsfinestralsquedonenales
façanes, els vidres de les finestres que miren cap a l’obertura de l’escala. A la part
interiorposenvitrallsovidresal’àcidperembellirlesportesqueseparenlesdiferents
estances,sobretotlesqueobrencapalmenjador.Lamajorpartd’aquestsvidressolen
estarfetsamblatècnicadelvidreal’àcidi,normalment,reprodueixenmotiusfloralsi
vegetals. Els vidres a l’àcid es caracteritzen perquè són translúcids, però no
transparents,perlapartonhiharepresentateldibuix,demaneraquedotenl’estança
109
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d’intimitat.Elfetdeposarvidrealaportaquedónaalmenjadorencaraéscomúenels
habitatgesactuals.

Els dissenys d’aquestes parts principals abans anomenades se solien encarregar a
artistesreconeguts;altresvegadeseraelmateixarquitectequis’encarregavadeferel
dibuix que després es traspassava a vitrall i deixava per als treballs del taller les
finestres que donen a parts de l’interior com les de cuines, banys, celoberts... que
normalment es cobrien amb motius de repertori florals o vegetals. Per això hi ha
decoraciód’aquesttipusquelapodemtrobarrepetidaendiferentshabitatges.

Lescasesdemoltaltacategoriasocialieconòmicatambétenienunaestançadedicada
acapellaparticulardelafamília,quetambésesoliadecorarambvitrallsdissenyatsper
algun dibuixant o pintor de renom, com el cas anteriorment esmentat dels vitralls
dissenyats per Joaquim Mir per a la casa Trinxet de Barcelona. Acostumen a
representarfiguresreligiosesseguinl’estilneogòtic,queseràlatendènciaartísticaque
predominarà en les representacions religioses tant per a decoració d’edificis privats
comdereligiosos.

Elcasdel’arquitecturaprivadaéselmésrepresentatiual’horadeveurelesdiferències
de dissenys i qualitats artístiques segons la ubicació. Pel que fa a la decoració, tant
d’arquitecturareligiosacompública,nohihaunesdiferenciacionstanclares.

Al’arquitecturareligiosa,elcostumilatradiciómarquenquetoteslesoberturesdeles
nausidel’absis,aixícomlarosassa,siésquen’hiha,vanambdecoraciódevidriera
emplomadad’unaqualitatsimilar,tantendissenycomenqualitatartística,encaraque
síqueésveritatquenormalmentdestaquenelsvitrallsdel’absisidelarosassa.

Pel que fa a l’arquitectura institucional d’iniciativa pública i privada, caldria analitzar
caspercas,jaquevariasegonseltipusd’edificialqualvandestinatselsvitralls.Dela
mateixa manera que passa als edificis d’habitatges particulars, a grans trets els
dissenys més rellevants o les parts principalment decorades també són les parts
públiques, com poden ser l’entrada i l’escala d’accés a la planta principal. De la
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mateixa manera, mereixen una especial atenció per part dels decoradors la planta
nobleoprincipal,ons’acostumenasituarelsdespatxosdedirecció,olasalad’acteso
reunions. Són molts els casos que segueixen aquest model, així per exemple poden
esmentarl’HospitaldelaSantaCreuideSantPau,ol’HospitalPereMatadeReus,tots
dos obra de Domènech i Muntaner, o l’edifici principal de la Caixa de Sabadell a
Sabadell,obradel’arquitecteJ.MartorelliMontells,perdirnealguns.

2.4.3Arquitectesivitrallers

El vitraller Antoni Rigalt no entenia el vitrall com a obra exempta. Per a ell i
seguramentperalsaltresvitrallerscontemporanis,elvitrallformapartd’untotinoté
sentit sense el seu paper dins d’una obra arquitectònica110. Era un art subordinat a
l’arquitecturaiperaixòhaviadeseguirlesdirectrius,sobretotestilístiques,del’obraa
laqualanavadestinadaiquemarcavaelmateixarquitecte.

Undelsaspectesmésdesconegutdelacollaboracióarquitectevitrallerésquiesfeia
càrrec del disseny dels vitralls. Pel que s’ha pogut constatar en la documentació
conservada, tant podia ser un com l’altre, encara que sempre era amb les directrius
que marcava l’arquitecte. Normalment ho feia el dissenyador del taller, amb la
supervisió de l’arquitecte, encara que també trobem casos en què era aquest darrer
quifeiaeldisseny111.

Altres casos, sobretot en edificis públics o quan el treball era de rellevància,
l’arquitecteoelpropietaridel’obracontractavaunpintorextern,normalmentd’obra
reconeguda, perquè fes el dibuix del vitrall, que després es traspassava al vidre. El
vitrallersempres’adaptaalgustdel’arquitecte,jaqueaquesthadeferqueelvitrall
quedi integrat dins de tota l’ornamentació com un element més que destaqui per la
sevabellesaperònoperlasevadissonànciaambelsaltreselementsdecoratius.
110

EnrelacióambelconceptederelacióentrevitralliarquitecturaqueteniaAntoniRigalt,esparlamés
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dissenyat,algunsd’aquestscasosserienelsd’EnricSagnier,AugustFontiCarrerasoJosepRenom.
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L’úsqueesfaenaquestmomentdelvitrallenladecoraciódelshabitatgesésdesigual.
Aixíhihaarquitectesqueempremaquestelementdeformahabitual,esdevenintun
delselementsimprescindiblesenlessevesornamentacions,comperexemplesónels
casos dels arquitectes Lluís Domènech i Montaner, Enric Sagnier112, Manuel J.
Raspall113,oJeroniF.Granell.Tambétrobemaltresarquitectesenl’obradelsqualsel
vitrallseràunmercomplementdelqueenprescindeixen,utilitzantsimplementvidre
blanc transparent, com els germans Joaquim i Bonaventura Bassegoda Amigó, que
l’empren en molt poques ocasions. No s’ha d’oblidar que l’ús del vitrall era i és un
elementcariquenototselsclientsse’lpodienpermetre,aixícomméselaboratésel
vitrall i els seus materials de més qualitat (vidres impresos, flemish o americans),
lògicamenttéunpreuméselevat.













Fig.10.PalaudelaMúsica.LluísDoménechiMontaner.
Arquitecte.Rigalt,Granell&Cia.Vitralls.1908.CartaPostal



Hi ha arquitectes que embelleixen els seus edificis amb fabuloses composicions
figuratives,paisatgístiquesoflorals,id’altresqueúnicamentempraransenzillsvidres
mosaic amb motius florals o vegetals a les finestres o tribunes exteriors, i al cancell
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d’entrada.Itotaixòsegonselpressupostexistentilaimportànciaquel’arquitectedoni
enaquestart.

Aixòsemprefentreferènciaal’arquitecturacivilprivada,jaquetantenl'arquitectura
civilpúblicacomenlareligiosa,elvitrallseràunelementclau.Enaquestperíodetenim
grans exemples d’arquitectures civils embellides amb vitralls: el Palau de la Música,
L’HospitaldelaSantaCreuiSantPau,elPalaudeJustícia,totesaBarcelona.Tambéhi
ha,però,exemplesalarestadeCatalunya,coml’InstitutPereMatadeReusol’edifici
delConsellInsulardePalmadeMallorca;tambéforadeCatalunyapodemressaltarla
CasadeJuntasdeGuernicaoelPalauForaldeBilbao.

Es té constància que el taller Rigalt, Granell y Cía. van collaborar amb molts
arquitectes contemporanis, però s’ha de destacar el treball que feren sobretot amb
dosd’aquestsarquitectes:LluísDomènechiMontaneriEnricSagnier.Adiferènciadels
altresarquitectesambelsqualstrobemcollaboracionspuntuals,l’obraarquitectònica
d’aquestssemprevaacompanyadadelsvitrallsconfeccionatsperaquesttaller114.

Pel que fa a la relació d’Antoni Rigalt i Lluís Domènech i Montaner, es remunta a
l’èpocadelacreaciódelgrupd’artesansquecollaborarenambaquestarquitecteenel
Cafèrestaurantdel’ExposicióUniversalde1888.Comquemoltdeltreballdecoratiu
noesvapoderacabaratempsabansques’inaugurésl’ExposicióUniversal,l’arquitecte
Domènechrepl’encàrrecdefinalitzarlouncopaquestaesclausurà,peraixòdenou
va contactar amb tots els artistesartesans que hi havien intervingut prèviament. El
mateixarquitecteDomènechiMontaner115,enunarticledeljunydel1903,publicata
114

Enelcasdel’ArquitecteEnricSagnier,tambéveiemqueenalgunaobraparallelamentalstreballs
quefal’empresaRigaltiGranell,tambécontractaaltresempresesperferpartsdelasevaobra.
115
 Lluís Domènech i Montaner en l’article del juny del 1903, a la revista Arquitectura y Construcción,
dins d’un article dedicat a Josep M. Gallissà amb motiu de la seva mort on a la p.166 el mateix
Domènech explica: “…y el alcalde Coll y Pujol se empeñaba en acabar el llamado CaféRestaurante ó
CastelldelsTresDragons,quitàndoleelsellodedejadezydeabandonoquetienepormiseriaydescuido
todos los edificios municipales. En él establecí yo mi taller. Tratábamos allí de restaurar artes y
procedimientos: fundiciones de bronces y hierros forjados, tierras cocidas y doradas á la valenciana,
repujados de metal, alicatados de mayólicas, talla de madera y escultura decorativa, que se hacían
entoces rudimentaria ó pésimamente…», p.168 «Habíamos reunido un personal, embrionario aún
entoncesengranparte,yhonrahoydelasartescatalanas,alcualqueríamosadiestrareneltrabajode
caràcterarquitectónico.Llasser,quenoerasinounoficialillo,escultor,vaciabaycopiabaesculturaspara
Comillas,cuyosoriginalesnosprestabandebuengradolosjardinesdelParqueótraíanentreélyGallisá
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larevistaArquitecturayConstrucción,dedicataJosepM.Gallissàambmotiudelaseva
mort, parla del taller que van muntar per a la realització d’aquests treballs, i en un
fragmentexplicalasevarelacióambelvitrallerAntoniRigalt:

«Rigaltnostraíaaltaller,paraanimarnosásuempleo,muestrasde
vidriosnuevos,catedrales,decolorespálidos,afinados,dedesiguales
gruesos, quebrados en estrellas y hendiduras que daban cuerpo y
relieve luminosos a las vidrieras, puntos brillantes, matices de color,
arte, en una palabra, y les quitaban el desagradable aspecto de
papelesogelatinaspintadas.»

Lacollaboraciód’AntoniRigaltambEnricSagnierésanterioralaquevaestabliramb
LluísDomènechiMontaner.Lasevaprimeraobraconjuntafouelvitralldel’altarde
Sant Josep, del Monestir de Montserrat, de 1884.  A partir d’aquest primer treball
seran moltes les obres que bastiren plegats, tant en arquitectura religiosa com
particular (alguns exemples són els palaus Arnús, Marcet, Planàs, Lamadrid, Pascual,
Garriga i Nogués, Juncadella, per dirne alguns). Aquesta collaboració s’allargarà
duranttotalavidadel’arquitecte,quecontinuaràtreballantamblacasaRigalt,finsi
totdesprésdelamortdelvitrallerAntoniRigalt.

Abandadelacollaboracióambelsdosarquitectesabansesmentats,ésmoltllargala
relació d’arquitectes que han utilitzat els serveis d’aquesta empresa per embellir les
sevesconstruccions.D’aquestallistadestaquenalgunsnomspropis,coméselcasde
l’arquitecte August Font i Carrera116, que encara que no serà com els arquitectes
DomènechiSagnier,queemprendemanerasistemàticaelsvitrallsd’aquesttaller,sí
quehitreballaràambassiduïtat.D’aquestarquitectetenimconstànciad’algunesobres

delosmercadosdeflores…ódeverduras;Arnauiniciabasusprimeraspruebasdeesculturadecorativa;
Quintana,áquienmehabíarecomendadoMèlidaenMadrid,hacíatambiénfigurasyropajes;Tiestos,
un aragonés, especie de artista original, salido de una latonaeria, empezaba á montar su taller de
repujador. Los hierros forjados y las tierras cocidas y sus vidriados y dorados eran nuestras
desesperación.»CasanovaiMandri,Rossend.ElcafèrestaurantdeLluísDomènechiMontaner.Unestudi
detallatdelprojecteilaconstrucció.Barcelona:UB.MemòriadeLlicenciatura.1998DomènechiGirbau,
L.DomènechiMontaner.Barcelona:Polígrafa,1994.
116
Alvoltantdelafigurad’aquestarquitectehihalatesisegüent:URBANOLORENTE,J.L’arquitecteAugust
FontiCarreras(18451925).Barcelona:Tesisdoctoral.UniversitatdeBarcelona.2011
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enquètreballàl’empresaRigalt,encaldestacarelconjuntdevitrallsreligiosospera
l’església de Montalegre de Barcelona (190019021908), per a la Maison Dorée
(1903),peral’esglésiadeSolsona,peral’esglésiadeSantPereperTerrassaoelsqueli
van encarregar per a l’absis de la Catedral de Barcelona (1912), mentre que August
FontiCarreradeteniaelcàrrecd’arquitected’aquestedifici,entred’altres.

Tampocnopodemoblidarqueelsocid’AntoniRigalt,JeroniF.Granell,eraarquitectei,
a banda d’emprar la seva empresa de vitralls per embellir totes les seves
construccions,tambéhiaportavatotselsamicsicontactesqueerenarquitectescom
ell i que necessitaven els seus serveis, com seria el cas de l’arquitecte J. Puig i
CadafalchiAndresAudet,queerendelamateixapromocióqueJeroniF.Granelloel
terrassencLluísMuncunill,queerad’unaposterior.

Alguns dels arquitectes dels quals tenim referències documentals i bibliogràfiques i
quevantreballarambl’empresaqueensocupasón:DomènechiBalat,TiberiSabater,
Manel Thos, els gironins Rafel Masó o Josep Pericàs, o el sabadellenc Josep Renom,
entre molts d’altres. També collaborà amb arquitectes estrangers, com és el cas de
XavierEsteves,arquitecteportuguès117.

2.5.L’oficidevitraller

Podemdefinirelvitrallercomaquellartistaartesàquecreavidrieresdecolors118,que
manipulaelsvidresfinsaconvertirlosenunobjecteartístic,enunvitrall.Elspintors
de vidrieres, com que es dediquen a fer vitralls pintats per a catedrals, esglésies,
institucions o habitatges particulars, tenen una connotació artística de la mateixa
maneraqueelspintorsoelsescultors.Elcapdeltallereraanomenatnormalment,ja
desdel’èpocamedieval,coma«mestredevidrieres».

117

Al’annex8.1catalogaciódelesobres,surtenreferenciadestoteslesobresqueestenenconstància
documentald’aquestsarquitectesambcollaboracióambl’empresaRigalt.
118
Segonsladefinicióquedónaeldiccionaridelallenguacatalanadel’Institutd’EstudisCatalans,un
vitrallésunavidrieradecolors,emplomadaiconstruïdaformantundibuix,pròpiadefinestrals,lluernes
ialtresoberturesd’edificis.Idefineixl’oficidevitrallercomelde«l’artistaquefavitralls,queprofessa
l’artdelavitralleria».
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Elsvitrallersmedievals,erencontractatsperlesdiferentscatedralsoesglésiesperfer
lesobres.Aixídoncs,podemtrobarunmateixartistaquehatreballatenesglésiesde
diferentscontrades.Elsmestresvitrallersnosolamentesdedicavenaconstruirvitralls,
sinóquetambéelscontractavenpernetejarirestaurarvitrallsjaexistents.

Aquestéselcas,perexemple,deGuillemLetumgard119queentreelsanys1357i1358
estrobatreballantalaSeudeGirona120ijustunanydesprés,enundocumentdel22
d’agost del 1359, hi ha constància que havia estat treballant a la Catedral de
Tarragona121.Aquestnoésuncasaïllat,tambéhihaunaltremestrevitraller,delqual
es tenen referències, que treballa a diferents llocs de la geografia catalana, Jaume
Fontanet.Aquestvitralleréscontractatel4d’abrilde1520peralCapítoldelaSeude
GironaperferelvitrallsituatasobredelacapelladeSantPere122.Dosanysméstard
eltrobemtreballantalavidrieradelcostatsuddel’absisdel’esglésiadeSantsJusti
Pastor de Barcelona123, i l’any 1531 obté l’ofici de vitraller de la Seu de Tarragona
substituint el mestre Humbert Lepapa124. En aquest període és usual que treballin
conjuntamentpintorsderenomambelsmestresvitrallers.

Els vitrallers, com tots els artesans, per poder exercir l’ofici havien d’estar integrats
dinsd’ungremi.Elsvitrallersopintorsdevidrieres,apartirde1596,elstrobemdins
del gremi de pintors, juntament amb els dauradors i estofadors. Mentre que els
vidriers,aquellsquetreballavenenl’elaboracióilavendaderecipientsdevidre,eren
delaconfrariadeSantBernardí.


119

ALCOY,Rosa.GuillemLetumgardyelreflejodePucelleenCataluña:SantiagodeCompostella.Op.Cit.
VitrallernascutaCornualles(Normandia).
120
AINAUDIDELASARTE,J.;VILAGRAU,J.;ESCUDEROIRIBOT,M.A.ElsvitrallsdelaCatedraldeGironaOp.cit.,
p.206.
121
 Document que ens parla del fet que l’arquebisbe de Tarragona, Pere Clasquerí, insta el seu oficial
PereTolóaferpagarlesquinzelliuresqueencaraselideuenalmestrevitrallerGuillemLantungartper
lesvidrieresdelacapelladeSantaMaria.
AINAUD DE LASARTE, J.,VILAGRAU,J.,VIRGILI,C.ElsvitrallersdelmonestirdeSantesCreusilaCatedralde
Tarragona,Op.Cit.p.202
122
AINAUDIDELASARTE,J.,VILAGRAU,J.,ESCUDEROIRIBOT,M..Op.cit.p.40
123
Ídem,p.43
124
AINAUDDELASARTE,J.,VILAGRAU,J.,VIRGILI,C.ElsvitrallersdelmonestirdeSantesCreusilaCatedralde
Tarragona,Op.cit.,p.212.
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Undelsprimerstestimonisdel’existènciadel’oficidevitralleraCatalunyaéseldela
SeudeTarragona.Escreàel8d’octubrede1526,enaquellmomentestriaelmestre
HumbertLepapaambunsoudedeulliuresiamblesobligacionsde:

«Seu,claustrescomcapelles,afiquenoyhagerompimentniforat
en dites vidrieres. Algú y posarà tots los gorniments axí de ferro
comfildearamyvidre,allàhonnehaacostumatdehaver,atotes
sesdespesesymanteniryconservaraquellasabditaforaaffique
no y hage rompiment en dites vidrieres així fetes com feadores; y
encarsquevulladeixarditofficinoypugadeixarsinóhavenprimer
reparades y adobades de pols y netegarles tots anys tantes
vegades com serà mester. E per ço ne obliga persona y béns,
renunciant y perjurant. Tester venerabilis Petrus Cevit, presbyter
diocesis Tarraconensis et Bartholomeus Menso, scriptor
tarracone125.»

Talcomreflecteixaquestfragment,elsmestresvitrallers,dinsdelessevesobligacions,
abandadelafacetamésartísticacompodiasereldissenyicreaciódelesvidrieres,
havien de dur a terme tasques més manuals com la neteja, reparació i restauració
d’altresjaexistents.Aquesttipusdetasqueslescontinuaranfentalllargdelsanys,fins
itotelstallersmodernistesrebenaqueststipusd’encàrrecs.

El1596,envirtutdelprivilegidelducdeMaqueda,quedafundadalaCofradiadeSant
Lluc. Aquest sant es considera com el patró dels pintors, ja que s’admet tradició
orientalqueexplicaqueelsanteramestreenl’artdeldibuixidelcolor.

Unanydesprés,elbisbedeBarcelona,JoanDimasLoris,autoritzaacrearlaconfrariai
posarlasotal’advocaciódesantLluc,ierigirlaal’esglésiadesantMiquel.Tambéels

125

Ídem,p.212
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dónapermísperpoderreunirseenaquestaesglésia,ferhiunacaixaperguardarels
dinersdelsconfrares,establirunllibredecomptesiconcedíindulgències126.

Cal fer referència a un decret del 26 de març de 1599 en el qual els consellers i el
Consell ordinari dels trentasis de Barcelona reunits en la sala ordinària de la Casa
Comunal, establiren i ordenaren uns aclariments a les ordinacions que s’havien fet
anteriorment,algunsdelesqualsfanreferènciaalspintorsdevidrieres:

«Itemperquantlaexperientiahaamostaratquedealgunysanys
aestapartlespinturesquefanenvedrieresontanfalsificadesy
dolentes que dins breus dies questan en obra dites pintures se
borrenydesfanperqueenloaparellaraquellasnosseurelodegut
y necessari, desitjant per ço los dits Magnifichs consellers y
Promensobuiaraditsdanysyproueiralbeyvtildelspoblatsenla
present ciutat, statuhiren y ordennaren que de aquesta hora en
auant ningun pintor ni algtra persona alguna no gose ni
presumescadeobrarvedrierespintadesdecolorsnaturalsquelo
talnosieexaminatdeditofficisotspenaobandesinchlliurespe
quiscuiperquiscunavegada.

»ItemperdonaralgunaformaalexamenfahdorperditsPintors
en lo que toca a credireres pintades de colors satuhiren y
ordenaren dits Magnifichs Consellers y Promens que sie seruat lo
seguent, es asaber que lo tal quis voldra examinar hage de fer y
pintarperrahodeditsónexamensobreuntrosymolsstrossosde
vidre un figura pintada ab les colors naturals y aquella hage de
recoureconformeserequeraconegudadelsConsolsdeditofficiy
delespersonesqueperellssianaplicadesperferditexamen.


126

GUDIOLI CUNILL,J.«ElcollegidepintorsdeBarcelonaal’èpocadelRenaixement».ARevistad’Estudis
Catalans.Barcelona:1908,p.208.
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»Item ordenaren y statuhirem los dits magnifichs Concellers y
Prohomens de la present Ciutat que lo que sera examinat tant
solament de pintar vrdieres no pugue ni gose empendre ninguna
altra feyna o obra tocant a dauradura ni pintura si ja no sera
examinatcomdaltestaditysotslapenadaltaposada»127.

Les primeres ordinacions, aquí transcrites, ens parlen del baix nivell artístic a què
havienarribatelsvitrallsenaquellmoment,finsalpuntquelapinturas’esborravaies
desfeia.Laconfrariaintentaposarhiremeiprohibintquecappersonaquenosiguide
l'oficipuguipintarvidrieres.

Lesprimeresreferènciesdelsexàmensgremialsesremuntenalsegle XVI,al’article10
delesordinacionsdelGremidePintorsde1599,elConselldeCentacceptàoficialment
l’examen: «Consistirà en pintar amb colors del natural una figura sobre un o dos
trossos de vidre i en recoure aquesta feina». Això capacitava el mestre per treballar
com a pintor de vidrieres dins la ciutat de Barcelona, però no per exercir cap altra
especialitat de pintor128. Abans de poderse examinar, tot aspirant havia d’haver
complertquatreanysd’aprenentatgeambunmestreexaminatdel’ofici.

Noseràfinsamitjansegle XVIIIquanesvanfixarelsestatutsespecíficsdelspintorsde
vidrieres. En aquesta època es va voler buidar els gremis dels seus privilegis
monopolistes, però hi havia l'interès de continuar mantenintlos com a corporacions
derecaptacióid’ajudamútua.Lasituaciód’exclusivitatenl’úsdelvidreplaforçàen
moltscasoseldoblemestratgeagentd’oficisquenecessitavenaquestsmaterialspera
lessevesfeines,fetquetambépassavaalsaltresgremis.

L’any1785quanespublicàlaReialCèduladeLlibertatenl’exercicidelesNoblesArtes
del Dibujo, la Pintura y la Escultura, el Collegi de Pintors de Vidrieres es trobava ja
127

GUDIOLI CUNILL,J.«ElcollegidepintorsdeBarcelonaal’èpocadelRenaixement».ARevistad’Estudis
Catalans.Barcelona:1908,p.208.Traducció:LlibredelsprivilegisiordinacionsdelCollegidePintorsde
Barcelona
128
 CAÑELLAS I MARTÍNEZ,S.«ExàmensdemestratgedelspintorsdevidrieresdeBarcelonaalfinaldelsegle
XVIII»aEstudishistòricsidocumentsdelsarxiusdeprotocols.Barcelona:1996,núm.XIV,p.273304.Collegi
deNotarisdeBarcelona.
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totalmentdeslligatdeldepintorsivapodercontinuarlasevaexclusivitateneltreball
delvidrepla.

El treball gremial va continuar fins ben entrat el segle XIX i encara en trobarem
antecedents al segle XX, però serà en aquest moment quan trobarem el canvi cap a
l’associacionismepropidelasocietatmodernadelsegleXX.

2.5.1L’associacionismealsegleXX

En el moment de la formació del taller Rigalt,les empreses de vitralls, de la mateixa
manera que la d’altres arts decoratives, encara funcionaven com els antics tallers
medievals.Encaral’organitzaciódinsdeltallercontinuavaseguintlatradiciógremial:
l’estructura jeràrquica dels treballadors és molt marcada i la feina continua sent
bàsicamentartesanal(comaúnicamaquinàriatenienl’aparelldetirarplomilamufla,
que en aquest moment passarà de ser de llenya a ser elèctrica). No era així la
mentalitatqueelvitrallerteniadelseutaller,jaquese’lplantejavacomunaempresa.

Aquestarecuperaciódelsanticsprocedimentsornamentalsmedievals,adiferènciade
les ensenyances de William Morris i John Ruskin amb els seus «Arts & Crafts», a
Catalunya no estan deslligats de les novetats que comporta la industrialització i els
nous«invents»quepodenafavorirlafeina.Aixíveuremcom,enelcasdeCatalunya,
els tallers combinen les antigues tècniques amb els avanços tecnològics del
moment129.

Aquesta idea de la producció artesanal a Catalunya està més en la línia dels models
promoguts per Henry Cole, que impulsà la renovació de la indústria britànica des de
l’organització de la Great Exhibition a Londres, l’any 1851, i la consegüent creació

129

Documentació al voltant d’aquest tema. VILA GRAU, J. Els vitrallers de la Barcelona modernista.
Barcelona:Ed.Polígrafa.1984,p.2128.MANIEREElia,M.WilliamMorrisylaideologíadelaarquitectura
moderna.Barcelona:Ed.GustavoGili.2001.BRISAC,C.AThousandYearsofStainedGlass.Milà:Chartwell
Books.2000,p.185186.
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d’escoles i museus —en concret la que després seria Victoria & Albert Museum130—
perlarenovaciódel’artidelaindústria131.

Encaraqueenaqueststallersescontinuïseguintl’ordregremialperal’organitzaciói
jerarquitzaciódelstreballadorsidelafeina,enl’estructuraeconòmicajanoésaixí.Els
noustallersfuncionaranenaquestperíodeambunamentalitatempresarial,iaquest
fetésmoltnoui,alhora,moltcaracterísticd’aquellmoment.

Unexempleseriapròpiamenteltallerqueensocupa,eldevitrallsdelacasaRigalti
Granell,queesregeixcomunaempresa,inoeslimitaexclusivamentaltreballdevidre
emplomat, sinó que treballa tot tipus de vidre: a l’àcid, vidre pla o, fins i tot, vidre
fotogràfic132.

Al propietari del taller, com a empresari, li interessa fer créixer el seu negoci,
promoure’liengrandirlo.ÉsmoltcomútrobardesdefinaldelsegleXIXialllargdetot
elsegle XXanuncisdetallersdevitrallersenrevistesespecialitzades,olapresentació
d’obres en exposicions d’arts decoratives o presentarse a concursos, per donarse a
conèixeriaixíguanyarnotorietat.

De tota manera, als tallers de vitralls continuava haventhi molta precarietat laboral,
Per intentar palliar aquest fet i el desemparament davant de qualsevol accident o
malaltia que patien els treballadors del vidre, el 1900 es creà La Unión. Sociedad de
ObrerosVidrierosdeBarcelonaysusContornos.

Podienentraraformarpartd’aquestaassociaciótotselstreballadorsdefàbriquesde
vidrequesen’ocupessindelafabricació,elaboracióitall.Aquíencaraques’exclouria
lapartartísticadelaconstrucciódelsvitralls,síquetindranlloctotsaquellstallersque
s’ocupin de les tasques més tècniques. Sabem que el taller Rigalt, Granell y Cía.

130

 Anomenat Museum of Manufactures en els anys de la seva fundació; més tard, South Kensignton
Museumi,desde1899,Victoria&AlbertMuseum.
131
FREIXAISERRA,M.Alentornode1903,elpreludiodeunanuevaculturadeldiseñoenCataluña.
132
Aquestainformacióapareixpublicadaalcatàlegpublicitaridel’empresa.
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formavapartd’aquestaassociaciójaquesen’haconservatdocumentacióenl’arxiude
l’empresa.

Aquestaassociacióteniacomaobjectius:

«Articulo 1º. Esta Sociedad se constituye con el fin de mejorar las
condiciones moral y material de los obreros que trabajan en las
fábricas de vidrio o cristal de Barcelona y sus contornos y deseen
asociarsebajolasbasessiguientes:
»1º. Sostener y mejorar los salarios y horas de trabajo que rigen
actualmentey
»2º.Socorrerse mutuamente en los accidentes del trabajo, despidos
injustificados y demás casos en que pueda y deba practicarse la
solidaridad.
»PropósitosdelaSociedad
»Art. 2º Se propone esta Sociedad emplear como medios para
conseguirsuobjeto:
1. »Lapropagandaoralyescrita
2. »Lainstruccióneconómicosocial
3. »Lasolidaridadobreraencuantoleseaposible
4. »La unión y federación con las demás sociedades que estén
legalmenteconstituidasenEspañaytenganelmismofinqueesta
5. »PerteneceráunCentredeSociedadesObreras,álaFederaciónlocal
yadherirseálaUniónGeneraldeTrabajadoresdeEspañay
6. »Emplearsiemprelapersuasión,condenandoentodocasoelempleo
delaviolencia.»

Posteriorment sorgirà una altra associació nomenada, Union de Vidrieros de
Barcelona,133alaqualespodienadherir:

133

DocumentacióAFG.S’hantrobatlesactesdel29d’agostdel1932quanesfanunseguitdereformes
alsestatutsd’aquestaassociació.ElsecretarieraRamónMullerasBernades.
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»Artº 1 Bajo la denominación de “Unión de Vidrieros de Barcelona” y al
amparodelaLeydeAsociacionesProfesionalesdeochodeAbrilde1932y
demás disposiciones legales vigentes, queda constituida una Asociación
profesional integrada por patronos comerciantes vidrieros residentes en
cualquier población de Cataluña y Baleares, Asociación que se regirá por
estos Estatutos por lo dispuesto en la expresada Ley, cuyos preceptos se
entienden incorporados a las disposiciones estatutarias. Tendrá su
domicilioenestaciudad,calledeCondal,323º3ª,pudiendotrasladarloa
otro local de la misma ciudad si así lo acuerda la Junta Directiva y
medianteelcumplimientodelostrámiteslegales.
»Artº2ºCompondránestaAsociacióntodoslosqueencualquierpoblación
de Cataluña y Baleares ejerzan el comercio de almacenista vidriero,
paguenlacontribuciónindustrialcorrespondienteyhayaningresadoenla
mismacumpliendolosrequisitosqueestablecenestosEstatutos134.»

Enaquestperíodeenquèensmovem,lesempresesnoteniencapobligaciódepagar
capassegurança.Així,erenelsmateixostreballadorsquis’haviendepagarunamútua,
jaquecobravenperhoresijornals(eldiaquenopodienanaratreballaresquedaven
sense cobrar). Un document posterior és la Reseña de las sesiones de la asamblea
nacionaldelafederaciónespañoladevidrieros,cristalerosysimilares135,del’any1920.
Aquest document ens deixa testimoni que la situació dels vidriers seguia sense ser
bona,iésmoltprobablequeladelsvitrallersnofosgairediferent.

Tambéperreferènciesdocumentalssabemquealesprimeresdècadesdelsegle XX,hi
haviaconflicteslaboralsentretreballadorsdelramdelsvitrallsambelsseuspatrons,
com ens ho demostra la notícia apareguda al diari La Vanguardia de 1910136, on
s’explica que s’havia solucionat la vaga que mantenien els treballadors del taller

134

JeroniGranelliBartomeuerasocidelaUnióndeVidrierosdeBarcelona.
Documentaciótrobadaal’AFG.
136
 La Vanguardia, Barcelona, 1 d’abril de 1910 p. 2. La vaga s’havia produït perquè els operaris no
estavend’acordafersegonsquinesfeinesqueelsencarregavaelpatródel’empresaiquecreienqueno
elscorresponia.(Nos’hiespecificaquinssónelstipusdetreballsquenovolenfer.)
135
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Espinagosa,quehaviadurattresdies,iques’haviaacabatgràciesalaintervenciódel
«presidentedelaJuntaLocaldeReformasSociales,D.JoséPuigdeAsprer».

Laconclusióques’extreud’aqueststextosésquelasituaciódelsvitrallersividriersde
mitjansegle XXnohamillorat,iquecontinuentenintgreusproblemeslaborals.Encara
que ja des de començament de segle, aquests oficis prenen posicions sindicals per
millorarelseuestatusprofessional,malgratl’oposiciópatronalquetrobemenmoltes
empreses.


2.6Principalsllinatgesdevitrallersmodernistescatalans

Larecuperacióirehabilitaciódel’artdelvitrallfaràquesorgeixindiferentstallersque
esdediquinaaquesttreballartesanaliqueserancontemporanisdeltallerdelRigalti
Granell.Enaquestcapítols’hatingutlavoluntatderecollirlamésàmpliarelaciódels
vitrallers que treballen duran el període modernista i dels quals ens ha arribat
constànciadocumental.

S’ha recollit informació tant dels grans tallers137, que encara actualment són força
conegutscomeld’AmigóodeMauméjean,comdelspetitsvitrallersoarquitectesque
també treballaren en aquest camp, però amb uns tallers més modestos i, per tant,
ambproducciómenor(noperaixòmenysinteressant).

Abandad’aquestsdemésconeguts,hivahaverartistesquetambéesvandedicaral
vitrallencaraquefosdemaneraesporàdicaidelsqualstambéfaigesmentenaquest
capítol.
137

 La informació al voltant d’aquests tallers de vitralls s’ha cercat en llibres i comunicacions
especialitzats sobre la història del vitrall a Catalunya, o que parlen d’algun edifici en concret i que
aporten informació sobre els autors dels seus vitralls, articles en revistes i diaris, com la Ilustració
Catalana,oLaVanguardia,entremoltsaltres.Tambéensaportenmoltainformacióelsanuncisqueels
mateixosvitrallersposenendiferentsrevistesipublicacions,elscatàlegsdelesdiferentsexposicionson
quedavenreflectideslesdiferentsobresexposadespelstallers.Unaaltrafonthaestatl’AnuariRiera,on
esreprodueixanualmentlarelaciódelesempresesdevidreilessevesespecialitzacions.Também’han
donat força informació els documents conservats en el concurs Pollés i el concurs Viñals (la
documentació d’aquest concurs es conserva en l’arxiu del COAC, demarcació de Barcelona. S’hi
presentavenelsoperarisielaprenentsquetreballavenenlesdiferentsmanufacturesdeBarcelona,que
presentavenelseucurrículumprofessionalpersermeritorisdelpremi).
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Totaquestconjuntdevitrallersformenelgranmosaicd’artistesquetreballarenentre
el final del segle XIX i el començament del segle XX i que ens ajuden a entendre
l’extensaproducciódevitrallsquetrobemsobretotaBarcelona,encaraquetambéa
altresindretsdeCatalunya,aixícomlasevadiversitatestilísticaidequalitattècnica.

Els principals tallers vitrallers estaven establerts a Barcelona i des d’aquesta ciutat
rebienencàrrecsd’altresindretsdeCatalunya,peraixòpartdelaproducció,sobretot
ladelsmésgrans,estrobadispersapertotalageografiacatalana.Noperaixòdeixem
detrobarpetitstallerslocalsquetambéfanobresenlasevapoblacióirodalia.

2.6.1TallerAmigó

Fou un dels principals obradors premodernistes, amb una obra molt extensa tant de
vidriera nova com de restauracions. El taller fou portat primer per Eudald Ramon
Amigó (18181885)138 fill d’un mestre llanterner procedent de El Papiol139, va ser el
director del taller que portava el seu nom i després pels seus fills, Josep i Joaquim.
EudaldRamonAmigóesvafercàrrecdeltallerd’HipòlitCampmajor140,quealseutorn
haviaseguitambeltallerdeJosepRavella141.

Enunprimermoment,EudaldRamonAmigóvaestablirelseutalleraltercerpisdel
convent deSant Joan de Jerusalem gràciesa la generositat de les religioses, i s’hi va

138

GUDIOLICUNILL,J.Op.cit.,p.220.
FilldeRamonAmigóiPuigcarbó,mestrellanternerdeBarcelona,naturaldeElPapiol,ideMariaDou
iSenjaume,naturaldeBarcelona.AYMAR I PUIG, A,“RecuerdosdeBarcelona.VidrierasSantaMariadel
MardeBarcelonaynotíciasdealgunaspersonasquehanintervenidoenlarestauracióndetaninsigne
monumento”,ElCorreoCatalan,9,14i15X1913:9X1913.
140
RAFOLS,J.F.Diccionariobiográficodeartistascatalanes.Hihalareferènciasegüent:
«AmigósucedióaHipólitoCampmajoreneltallerdeltercerpisodelConventodeSanJuandeJerusalen
enBarcelona,hastaquelotrasladóalacalledelasCortesCatalanasnº328».
La Ilustració Catalana, 30 de desembre de 1880. «...lo succeí són pròxim parent D. Eudald R. Amigó
heretantsóncrèdit,sosanticsllibresil’atresoratcaudaldesaexperiència».
AlvoltantdeFrancescHipòlithihadiferentsreferències.Gudiolenelseullibrede1919enparlacoma
autord’unesvidrieresperSantaMariadelMarl'any1771iquetambétreballàaSantaMariadelPiia
SantaCaterinadeBarcelona;Pintó(1977)ensofereixunafotografiad'undelsvitrallsconservataSanta
MariadelMarquediufetperaquestmestreiperRavellaiensexplicaqueel1790féuelscartonsper3
vidrieresmésperalamateixaesglésia.
139

141

GUDIOL,J.«Devidrieresividrierscatalans».A:PinaArtísticadelaVeudeCatalunya,492,1919.
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estar durant set anys142, i allí construí les quatre vidrieres en mosaic per a l’absis de
l’església del Pi de Barcelona, el 1865 comencen la totalrestauració de l’anomenada
esglésiaposantvidresgravatsipintats.



Fig.11.Secciódepintura.TallerAmigó.s/d.AFB.


El1866colloquenlarosassadelacapelladelSantíssimSagramentdeSantMiqueldel
Port. En aquest mateix any, Josep Amigó visita l’exposició de París per conèixer els
procedimentsdelapolicromiaielgravatenvidreques’estavafental’estrangerper
importarho al seu obrador143. Per la seva banda, el seu germà Joaquim estudia a
l’estranger per aprendre els nous avenços, quan torna experimenta amb el vidre
corbat.

Al llarg dels anys 80 del segle XIX, el paper dels fills José i Joaquin, en el treball del
tallervaprendrecadacopmésimportància.Amblamortdelpareal1885lesfactures
vanpassaranomdelsfills:"HijosdeEudaldoRamonAmigó".Apartirde1892algunes

142

 La Casa Amigó portà per nom fins al 1878 «Tienda de vidrios y hojalatería» i després «Fábrica de
vidrieras»,enaquestesdatestenienlabotigaalcarrerdelaTapineria,núm.44ieltalleralcarrerdeLes
Corts,núm.102.(S’havientraslladatal1870.)
143
LaIlustracióCatalana,Barcelona,30dedesembrede1880.AnyI,núm.18,p.143
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delesfacturesvananomde“HijodeEudaldoRamonAmigóyCompañía,Sociedaden
Comandita”144.


El1868se’lsencarreguendosvitrallsperalmonestirdeMontserrat,posteriormental
1902 realitzaran la rosassa de la façana amb la representació de la coronació de la
Verge.Iunanyméstard,al1869,elstrobemtreballantal’esglésiadelcollegiSagrat
CordeJesúsaSarriàonfan5vidrieresiunarosassa;aquestamateixaesglésiatambé
haviaencarregataltresvitrallsatallersestrangers.Entreel1867iel1868portarana
terme els vitralls de l’absis de l’església de Nostra Senyora del Pi i les del Panteó
Permanyer seguint el disseny del pintor Tomàs Padró145. Posteriorment, el 1871,
tornaranatreballarambaquestartistaenlarestauraciódelavidrieracentraldel’absis
del’esglésiadeSantJustiPastordeBarcelona146.












Fig. 12. Vitrall “La fugida a
Egipte”. Església Abadia de
Montserrat.TallerAmigó.





144

Apartird’aquestadataesfacàrrecdeltallerJoaquínAmigóiMonteiros(18521925),seguramenta
causadelamortdelseugermàJosep.JoaquimAmigóvamorirl’any1925(lasevaesquelaestrobaaLa
VanguardiaBarcelona,28maig1925,p.2)
145
InformaciósobreTomàsPadròesmentadaanteriorment.Vegeulanotaapeudepàginanúm.23.
146
 CABO I DELCLÒS, L. «Artistes i artesans que, en el transcurs dels segles, han intervingut al temple
parroquialdeSantJustiSantPastordeBarcelona».Op.cit.p.s/n.
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El 1872 fan la vidriera per la casa de Misericòrdia de Vitòria147, d’estil renaixement,
segonsdissenydelpintorIsidreLozano;elvitrallperalcambrildeNostraSenyoradela
MercèdeBarcelona,ialgunsvitrallsilarosassadeNtra.Sra.delaConcepció,tambéa
Barcelona.El1873elstrobemtreballantal’esglésiadelaMisericòrdiadeSabadellon
fan 17 finestrals i una rosassa, tot amb vidre pintat i gravat, i 4 vitralls per l’antic
Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Del 1874 són les vidrieres que fan per a
l’església dels pares Escolapis. A l’any següent fan 16 vitralls per a la capella de les
Monges Adoratrius de Barcelona i 8 rosasses per a l’església de Nostra Senyora de
l’Ensenyançai10perSantaMariadelMar.Treballaranenl’esglésiadeSantAgustíel
1876 on faran 3 vitralls i a les esglésies parroquials de Figueres i Igualada. El 1877
treballaran en 23 vidrieres per al Paranimf de la Universitat de Barcelona, 15 per al
collegideJesúsiMariadeSantAndreu,ielsdel’esglésiadePortBou148.

Pau Milà i Fontanals149, que en aquell era membre de la Comissió de Monuments i
formavapartdelcomitèencarregatdeferelseguimentdelarestauraciódelaCapella
deSantaÀguedavaencarregarel1874aEudaldAmigó,lafinalitzaciódelsvitrallsde
l’esmentadacapella,jaquehaviamortelvitrallerGeorgMuller,queeraquilesestava
fent150. Eudald Amigó es va encarregar de completar les començades i de fer les
noves151.

Mésendavant,el188081selivanconfiarlesnovesvidrieresdissenyadesperClaudio
Lorenzale,peraSantaMariadelMar.Tambél’any1881treballenenelsvitrallsdela
CapellaidelPalaudeSobrellanoaComillas152.

147

LaIllustraciócatalana.30dedesembrede1880.p.137.
Ídem.p.137.
149
PauMilàiFontanals(VilafrancadelPenedès,1810–Barcelona,1883).Pintor,escriptoryteòricde
l’artespanyol,foucatedràticdel’artidel’estèticaal’escoladeBellesArtsdeBarcelona.
150
 D’aquests vitralls ja se n’ha parlat anteriorment, el disseny dels vitralls va anar a càrrec del pintor
Josep Mirabent, al qual també es encarregar les pintures de decoració de la capella. Aquests vitralls
representen els comtes de Barcelona i el reis de la corona catalanoaragonesa N’han desaparegut la
major part, només en resten en l’actualitat tres finestrals. Fons documental de la comissió de
monumentshistòriciartísticdelaprovínciadeBarcelona.RACBA.
151
Finsal’any1881hihaconstànciaquehitreballaven
152
GARCÍAMARTÍN,M.Comillasmodernista.Op.cit.P.87.
148
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Al 1883, els trobem treballant a la Seu de
Manresaonexecutaranelssetvitrallsdel’absis,
dissenyats

pel

pintor

manresà

Francesc

Morell153.Iunanyméstard,vanestartreballant
en els vitralls dels Conciliar154 de Barcelona,
seguint els dissenys de l’artista Claudio
Lorenzale155, amb la representació de «Beato
JoséOriol,BeatoSalvadordeOrta,SanPasiano,
SanSevero,SantaEulalia,SantaMadrona,Santa
Fig.13. Vitralls de Santa Eulalia i
de Santa Madrona. Església
Seminari Conciliar. Barcelona.
DissenyC.Lorenzale,vitralltaller
Amigó.1884

Fructuosa, San Balaguer, San Pedro Nolasco y
SantaMariadelSocors».




Al llarg de diversos anys els trobarem treballant a la Catedral de Barcelona. Segons
SílviaCañellas156,autoradelatesisobreelsvitrallsalaCatedraldeBarcelona.Aquest
tallerhivaferdiversesintervencionsentreelsanys1872i1906,entrerestauracionsi
obresnoves.El1911fanelsvitrallsperalasagristiadel’esglésiadeNostraSenyorade
Montalegre,aprofitantunsvitrallsantics157.

AltresobresadestacarsónelsfanalsdelaplaçaReial;aforadeCatalunyatrobemles
vidrieres per a la Seu de Lugo i de Segòvia, els vitralls de l’església de Sant Pere de
Terol; diverses obres per la ciutat de Santa Cruz de Tenerife com les que decoren el
consisitori,olesdel’esglésiadelSagratCordeJesúsaMadrid,entred’altres.
153

LaVanguardia.Barcelona,13desetembrede1883,p.2.
Facturad’EudaldRamonAmigódel1884aRecibosycomprobantesdelascuentasdeconstruccióndel
Seminariodesdefebrerode1884hastajuliode1886.R.4782.ArxiudelaBibliotecaPúblicaEpiscopal
delSeminarideBarcelona.
155
 Document de pagament a Claudio Lorenzale pels dibuixos dels vitralls figuratius a 30 de maig de
1885. a Recibos y comprobantes de las cuentas de construcción del Seminario desde febrero de 1884
hastajuliode1886.R.4782.ArxiudelaBibliotecaPúblicaEpiscopaldelSeminarideBarcelona.
156
CAÑELLAS,S.“ProjectesdevidrierespremodernistesperalaSeudeBarcelona».ButlletídelMuseu
Nacionald’ArtdeCatalunya.Op.Cit.p.171195.
157
 MASABEU, J. L’església de Santa Maria de Montalegre. L’antiga església de la Casa de la Caritat.
Centenari19022002.Terrassa:2004.
154
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Van guanyar diversos premis com la Medalla de Plata en l’Exposició Aragonesa de
1868, el 1871 van tenir el premi de l’Exposició Catalana, a l’any següent van obtenir
unaaltramedallaenl’ExposicióMarítimadeBarcelonaial1874lamencióhonoríficaa
l’ExposicióregionaldeMadrid.Finalment,el1876vanguanyarelpremide3aclassea
l’Exposició de Belles Arts de Madrid158. La seva participació a l’Exposició Universal
celebradaaBarcelonael1888foumoltimportant:hivanpresentarnombrososvitralls
pintats,gravatsal’àcidicornucòpies,seguintelsdissenysd’artistesiarquitectescom:
EnricMonserdà,FrancescSoleriRovirosa,JoanMartorelloCamilOliveres.Lesobres
presentades van competir en qualitat amb les empreses presents procedents de
França,BèlgicaiAlemanya159.

La casa Amigó va comptar amb uns dels dissenyadors més importants d’aquell
moment,EnricMonserdàVidal160,queacabàsenteldirectorartísticdeltaller.Undels
seusgransclientsfoul’arquitecteJoanMartorelliMontells161.
LesobresfeteseneltallerdelaCasaAmigósónmoltesivariades.Aquesttaller,encara
pot conegut, destaca pel seu gran interès en la recerca tècnica i pel paper clau en
l’evoluciódelvitrallalllargdelsegleXIXfinsal’esclatdelmodernisme.

La vitralleria continuà fins al 1920 quan el taller Pelegrí i Amigó s’associà amb el
vitrallerAntoniOriach(188819),filldeLluísOriach(18471938)162,amblabotigaArtes
del Vidrio y Molduras, SA El 1923 en la publicitat del seu taller es llegeix “Artes del
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LaIllustracióCatalana.30dedesembrede1880.
Támaro,E.VidrierasdeColores.”LaDinastía”.BarcelonaAñoVI,núm.3138.25dedesembrede1888,
p.2.
160
TambéhihaconstànciaquevanferelscartronsperlescatedralsdeLugo,SegorbeiBarcelona;les
CapellesielrosetódelafaçanadelMonestirdeMontserrat.TambétreballaranaSantaMariadelMar,
SantAgustíielsJesuïtesdeBarcelona,alasaladesessionsdeSantaCruzdeTenerifeialSalódeCentde
l’Ajuntament de Barcelona. Informació extreta de RODRÍGUEZ CODOLÀ, Manuel. «Algo de maestros
pintoresdevidriosynotassobrevidrierosdecolores».Op.cit.,p.221.
Sobreelsdibuixosperavitralls,quefaràl’artistaMontserdàperal’AjuntamentdeBarcelonaenparla
l’articledeLaVanguardia,Barcelona,del28dedesembrede1882.Tambéhihainformacióenunarticle
delmateixdiarisignatperBonaventuraBassegodadel23defebrerde1928,p.7.
161
LaVanguardia,Barcelona,23defebrerde1928.
162
CAÑELLAS,S.ProjectesdevidrierespremodernistesperalaseudeBarcelona.Op.cit.p.174.CAÑELLAS,
S. Vidrieres conservades del taller Amigó a la Catedral de Barcelona (19721906). Butlletí del Museu
Nacionald’ArtdeCatalunya.Barcelona:2,1994,p.93113.
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vidrio y molduras s.a. Sucesora de Pelegrí y Amigó, José Homs y Luís Oriach163.
Posteriorment,durantelsanysquarantadelsegleXXiarreldelamortdelsprincipals
socisdel’empresa,tornàacanviardenom,llavors,peld’ArtesdelVidrioA.Oriach164.

D’aquest darrer període hi ha constància documental que van treballar en la
restauraciódelesvidrieresdel’AjuntamentdeBarcelona;elsfinestralsdel’esglésiade
Santa Eulàlia; els finestrals de la Catedral a Mallorca; les finestres de l’església del
Torso Pio; les finestres del convent de les carmelites; la claraboia de l’edifici de la
Transmediterrània;lesvidrieresdel’orfenatd’HortadeBarcelonadel’arquitecteEnric
Sagnier; l’església del sanatori de Sant Adrià; les finestres per a salons per a
l’arquitecteRaspall;l’esglésiaparroquialdeGranollers;tambéenaquestapoblació,la
rosassadelconventdelsparesConventuals;iaSantBoielsfinestralsdel’esglésiadel
manicomi,obradel’arquitecteBienvenidoRius165.

2.6.2TallerEspinagosa

El fundador d’aquest taller Juan Espinagosa Farrando va néixer al poble de Biosca,
provínciadeLleida,eldia7demaigdel1858166..Al’edatde5anysesvaquedarorfei
es va traslladar a Barcelona a casa d’una tia seva, juntament amb els seus tres
germans.
163

InformacióextretadelcurrículumpresentatperRafaelCorzo,aprenentdevitralleralconcursVinyals
del1928(ArxiuHistòricdelCollegiOficiald’ArquitectesdeCatalunyaC/134/26).AlconcursVinyalses
podienpresentarelsaprenentsdelsdiferentsramsdelaconstrucció.S’haconservattambéunacarta
(16II1923)anom d’aquesta empresa i signadaper José Pelegrí, amb una oferta de pressupost per a
vitrallemplomatperal’HospitaldelaSantPau.Alacapçaleradelacartaapareixlareferència,Sucesora
dePelegríiAmigó,JoséHomsyLuisOriach.(Arxiudel’HospitaldelasantaCreuidesantPau.Obresdel
NousHospital18921959.VolumXIV,carpeta13,vidres.19211929.Proveïdors).Vegeutambé:Anuari
delesArtsDecoratives,Barcelona,1923,p.XLVI
164
AAntoniOriachelvasucceirelseunebotFrancescAlavedra.El1981l’empresavatancar(informació
facilitada pel vitraller Xavier Bonet). Fins al seu tancament, aquesta empresa es trobava al carrer
Viladomat.
165
InformacióextretadelcurrículumpresentatperFranciscoOrtega,vitralleralconcursPollésdel1928.
Aquetsvitrallertreballaenaquesttallercomaencarregatdelsfornsdecocció,d’esmaltsividres.Enel
seucurrículumenumeraelstreballsquehafetambdittaller.AHCOACC/134/26.AlconcursPolléses
podienpresentarelsmestresdequalsevoldelsdiferentsramsdelaconstrucció.
166
AquestabiografiaemvaserfacilitadapelnétdeJoanEspinagosa,ArmandoEspinagosa.Labiografia
deJoanEspinagosahaviaestatrecollidapelseufill,iparedel’ArmandoEspinagosa.Nohanconservat
cap tipus de documentació al voltant del taller, segons els seu testimoni, durant la Guerra Civil
Espanyolaesvacollectivitzarelsectordelsvitrallers.Enaquestmomentestancaeltallerdevitrallsies
perdtotaladocumentació.
86














Fig.14.TallerEspinagosa.s/d.FotoarxiufamiliaCalsina


Quan va tenir l’edat va fer l’aprenentatge com a vidrier, i un cop complet el servei
militar es va establir pel seu compte al 1870. Es va especialitzar en vidres pintats i
decorats a mà, així com en vidre a l’àcid. Tenia el seu taller situat al carrer de les
Moles,núm.27.Parallelamentalseutreballambvidreartístic,tambétreballavaamb
vidrepla.Eraunapersonadinàmicaivaviatjarpermoltspaïsosperconèixerdeprop
lesnovetatsquehihaviadinsdelseuram.VisitàFrança,AnglaterraiÀustria,Alemanya
i Itàlia. El 1903 importà de la casa Alfred Gutman, OttensenHamburg (Alemanya), la
màquinadedespolirvidresidefermussolines.Méstardadquiríenlamateixacasala
màquinaderaigdesorraperalgravatielrefósdevidres.Unaltredelsarticlesqueva
donar a conèixer va ser el producte opac de la Companyia SaintGobain (França)
anomenatMarmolita.AdquiriavidresaAnversitambéaLiverpoolielshifeienarribar
mitjançantvaixellsquedescarregavenalportdeBarcelona167.

El1908eltrobemconcursantalasubhastaenreferènciaperalacollocaciódelàpides
i vidres per la retolació dels carrers de Barcelona. Va guanyar el concurs i se li va
adjudicar el 28 d’agost de 1908168. Tal com feien la majoria dels vitrallers
167

 Hi ha diferents notícies al diari La Vanguardia on es dóna el testimoni d’aquestes importacions de
vidreperpartdelacasaEspinagosa.LaVanguardia:6dejuliolde1898,p.7,14deabrilde1899,p.7.
25demaigde1908,p.3
168
LaVanguardia,Barcelona,29d’agostde1908,p.3
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contemporanis, participaven a concursos per donar a conèixer les seves obres; per
exemple,aquesttallervaenviaral1909unvitrallambànimadellautóaSantiagode
Compostella pel qual va guanyar una medalla d’or. També feien propaganda
anunciantse en diverses revistes especialitzades de l’època, on figurava el text
següent:

«Fabricación de Vidrieras de Colores artísticas, para iglesias,
galerias y departamentos, cristales grabados y vidrios muselina
JuanEspinagosa.»169

’any1929esvaretirardelnegociieldeixàamansdelsseustresfills.Elseufillgran
Joan Espinagosa i Cubiró va encarar el taller cap a vidre industrial. Joan Espinagosa
Farrandovamorirel5dedesembrede1931al’edatde73anys170.



Fig.15.LluernacasaAmatller.18981900.
DissenyJosepPuigiCadafalch,vitralltallerEspinagosa.


Algunes de les seves obres són els vitralls que va fer per a la seu de l’Associació
d’ArquitectesdeCatalunya(1893–1894);elsdelaCatedraldeGirona(1913);elsde
laFarmàciaPradell,delcarrerSantPeremésBaixdeBarcelona;elsvitrallsdelaCasa

169

Anuncipublicatal’AnuariodelaAsociacióndeArquitectosdeCatalunya,del1899i1900.
 Esquela publicada al diari La Vanguardia, en commemoració del primer aniversari de la mort
d’aquestvitraller.4/12/1932,p.2.
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Amatller171 (18981900), obra de Josep Puig i Cadafalch172, o la sabateria El Buen
GustoBarcelonés(1911)173.

Actualmentaquestacasaestàdesapareguda.L’únictestimoniqueenshaarribatfinsa
avuidiadelasituaciódeltallerésunarrambadorfetambvitrallquehihaal’escaladel
carrerdelesMoles,27,justperonhihaviaaccésaltaller,abandadelaportaprincipal
que donava al carrer. Aquest arrambador decoratiu fet amb vidre és l’únic que es
conservaaCatalunya.

Lapeculiaritatd’aquesttreballenvidrerausobretotenlasevasituació,jaqueemprar
ne per fer arrambadors de paret no és habitual. Aquest vitrall està fet amb una
combinaciódevidresimpresosdediferentscolorsambvidreTiffany,Launiód’aquests
vidres no està feta amb la tradicional xarxa de ploms, sinó que, com que ha d’anar
enganxataunmur,elvidrevaadheritenciment.Eltreballdecoratiuelconformauna
seriaciódemotiusfloralsalternatsi,alapartsuperior,ocells.












Fig.16.DetallsarrambadorfetambvidreTiffanyqueembellia
l’entradaperl’escalaaltallerEspinagosa.CarrerdelesMoles,27.
TallerEspinagosa.FotoSílviaCañelles.



171

Al’arxiudelaFundacióInstitutAmatllerd’ArtHispànic,ésconserventoteslesfacturesreferentsala
construcciód’aquestsvitralls.
172
Esconserval’esbòsdissenyatperJ.PuigiCadafaltperaquestlluerna,surtreproduïta:DIVERSOS
AUTORS.J.PuigiCadafalch.Laarquitecturaentrelacasaylaciutat.FundaciónCajadePensiones.
Collegid’arquitectedeCatalunya.4dedesembrede198911defebrerde1990.p.158.
173
LaVanguardia.Barcelona,22d’abrilde1911p.2
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Al taller d’Espinagosa van treballar com a dibuixants el pintor Ramon Calsina fins al
1922; Lluís Gargallo, germà de l’escultor; Vicente Simón, que va entrar a treballar
desprésquemarxésCalsina;iunalemanydenomGeorgKirsten174.

2.6.3TallerMauméjean175

Aquesttallerd’origenfrancèsfoufundatel1860,teniaseusaParís,Madrid,Barcelona
i Sant Sebastià176. El seu origen es troba en el vitraller Jules Pierre Mauméjean177
(Bayona,1837–SantSebastià,1909),elqualvafundarelprimertalleraPau,França.
Jules Mauméjean va tenir cinc fills, els quatre homes van ser continuadors de
l’empresa, encara que només dos estan estretament vinculats amb la producció
d’aquesta empresa a Espanya, i són els germans Joseph Jules (1869 – 1952) i Henri
(1871–1932)Mauméjean.

La casa Mauméjean es va traslladar de la localitat de Pau, a la d’Anglet al 1890 i
d’aquesta a Biarriz tres anys després. En aquesta població del país basc francès, van
començararebreencàrrecsprocedentsdelnordd’Espanya,ialgunsjadesdeMadrid.
ElsMauméjeanesvaninstallardefinitivamentaEspanyal’any1897.Enaquestanyja
presentenobresal’ExposicióNacionaldeBellesArts.Laprimeraseudeltallerlavan
establir a Madrid, posteriorment n’obririen de noves a Sant Sebastià i Barcelona. Al
capdavantdel’empresaaEspanyaesvaposarJosephJulesMauméjeanialcapdepoc
tempss’hiafegiriaelseugermàHenri.

174

GARCIAMARTIN,M.Op.cit.,p.39.
PeramésinformaciósobrelacasaMauméjeanconsultar:
MANAUTÉ.B,«Flambe!Illumine!Embrase!»Laplacedelamanufacturedevitrailetmosaïqued’art
Mauméjeandanslerenouveaudesartsindustrielsfrancoespagnols(1862,1957),thèsededoctorat,s.l.
dir.deDominiqueDussol,UPPA,3tomes,2012.PASTORREYDEVIÑAS,P.VidrierasdeltallerMauméjeanen
lascoleccionesdelafábricadecristalesdelaGranja.Segòvia:ProyectoEuropeoVidroso,2005.ROCHA
ARANDA, O. «Los Mauméjean, una familia de maestros vidrieros franceses en España (1897 1952)».
Goya, núm. 315, 2006, p. 335370. CAMPOS ORAMAS, J. H. «Mauméjean Hnos. La vidriera artística»,
Vegueta,núm.2,LasPalmasdeGranCanaria,UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria,19951996,p.
209218;NIETOZAPARAÍNYÁÑEZ,M.J.«LasvidrierasdeMauméjeanenBurgos.Aportaciónasuestudio».
A:IGLESIASROUCO,L.S.,etal.(coord.),Estudiosdehistoriayarte:homenajealprofesorAlbertoC.Ibáñez
Pérez,Burgos,UniversitatdeBurgos,2005,p.451458.
176
Informacióextretadelseucatàleg.TenienelsseustallersaParís:6,rueBezout;Madrid:paseodela
Castellana,64:Barcelona:RambladeCatalunya,120iaSantSebastià:PedrodeEgara,8.s/d.
177
 ROCHA ARANDA, O. «Los Mauméjean, una familia de maestros vidrieros franceses en España (1897
1952)».Op.cit.,p.358.
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Elseutallereramoltimportantienfocatprincipalmentcomunagranindústria,noes
dedicavenexclusivamentalaconcepciódevitralls,sinóquetambétreballavenaltres
indústriesartístiques.Talcomhoindicaelseucatàleganunciadortambéfeien:

«MosaicosartísticosenesmaltesyorodeVenecia,
Figuras, ornamentos, decoracionesde muros, bóvedas, fachadas,
iglesias,palacios,museos,etc...............
Mosaicosengréscérame,etc.ParaPavimentos
PinturasdecorativasdeArteReligiosoyProfano.
Opalinas,Marmolitas,Lunas,esmaltadasdecoradas
Ceraminas,gresconreflejosmetálicos,etc...etc...»178

Aixíensmostraalseucatàlegcomaexemplesd’obresfetesperellselsmosaicsque
realitzarenperalsRR.PPJesuïtesdeSantSebastià,elsdelaSantaCovadeManresao
elsdelaNovaCatedraldel’AlmudenadeMadrid.

És curiós el text que apareix al final d’aquest mateix catàleg, on explica el
funcionamentdel’empresailesdirectriusaseguiral’horadetreballarqueestanmolt
en connexió amb els conceptes que anteriorment havia divulgat William Morris al
voltantdeltreballartesanalfugintdelaindustrialització.Eltextdiuaixí:

«EsimportanteelprecisarlaespecialidadartísticadelaCasaque,
voluntariamente, ha desterrado de su producción el modo de
trabajarquepareceimponerelindustrialismomoderno.Siguiendo
las tradiciones, que tan alto han puesto el arte de vidrieros y
mosaistas antiguos, es su objeto llegar con estos medios á
producirobrasdeartedignasdesercomparadasconlassuyas.

»Habiéndose formado sus directores en los talleres, el trabajo se
basa, como antiguamente, en su larga práctica del oficio, su
conocimiento del dibujo y su profundo estudio de los estilos. Por
178

PresentacióqueapareixenelcatàlegdelacasaMauméjean,s/d.
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eso, ningún detalle de ejecución obedece á casualidad. Todo
absolutamente se ejecuta por ellos y sus colaboradores en los
talleres, desde la concepción inicial hasta el último toque, lo que
lespermiterealizarlaarmoníadeconjuntoydedetallequeexigen
estas dos ramas tan bellas del arte decorativo: la Vidriería y el
Mosaico»179.

ABarcelona,aquestacasavaestablirelseutalleral1907alnúmero120delaRambla
de Catalunya180. De les obres fetes a Catalunya per als germans Mauméjean cal
destacar els vitralls fets per la Caixa d’Estalvis de Sabadell181, on es representen les
allegories del Comerç, la Indústria i l’Agricultura; o el gran vitrall amb la figura
femeninaallegòricadelaFequeilluminal’escalaprincipaldelacasaPérezSamanillo
(19091910),actualseudelCírculoEcuestre,alcarrerBalmes169,bis, deBarcelona;
elsvitrallsdelPalaudeJustíciadeBarcelona(1908)ielconjuntreligiósambtemàtica
sobre la vida de Crist que es conserva a l’església del collegi de les Dames Negres
(1909),tambéaBarcelona.











179

CatàlegempresaMauméjean,s/d.
MANAUTÉ(B.),«Flambe!Illumine!Embrase!»Laplacedelamanufacturedevitrailetmosaïque
d’artMauméjeandanslerenouveaudesartsindustrielsfrancoespagnols(1862,1957).Op.Cit.p.5860.
SegonsaquestautoreltallerMaumejéanvatancarelseuestablimentaBarcelonaal1909,soldosanys
després d’haverse installat. Manauté apunta a la causa d’aquesta tancament, a la gran competència
ambqueesvantrobaraBarcelona.
181
 ALCOLEA I GIL, S. Els edificis de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Una mostra del modernisme català.
Sabadell:FundacióCaixadeSabadell.1994.
180

92
















Fig.17.Portadadelcatàlegpublicitaridela
casaMauméjean.Colc.Particular.
Detallvitral.CollegidelesDamesNegres.
Barcelona.1909.Foto.J.Bonet



Van treballar molt també per a la resta d’Espanya realitzant obres molt ambicioses,
com els vitralls de la cripta de l’Almudena de Madrid o els de la Nova Catedral de
Vitòria.TambésónrellevantselsvitrallsfetsperalPalauEpiscopald’Astorga.Aquests
exemples demostren l’alta qualitat tècnica dels seus treballs, així com un marcat
realismeenlesrepresentacions.

La casa Mauméjean treballarà preferentment dins d’un llenguatge classicista i
historicista, encara que també faran obres seguint l’estètica modernista, i
posteriormentArtDecò.Elseutreballagafaràtantlarestauraciódevitrallsanticscom
la producció d’obra nova, i seran encàrrecs que arribaran tant d’Espanya com de
l'estranger.

El 3 d’octubre de 1923, la societat Mauméjean Hermanos es va transformar en
Sociedad Mauméjean Hermanos de Vidriera Artística, SA. El consell d’administració
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d’aquesta nova societat estava constituït per l’arquitecte José Yarnoz182, president, i
comavocalselsgermansMauméjean,l’escultorMarianoBenlliure183iGabrielBenito
de Larrea. Això explica la gran collaboració del taller dels Mauméjean dins de l’obra
arquitectònica de José Yarnoz. Una de les collaboracions més destacades són els
vitrallsqueesvanferperalvestíbul,l’escalailasalaprincipald’operacionsdelBanc
d’Espanya a Madrid, durant el projecte d’ampliació que va a portar a terme
l’arquitecte Yarnoz el 1927. Els vitralls d’aquesta obra es van fer entre el 1930 i el
1934,irepresentenlesallegoriesdelProgrésilaModernitat184.
















182

 JoséYárnozLarrosa(18841966)arquitecte.Acabaelsseusestudisd’arquitecturaal1919.Al1912

treballaconjuntamentambModestoLópezOtero,treballenenelprojectedel’ExposicióUniversalper
Madrid, aconseguint la medalla d’or de Belles Arts. A partir del 1923 el trobem treballant amb el seu
germàJavier,enlarestauraciódelPalauReald’Olite.Altresobresenlesquetreballaràsónlessucursals
delBancd’EspanyadeBurgos,Vitòria,Badajoz,Santander,Pamplona,Múrcia,SantaCruzdeTenerife,
Ourense,Tarragona,Àvila,Guadalajara,Barcelona,Màlaga,Sòria,Huelva,SantSebastià,Alacant,Lleó,
LogronyoiCàceres,AlcoiielFerrol.El1927,juntamentambLuisMenéndezPidal,dissenyaràl’ampliació
delaseucentraldeMadrid.
183

Montoliu.V.MarianoBenlliure(1862–1947).València:GeneralitatValenciana.1997.
AUTORSDIVERSOS.«Lavidrieraespañola.DelgóticoalsigloXXI».Op.cit.,p.225227.
El precedent d’aquestes vidrieres són les que trobem a la Caixa de Sabadell fetes pels germans
Mauméjean,querepresentenlaIndústria,elComerçil’Agricultura.
184
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2.6.4LaCasaOriach185

Al1887espublicaaLaIlustracióCatalana186unarticletitulat«Fábricadevidrierasde
colordelsSrs.SerrayOriach»,onesdetallaquinésl’origend’aquesttaller.Enshem
deremuntaral1879quanJosepSerra,deMataró,obreuntallerdevitrallsenaquesta
ciutat. Serra és un artesà amb moltes inquietuds, té el desig de crear ell mateix el
vitrallidemàximaqualitat,peraixò,talcomenshodescriul’article,vaconsultaramb
els millors autor coneguts per perfeccionarse artísticament, va viatjar per França i
Bèlgicaperconèixerdirectamentlesgransobresdelgòtic,aixícomtambéelsdarrers
avançaments tecnològics. De fet, de Bèlgica va importar el forn sistema Brevez.
Parallelamentalafabricaciódevidrieres,tambéfeiavidresgravatsimussolina.

Segonsensnarral’article,vatenirtantd’èxititeniatantescomandesqueesvadecidir
atraslladareltalleraBarcelona,onvaacceptarlacollaboraciódel’artistaLluísOriach.
LaraósocialvapassaradirseSerraiOriachapartirde1885.

Lluís Oriach i Casellas (1857 – 1938) serà el director artístic d’aquest taller, fent els
dissenys dels vitralls187. Posteriorment, el seu fill Antoni Oriach s’incorporarà a la
fàbricaaprenentl’oficidevitraller.

En aquest període faran obres per a esglésies de Saragossa, Puigcerdà, Igualada,
Llavaneres(pagadespelmarquèsdeCasaRiera),Mataró,LaBisbaliLlagostera,unade
lesqualsrepresentaval’AssumpciódelaMaredeDéu,encarregadapelbaródeFerrer.
TambéelsvanencarregarunsvitrallsgravatsperalcasinodeSantSebastià.

Antoni Oriach i Rovira, va néixer a Barcelona l’any 1888, i morí l’any 1980. Va fer la
sevaformacióambelseupare,elquallivaensenyarlatècnicadelvitrall,ivaampliar

185

Lainformaciótrobadadarreramentalvoltantd’aquestacasa,difereixdelquefinsaras’haviapublicat
sobreelsorígensdeltallerregentatperLluísOriach.
186
«FábricadevidrierasdecolordelsSrs.SerrayOriach“aArtesDecorativas.LaIlustraciónCatalana.
Barcelona,15defebrerde1887,anyVIII,núm.158.p.46
187
LluísOriachteniaelseudomiciliitallercomapintoralcarrerPauClaris,1171er1a.
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els seus coneixements viatjant per Bèlgica i França188. El 1920 s’associà amb Pelegrí,
Amigó i José Homs, com ja s’ha comentat anteriorment, formant l’empresa Arte del
VidrioyMolduras,posteriormentcapalsanys40delsegleXX,lasocietatvacanviarel
nomperladeArtesdelVidrioA.Oriach.

VantreballarperalesseusdeViciGirona,aixícomtambéperaSantaMariadelMaro
l’esglésiadelPideBarcelona,lesesglésiesdeSolsona,BanyolesiAndorra.

2.6.5LudwingDietrichvonBearn

D’aquest vitraller se’n conéix molt poca informació. Va néixer a Colmar, França, el
1860,imoríaBarcelonael1935.EsvacasarambValentinaRimoldi,deprocedència
italiana però installada a París. El matrimoni Dietrich van venir de París a viure a
Barcelonael1900189,ellambl’oficidepintordevidre.S’establirenalcarrerProvença,
209.SeliatribueixenelsvitrallsdeladesaparegudaCapellaFrancesadeBarcelonailes
lluernesdel’antigaBancaArnúsGarí,entred’altres190.

Vantenirsisfills,delsqualsdos,MarcosiLuis,vancontinuarl’oficidelseupare.Luises
va associà amb Eugenio Robreño, nebot d’Antoni Rigalt. Robreño posteriorment
s’establíaVeneçuelaiLuisaMetz;l’altrefill,Marcos,vaanaraMallorca.

2.6.6AntoniBordalba

DeltallerRigaltvasortireltallerdelvitrallerAntoniBordalba.Escreàel1900ierauna
societat en comandita, formada per Antoni Bordalba com a soci collectiu, i Luis
BuxeresiAntoniCodorniucomasociscomanditaris,sentl’AntoniBordalbaelgerent

188

Antoni Oriach Va rebre un ajut de la Junta Particular de Comerç de Barcelona, per acabar la seva
formacióal’estranger.LaIlustracióArtística,2desetembrede1907.AnyXXVI,núm.1340,p.14.

189
AnuarioRiera.GuíageneraldeCataluña:comercio,industria,profesiones,artesyoficios,propiedad
urbana. Dirigit per Eduardo Riera Solanich. Barcelona: Centro de Propaganda Mercantil, 1896 1912.
Anual.Any116.AHCOCINB.
190
GARCÍAMARTÍN,M.«Vidrierasdeungranjardíndevidrio».Op.cit.1981,p.39.
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de l’empresa i el que feia ús de la firma social. La societat es va constituir per cinc
anys191iteniaeltalleralarondadeSantAntoni,66,ialcarrerValldonzella,62192.

Segonsconstaenelmateixanunciaquestaempresaespublicitacoma:
«Almacén de Vidrios Planos, vidrios del país y extranjeros, baldosa y
baldosillas,cristalesylunasparaespejos,vidrioprensado,blancoyde
color,  vidrios de color enteros, medios tonos, plaques, catedral y
opalina,esmerildenaxos,macillaydiamantesdevidriero.
»Talleresdegrabados,muselinasdobles,sencillas,tapicesyrayados.
Vidrierasartísticasdecolores,paraIglesias,OratoriosySalones».








Fig.18.AnunciCasaBordalba.Publicata
l’AnuariRiera(1902,anuncibanderaenpàgina
dedicadaalsvitrallersp.536537)

Segons la referència deM. GarciaMartin, al seu llibre Vidrieras deun gran jardin de
vidrios fou la primera il’única casaa Espanya dedicadaa l’esmalt ia la curvaturade
vidresdegransdimensions.Peròsegonslareferènciapublicitàriaal’AnuarioRieraal
1903tambés’hivaafegirlaCasaAmigó,iunanyméstardlacasaCamaló193.

191

LaVanguardia.Barcelona,29d’agostde1900,p.3.
«AnuarioRiera»,Op.cit.1902,p.536.
193
«AnuarioRiera»,Op.cit.1903,p.542,i1904,p.843.
192
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Fig.19.Vitrall Sigfridmurmurisdelaselva.Disseny
J.Pey,vitrallerA.Bordalba.
CercledelLiceu.Barcelona.19021905.




FotoFernandoCortés.


De les seves obres conegudes, cal destacar la construcció del sostre lluminós de la
viuda de Baixeres, però sobretot l’encàrrec que van dur a terme entre el 1902 i al
1905,elsvitrallsdelCercledelLiceu,sotaladirecciódel’OleguerJunyentiseguintels
projectes de l’artista Josep Pey194. Els temes estan inspirats en les òperes del músic
Richard Wagner, estan dedicades al cicle de l’Anell del Nibelungo(Der Ring des
Nibelungen),seguintlespreferènciesdel’època. Enaquestvitrallsesreprodueixenles
escenesprincipalsdelsquatreepisodisdelaTetralogiadeWagner:l’OrdelRhin,amb
l’escena de les filles del Rhin i Alberich;la Walkiria, amb la dormició de Brünnhilde
mentreWotanl’envoltapelfocdeldéuLoger;Sigfridambl’escenadelsMurmurisde
laSelva;ielCapvespredelsDéus,ambl’enterramentdeSigfrid.

2.6.7.BuxeresiCodorniu

Vanéixeral1905delacasadevitrallsBordalba.Segonselsanuncisdel’èpocaerauna
societatencomandita,igualquel’empresaRigaltiGranell.Aquestaempresatambées
dedicavaavendre«Vidriosycristalesplanos”.TenienubicateltallerenlaRondaSant
Antoni,número66deBarcelona.


194

VILAGRAU,J.ElsvitrallersdelaBarcelonaModernista.Op.Cit,p.62
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Talcomposaenelseuanunciestavenespecialitzatsen:

«Baldosa, baldosilla, lunas, vidrios de color, catedrales
privilegiados y americanos. Especialidad para el gravado y el
curvadodevidriosycristalesdegrantamaño.Vidrierasartísticas
paraiglesias,oratorios,salones,ymueblesdelujoconpatentepor
lamonturaelectrolítica»195.

Participarenenl’Exposiciódel1907,collaborantambelmoblistaJoanBusquets196en
els vitralls per a les finestres i portes de la sala XXIII que decorà aquest
artista197.TambéfaranvitrallsperacasesparticularscomlaCasaAntòniaPujet(1904
1907)delcarrerAusiesMarc,22,olaCasaModestAndreu(19021906)delcarrerAli
Bei,3deBarcelona.












Fig 20. Buxeres i Codorniu, Vitrall amb escena de
cacera (detall), 1906, Casa Modest Andreu
(Barcelona).FotoConsolBancells.






195

 Anunci publicat a la revista Edificación moderna. Revista del Centro de contratistas de obra y
maestrosalbañilesdeBarcelona.Agost,1907.
196
SALA GARCIA.T.MLaCasaBusquets.Unahistòriadelmobleiladecoraciódelmodernismealdecóa
Barcelona.Barcelona:EdicionsUniversitatdeBarcelona.2006.
197
AUTORSDIVERSOS.«Elvitrallmodernista»Op.cit.,p.89.
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2.6.8AgustíRigaltiCortiella

Laimportànciad’aquestartistaéstranscendentalperalarecercaqueestemexposant.
EracosígermàdelvitrallerAntoniRigalti,gairebéambtotaseguretat,lapersonaque
elvaintroduirifinsitotpodríemdirqueinstruirenl’artdelvitrall.

AgustíRigaltiCortiellanasquéimoríaBarcelonaentreelsanys1840i1899198.Pintor
vuitcentista,filldeltambèpintorLluísRigaltiFarriols,estudiàal’EscoladeBellesArts
deBarcelona,onfoudeixebledel’artistaClaudioLorenzale.Vaanaraampliarestudis,
primeraMadrid,al’escoladedibuixipintura,onmantindràunabonaamistatambel
pintorFredericodeMadrazo199,iposteriormentaRomaonvacoincidiriteniramistat
ambelpintorFortuny.LaformacióartísticaiinfluènciaquerebédeMadrazofaràque
esdevinguiunpintorseguidordelmovimentdelsnatzarens.

AMadridtambévaconèixerelspintorsTomàsPadróPedret200iAntoniCaba.Aixíquan
AgustíRigaltretornàaBarcelonavancrearunestudiplegatsenlapartaltadelacasa
del’Ardiaca201.QuantornàaBarcelonaesdedicàalapinturadepaisatgesialstemes
religiosos,aixícomaladecoració.EscasàambEmiliaBuxeres(18431923)202.

Al llarg de la seva carrera guanyà diferents premis com a pintor, com el guardó que
obtinguéel1866al’ExposicióNacionaldeBellesArtsdeMadrid,perlasevaobraEl
cantador Florentino. Algunes de les seves obres destacades són la decoració que
executa per a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, així com diferents

198

AYMAR I PUIG,A.«RecuerdosdeBarcelona.VidrierasS.Ma.MardeBarcelonaynoticiasdealgunas
personas que han intervenido en la restauración de tan insigne monumento». A: El Correo Catalán,
Barcelona:9,14i15X1913.
PORTABELLA BUXENS,J.Rigalt.Tresgeneracionsd’artistesbarceloninsdelsegle XIX,Barcelona:s/ed.1977,
p.7182.
199
Ídem,p.75.
200
 D’aquest artista ja se n’ha parlat anteriorment, a causa de la seva relació amb el taller de vitralls
Amigó. No seria cap disbarat pensar que Agustí Rigalt es va interessar pel món del vitralls gràcies als
dissenysdevitrallsqueseliencarregarenaTomàsPadró.
201
PORTABELLABUXENS,J.Tresgeneracionsd’artistesbarceloninsdelsegleXIXOp.cit.,p.76.
202
EsquelaLaVanguardia.Barcelona01demarçde1923p.2.
100

casessenyorials.El1891pintàunaSagradaFamíliaperal’esglésiadelaConcepcióde
Barcelona203.

De la mateixa manera que el seu pare, Lluís Rigalt, també fou docent de l’Escola de
Belles Arts de Barcelona, com a ajudant numerari de la classe de metallisteria i
ceràmica,alllargdedeuanys,iprofessorauxiliardelesdedibuixanticinatura.204

Segons la publicació de Josep Portabella Buxens205, que parla del llinatge d’Agustí
Rigalt, diu que l’aprenentatge com a vitraller el va fer amb Francesc Vidal206, quan
finalitzàelseuaprenentatges’establíambtallerpropi.Vamuntaruntallerdevitrallsal
carrerEscudellers,82,deBarcelona207.

El mateix Antoni Rigalt fa referència a uns vitralls dissenyats per l’Agustí Rigalt i
executats per Eudald Amigó per a la Catedral de Barcelona208. Altres projectes foren
els finestrals de l’església del Pi i els de la Capella dels Dolors de l’església del
Bonsuccés, totes dues de Barcelona. També presentava obres a les diferents

203

RÀFOLS,Op.cit.VolumII,p.441.
 PORTABELLA BUXENS,  J. Tres generacions d’artistes barcelonins del segle XIX Op. cit., i Acadèmia de
BellesArts.Comunicacions18761887.
205
PORTABELLABUXENS,J.Tresgeneracionsd’artistesbarceloninsdelsegleXIXOp.cit,p.81.
206
ElqueestéconstànciadocumentalésqueelseucosíAntoniRigaltvatreballaraIndústriesVidal.
207
Surtalcatàlegdel’«ExposicióndeBellasArteséIndustriasArtísticas»del1896,enlaqualpresentaun
projecte de vidriera de colors (dibuix aquarellat) núm. 993. L’adreça que apareix del taller, c/
Escudellers,82,deBarcelona,ésladeldomiciliparticulardel’artista.
208
AUTORSDIVERSOS«Elvitrallmodernista».Op.cit.,p.91.
A la tesi doctoral de Sílvia Cañellas Aproximació a l’estudi de les vidrieres de la catedral de Barcelona
desde les primeres manifestacions a la conclusió del cimborri. Op. Cit. al voltant dels vitralls de la
Catedral de Barcelona, hi trobem referenciada la documentació que queda al voltant dels treballs
d’AgustíRigaltdinsdelaCatedraldeBarcelona:
204

«Enunaactacapitulardatadael23dejunyde1880,unSr.Rigaltproposapintarelsvidresdelafinestra
centraldelafaçanaprincipalenllocdeferneunadenovaperquès'estàapuntdeconstruirlanova
façana,elpreud'aquestaobraenpinturaseràde2000rals.Nosabemsielpersonatgeaquíindicatera
AgustíRigaltoalgunaltremembredel'artísticafamília.
»EncanvisiésAgustíRigaltquicobraeldia7demarçde1881diferentsdibuixosidetallspelsprojectes
pintatsdels2vitrallsambels4EvangelistesperlacapelladeSt.Josepipelsdosgransúltimsdel'absis
ambSt.PereiStPauiSta.TeclaiSt.Jordi.LapartenvidrefouexecutadaperlaCasaAmigóiestracta
dequatrevidrieresperfectamentconservades».
101

exposicionsdeBellesArtsiIndústriesArtístiques,coméselcasdelacelebradal’any
1896209,onpresentaunprojectedevitralldecolors.

EncaraquehihaconstànciaqueAgustíRigaltteniauntallerdevitralls,esdesconeix
qualsevol vitrall executat per ell. Per la documentació coneguda actualment, podem
dirqueelseutreballsecentraprincipalmentenelprojecteodissenydelesvidrieresi
que l’execució era feta per un altre taller de vitralls, en el seu cas, i com ja s’ha
comentat,treballàmajoritàriamentambeltallerAmigó.

2.6.9AntoniAymatiSegimon

Pintor i gravador nascut a Reus al 1851. Estudià a l’Acadèmia de Belles Arts de
Barcelona.S’establícomavitralleralcarrerAmple,63,deBarcelonais’especialitzàen
vidresicristallsgravats.

Participà amb gran profusió d’obra a l’Exposició Universal del 1888, on exposà un
retratdemidanaturalgravatenelvidred’unmirall,unasèriedeporcellanespintades
alfocivitrallsdecolors,juntamentambunavistadeBarcelonaqueelféuguanyador
d’unamedalladeplata210.Tambépresentàobresal’ExposiciódeParisdel1900211.

Una de les poques obres conegudes són els gravats a l’àcid de formes figuratives
executadesseguinteldissenydelpintorDionísBaixerasperlaxocolateria“Antiguadel
Mallorquin”(actualCafèdel’Ópera212)del1882213.

“Completamentetrasformadaabriónuevamenteanteayersuspuertasalpú
blicolachocolateríadenominada«AntiguadelMallorquín»,sitaenlaRambla
delCentro,frentealLiceoyquehaceunos40añosquesehallaestablecidaen

209

 Catálogo Ilustrado. Tercera exposición de Bellas Artes e Indústrias Artística de Barcelona. 1896.
Barcelona:Ed.Thomas&Cia.1896.
210
Ídem,p.89
211
DiariLaVanguardia,Barcelona19defebrerde1900.p.4.
212
LaRambla,74.Barcelona
213
DiariLaVanguardia,Barcelona10dejunyde1882.p.5.
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aquelpunto,contandoconnumerososparroquianos.Enellasehanllevadoá
cabo grandes trasformaciones, habiéndose tenido que derribar un techo. A
pesardeellotansolounmeshapermanecidocerradoelestablecimiento.En
laactualidadformaunsoloyhermososalóndecoradocongusto,Brillanenél
varios tonos de color azul y en los adornos algunos toques de platino.
Alternan con las paredes plafones con los nombres'de los artículos que se
sirven en el establecimiento, con otros en que hay espejos con figuras
grabadas á manera de cornucopias, ejecutadas en esta capital por el señor
Aymat, según los dibujos del joven artista señor Baixeras, y procedentes los
espejosdelestablecimientodelseñorPicó214”.

Altres obres documentades són uns vitralls pel Café Condal, fets per aquest taller i
tambéperlacasaAmigó215,iperalPalauGüelldeBarcelona216.














Fig.21Gravatrepresentaunadonaoriental.Caféde
l’Òpera.DissenyD.Baixeras,gravat.A.Aymat.1882.
Foto:http://www.cafeoperabcn.com/fotos/act_pbaja3.jpg



214

ídem
DiariLaVanguardia,Barcelona19desetembrede1883.p.3.
216
Surt la referència de la seva intervenció, encara que sense especificar quin és el seu treball, a un
articledeldiariLaVanguardiaqueportapertítol“DescripcióndelamoradadelSr.Güell”perI.P.Del
tresd’agostde1890.p.2
215
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2.6.10EduardMariaBalcellsiBuïgas

Arquitecteivitrallerbarcelonínatel1877.Obtinguéeltítoll’any1905ielmateixany
laplaçad’arquitectemunicipaldeCerdanyoladelVallès.Lasevaproducciósecentraa
laciutatdeBarcelonaialVallès,principalmentapoblacionscomCerdanyola,Sabadell,
Barberà, Ripollet, Cardedeu i Sant Cugat, on el seu cunyat Ferran Cel era arquitecte
municipal.Eranebotdel’arquitecteGaietàBuïgasicosídel’arquitecteM.J.Raspall.
MoríaBarcelonal’any1965217.

Algunesdelesobresqueseliconeixencomaarquitectesón:aSantCugatdelVallès,
la casa Calado (1905); a Barcelona, la casa Tosquella (1906) i la carnisseria Giralt, al
MercatdeSantAntoni(1909);aCerdanyola,lacasad’EnricGranados(1906),l’església
nova de Sant Martí (acabada el 1909) i la casa Carles Balcells (1913); a Sabadell les
cases155i157delaRambla(1917),iaGranollerslacasaRocaverda(1913)218.

JuntamentambelseugermàLluís,vaobrirunpetittallerdevitrallsalcarrerCòdol,29,
deBarcelona,ambelnomdeSímilVitrauxBalcellsHermanosonportavenatermeels
vitralls que ell dissenyava.219 Segons comenta J. M. Romero al seu estudi, hi ha
constància de diferents dissenys de vitralls als quaderns I i II de l’arxiu Balcells220.
Aquestsdibuixosdescriuenmotiusvegetals,animalsfantàsticsiformesgeomètriques.
La major part són dissenys de vitralls no localitzats. Els únics vitralls coneguts
d’aquesta època són els realitzats per a la casa Tosquella de Barcelona. L’arquitecte
Balcells va mantenir l’interès pels vitralls al llarg de tota la seva trajectòria
professional,finsitotdesprésdetancarelseupropitaller.
217

Ibídem,p.89.
ROMERO MARTÍNEZ,J.M.,EduardMªBalcellsBuïgas.19051920.Laprimeraetapamodernista.Treballde
recercadeDoctorat.UniversitatAutònomadeBarcelona.2002.—«L’arquitecteEduardMariaBalcells
Buïgas:unaaproximacióal’obrasabadellenca»,aArraona,núm.26,4aèpoca.2006..Romero,T,«Un
jardídevidre:lesdamesdeCerdanyola»,CoupdeFouet,número15,2010.p.1823.

218

LACUESTA, R. iGONZÁLEZ, A.ArquitecturamodernistaenCatalunya.Barcelona:Ed.GustavoGili1990,p.
180.
219
ROMERO MARTÍNEZ,J.M.,EduardMªBalcellsBuïgas.19051920.Op.cit.EncaraqueJoanVilaGraual
seullibreVitrallersdelaBarcelonamodernista.Barcelona1982,situaeltalleralcarrerCanuda,SegonsJ.
M.Romero,quehapogutaccediral’arxiuprivatdel’arquitecteBalcells,halocalitzatpapercomercial
anterioral1919del’empresadevitrallsamblaraósocialalcarrerCòdols.
220
ArxiuhistòricdelCOAC.DemarcaciódeBarcelona.
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2.6.11JosepPujolyCía.

Vitrallernatalasegonameitatdelsegle XIX.Segonselseucatàleg221publicitari,era
proveïdor de les «Reales Casa de España y Portugal». Tenia el seu taller al carrer
Aribau, 82, de Gràcia222, i el despatx al Portal de l’Àngel, 11 i 13, de Barcelona. Es
dedicava a l’elaboració de vidres llisos i gravats, rajoles i rajoletes. La seva obra més
conegudasónelsvitrallsdel’oratoridelacasaMartínezDomingo223,tambésónobra
seva els vitralls de l’escala de la casa Pratjussà de Barcelona224, i els del castell de
SantaflorentinadeCanetdeMar225.
















Fig.22.Detallvitraldelacasa
Pratjussàde Barcelona.c.1894.




221

CatàlegcolleccióXavierBonet.
ActualmentéselcarrerAstúriesdeBarcelona(DistrictedeGràcia).
223
 AUTORS DIVERSOS. Op. cit., p. 89. Aquest vitrall actualment es conserva al Museu Nacional d’Art de
Catalunya.AnuariRiera.Op.cit.18961912.
224
CasaSebastiàPratjussà:RambladeCatalunya,25deBarcelona.Obradel’arquitecteAntoniSerrai
Pujals, l’edifici fou construït entre el 1892 i el 1894. Els vitralls estan signats, però no datats, però
seguramentdeuendeserfetscapal1894quanesvafinalitzarl’obra.
225
Algunsd’aquestsvitrallsportenlasignaturad’aquestartesà.
222
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2.6.12Altresvitrallers

Tambéhihareferènciesd’altrestallersdevitrallsquevantreballardurantelperíode
modernistaencaraqueladocumentacióqueesconservaésescassa.Éselcasde:

JosepEnsIbánez

JosepEnsIbánezfouunvitrallerd’origenalacantíques’establíaBarcelonadurantla
meitat del segle XIX, amb el seu fill i deixeble Llorenç Ens Morera (Barcelona, 1864 
1903).Aquestdarreresdedicàaferminiaturesenvidreifervitrallsperaresidències
particulars.VacontinuarambeltallerelseufillJosepEnsGarcia(Barcelona,1889)que
varealitzarpecesdedissenymodernistaencollaboracióambelseupare226.

ErnestLlofriu

Un altre dels vitrallers que treballà en aquell període fou Ernest Llofriu (Barcelona
1866 – Palma de Mallorca 1934). Aquest vitraller fundà l’empresa Vidriera Tallada y
Llofriu; on es dedicaven a la producció en sèrie de vitralls de formes modernistes
d’influènciavienesa227.

JoanSagalés

Vitraller, va participar a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i a la Nacional
d’Arts i Indústries de Barcelona el 1892, en la qual presenta dues peces, un vidre
gravat (núm. 1855) i sis vitralls de colors (núm. 1856)228. Treballà el 1908 per al
monestir de Montserrat realitzant els vitralls de l’Ecce Homo i sant Gregori per a la

226

Lareferènciad’aquesttallerapareixalllibreModernismeaCatalunya,Barcelona:volumII,editorial
NouArtThor,1982.enelcapítoldeJosepM.GarrutDecoració,p.290.
Tambéapareixal’AnuariRiera,Op.cit.18961912.
227
Ídem.
228
 Catalogo de la Exposición nacional de Industrias Artísticas e Internacionales de Reproducciones de
Barcelona1892.
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sagristia.ElseutallerestiguéestablertaBarcelona,alcarrerdeSepúlveda,número88,
iposteriormentalcarrerConselldeCent,núm.308229.




Fig.23.AnunciCasaSagalès.Publicatal’AnuariRiera(1896,p.12delsanuncis)230


LaBohemia231

Empresavitralleraquesegonsconstaalasevapublicitatesdedicavaa:
«Vidrios planos, blancos, colores, muselina y amarilados.
Cristales, baldosas, baldosillas. Vidrieras y gravados artísticos
para iglesia y salón. Fábrica de espejos, objetos propios para
regalos.SalónexposiciónentradaLibre.»

ElvitrallerqueportavaaquesttalleresdeiaCayetanoPons232.Tenieneldespatxala
ronda de Sant Antoni, 104, i el magatzem i els tallers al carrer Poniente, 3 bis, de
Barcelona.


229

AUTORSDIVERSOS.Elvitrallmodernista.Op.cit.,p.89.
AHCOCINB
231
Anuncialarevista:Laedificaciónmodernadel’agostdel1907.
232
GARCIAMARTÍN,M.Op.cit.p.40
230
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JoséPelegríiFerrer

Aquest vitraller participa en l’Exposición de Bellas Artes é Industrias Artísticas
celebradaaBarcelonael1896.Enaquestmateixanycreaunasocietatencomantida,
per cinc anys de durada, juntament amb Baldomero Berenguer i Caba i Narciso
Porqueras Biosca, per a la “fabricación y venta de vidrieras artísticas y grabadas en
cristalytrabajosrelacionadosendichoramo”ambelnomdePelegríiPorgueras233.

Lessegüentsconstànciesdocumentalsd’aquestvitrallersónlesqueensrestenenun
anunci de la revista «La Edificación Moderna» de 1907234. on presenta diversos
projectes de vitralls235. Segons la seva publicitat, tenia despatx al carrer Sepúlveda,
177,interior,deBarcelonaiesdedicavaa«Decoraciónvidriosdetodasclasesvidrieras
artísticasdecolores».Posteriorments’associaamblacasaAmigó236.

VichyCoromina

Empresafundadaal1892,desprésdeladissoluciódel’empresaA.ViciCompanyia237.
Els socis fundadors eren els senyors Ambrosio Vic i Luís Coromina y Martorell238.
Aquest taller es dedicava, segons la descripció que apareix al diari LaVanguardia , a
«lacompra,ventaycolocacióndecristales,baldosasysussimilaresreproduciendoen
lasvidrierasdecoloryventanaleslosdibujosqueseleseñalan»239.Tenieneltalleral
carrerMuntaner,103,ieldespatxalcarrerPelai,58,deBarcelona.Aquestasocietatva
estarvigentfinsal1914,quanesvadissoldreperlamortd’undelssocis:AmbrosioVic.
L’altresoci,LluísCorominavaseguirambelnegociperòambelseunom240.


233

LaVanguardia.Barcelona.10demayode1896.p.6
Anuncialarevista:Laedificaciónmodernadel’agostdel1907.
235
«ElArteDecorativo»órganodelcentrodeArtesDecorativas.Núm.extraordinariambmotiudela3a
ExposiciódeBellesArtsiIndústriaArtístiques.Maig1896,p.34
236
Nosabemambexactitudladatadel’associació,peròperdiferentsreferènciesdocumentalssesap
queal1914jatreballavenplegats.
237
LaVanguardia.Barcelona,26defebrerde1892,p.6.
238
—31degenerde1914,p.6.
239
LaVanguardia,Op.cit.1892.
240
LaVanguardia,Op.cit.1914.
234
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Hi ha altres tallers dels quals no s’ha trobat documentació, excepte la referència a
l’AnuariRiera,dinsdel’apartatde«Cristalesyvidriosmuselinasdecolores»241:

«Aguiló(José),Rbla.DeCatalunya,3,3º,puerta2ªrepresentante,
cristalería y cristales, vidrios muselinas y de colores., Bausells
(Mateo),Argüelles,3–G,Bonet(Ramón),Aribau,6–G,Camaló
(Carmen),sucesoradeJoséO.Camaló.Basea,24,CalparàyColl,
Petritxol, 8, Coll i Aranegui, Carmen, 30 y 32, Díaz (Vda de
Venancio R) Conde Asalto, 92, Estublíe (Domingo), Consejo de
Ciento,243,Gabarró,(Antonio)almacendevidriosplanos,fábrica
debaldosasybaldosillas,cristales,vidriosmuselinasydecolores;
seguros contra la rotura de cristales Tallers, 4, Giralt Laporta
(Juan), Molas, 27, Julià y Caparà, Puertaferrisa, 10, Petritxol, 8,
12, y 17. Luengo (Manuel), cristales grabados, cristales, vidrios
muselinasydecoloresSagristans,5,Perelló(Rafael),Angel,22–G,
Pous (Joaquin), Olmo, 4, interior y Sta. Madrona 5, interior, Rull
Blasi (Casimiro), Lladó, 13, Sans (Sucesor de Ramon), Ciudad,
núm, 13, Tayà y Queraltó, almacen de vidrios planos, cristales,
baldosas de cristal, hoja de lata y estaño, etc. Paseo de S. Juan,
129.»

Com s’ha pogut veure, en el recull d’empreses i tallers de vitralls, que s’ha fet en
aquest capítol, l’art del vitrall a començament del segle XX era un art decoratiu molt
estès,quevacomportarlacreaciódemúltiplestallersontreballavenprofessionalsde
grannivellartísticitècniciquevandeixarunpatrimonimoltextensdevitralls.Aquest
fetjanoesrepetiràencapaltremomentdelahistòriadelesartsdecoratives.





241

Relaciódetallersdevitrallsivitrallersqueapareixal’AnuariRiera(op.cit.)de1904,p.843.
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3.Tècniquesimaterials

Sónmoltselstractats242queparlendelatècnicadelvitrall,jasiguiobresdedicadesa
aquestatemàticaobésiguillibresoescritsqueendediquenunapartdel’obra.Elmés
antic i conegut és l’obra del monjo Theophilus: De diversis Artibus (11101140)243,
l’original del qual malauradament s’ha perdut, encara que n’existeixen unes quantes
còpies, ja que s’ha anat reeditant al llarg dels segles. La còpia més antiga data de la
primerameitatdelsegle XIIeditadaaViena;n’hihaunaaltradeposterior,jadelsegle
XIII,editadaaPolònia.Aquesttractatparladelatècnicadediversesarts,incloenthila

de l'ofici del vitraller i és un dels llibres principals d’aquesta temàtica. Són molts els
mestres vitralleres que s’hi basen o en fan referència, al llarg dels segles fins i tot al
segleXIXiXX,elsprocedimentsqueallíesdescriuens’hanmantingutsensepocscanvis
al llarg dels segles. Aquest tractat serà un referent important al segle XIX, per la
recuperació de les tècniques vitrallístiques de l’edat mitjana. Antoni Rigalt, als seus
escritssobrelahistòriail’artdelvitralltambéenfareferència.

Un altre llibre medieval que també explica la tècnica del vitrall és d’Heraclius: De
coloribusetartibusromanorum244,queesvaescriureentreelsegle XII i XIII;eltexton
parladevitrallsésd’aquestdarrersegle.

Del’èpocarenaixentistacaldestacardostractats,elprimerelllibredeCeninoCennini:
Il Libro dell’Arte245, on trobem tot un capítol dedicat a la tècnica de vitrall. Aquest
artistaerapintormural,novitraller.Eltractatfarecomanacionsalspintorsdecomhan
deferelsprojectesperalsvitralls,novadirigitalsvitrallers.AlllibredeGiorgioVasari

242

Al2006elCorpusVitrearumvaorganitzarunesjornadesalvoltantdelstractatsdevitralls,elsestudis
presentats es troben recollits a les actes: Le Vitrail et les traités du Moyen Age à nous jours. Tours:
CorpusVitrearumXXIIIe.ColloquiInternacional.37dejuliolde2006.
L’autor Víctor Nieto Alcaide, al seu llibre La vidriera española. Ocho siglos de luz. Madrid: Editorial
Nerea.1998,dedicauncapítolespecíficalstractats.«Lapràcticaescrita:lostratados»p.228–232.
243
 THEOPHILUS. De diversis artibus. The various arts. Londres: 1961. Thomas Nelsonaud Sons Ltd., p.
3660.
244
 La historiadora Merrifield se’n va encarregar de fer la transcripció. MERRIFIELD. Original treatises
datingfromtheXIIthtoXVIIIthcenturiesontheArtsofPaintinginoil,miniature,mosaic...etc.Londres,
1849.Murray.2vol.
245
CENNINI,C.IlLibrodell'Arte.vol.I.Londres:1932.DanielV.Thompson,p.106109.
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Le Vite de’piú eccelenti pittori, scultori ed architettori246 del segle XVI, que recull al
capítolXVIIIunresumabreviatdelestècniquesdelavidrieriaionfarecomanacions
als pintors de vidrieres. L’obra d’aquest autor va tenir gran difusió, així trobem que
moltesdelessevesafirmacionslestornematrobaral’obrad’AndréFelibien,Principes
de l’archittecture (1675), i al llibre de Palomino Museo Pictórico y Escala Óptica, del
1715247.

UnaltreescritimportantéseltractatdelvitrallerconegutcomAntoniodePisa,queva
ferobresperaFlorència248iPàdua,ArtedelleVetrate(s. XIV)ésimportantperquèés
untextfetperunvitrallerinoperunapersonaqueesdedicaarecopilartècniques,
comhaviapassatenelstextosanteriors.Parladelgrocd’argent,descriuunprocésde
fabricació diferent del que era cregut generalment, també descriu la fabricació dels
colorsfreds,comelgrocoelverd.

AEspanyatambétrobemdiferentstractatsdevidrieres,l’escritperFranciscoHerranz,
Modo de hacer vidrieras, i el Tratado de la fábrica del vidrio de Juan Danís249,
encarregatstotsdospelcapítoldelaCatedraldeSegòvia.Aquestencàrrecse’lsvafer
perlesdificultatstècniquesamblesqualsesvantrobarquanal1674vanvolerseguir
elprogramaiconogràficdelaCatedraldeSegòvia,perl’altgraudedegradacióidela
pèrduadeconeixementsdelatècnicadelsvitrallers.EltractatdeJuanDanísexplicales
experiències desenvolupades per aquest vidrier de forn. Francisco Herranz, a
diferència de Danís, era pintor a més de vidrier, i al seu tractat les recomanacions i
solucions que planteja tenen un tractament merament pràctic250. El 1718 Francisco
SánchezMartínezescriuelTratadodelsecretodepintarafuegolasvidrieras,ilaseva
reelaboració el 1765 per al cardenal Francisco Lorenzana, titulat Secreto de pintar a
fuegolasvidrieras.

246

VASARI,G.LeVitede’piúeccelentipittori,scultoriedarchitettori.
NIETOALCAIDE,V.Lavidrieraespañola.Ochosiglosdeluz.Op.cit.,p.229.
248
S’atribueixaaquestvitrallerunvitrallfetal1395perelDuomo,sobreundissenydelpintorAgnolo
Gaddi.
249
NIETO ALCAIDE,V.«El“Tratadodelafábricadelvidrio”deJuanDenis,yel“Modo”dehacervidrieras
de Francisco Herranz». Madrid: 1967. A: Archivo Español de Arte, T. XL, núm. 157160. CSIC Instituto
DiegoVelázquez,p.273303.
250
NIETOALCAIDE,V.Lavidrieraespañola.Ochosiglosdeluz.Op.cit.,p.233.
247
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Un altre tractat és el del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe251, Breve
tratado de trazar las vidrieras, és anònim i s’hi explica, de forma molt sintètica,
l’activitatdeltalladordevidreidel’emplomador,perònotractanielsproblemesdela
pinturanidelasevacocció.

Aquestsprimerstractats,queerenmésreceptarisdestinatsaladivulgaciótècnica,poc
tindran a veure amb els tractats que s’escriuran posteriorment, que són més aviat
estudisanaliticopràctics,pensatsperrecuperarlestècniquesantigues252.

Delsegle XVIIItenimelManuscritd’Anvers,onesparladelesqualitatsdelsvidresde
l’època i dels esmalts emprats. Als segles XVIII i XIX a França, amb la caiguda de
l’organitzaciógremial,escomençaranaeditartractatsdirigitsalgranpúblicinonomés
alagentdel’ofici.

Des d’aquests llibres ja hem d’anarals escrits del segle XIX. D’aquest període s’ha de
destacarl’obraDictionairedel’ArchitectureFrançaiseduXIauXVIsiècle253,escritaper
l’arquitecteViolletleDuc,onelvolumIXestàcompletamentdedicatal’artilatècnica
del vitrall. No cal oblidar els tractats que escriurà el vitraller Antoni Rigalt i Blanch:
Presentación de algunas muestras de vidrieras de color, y explicación de los
procedimientosseguidosparapintaryconstruirlasmismas,desdelaaparicióndeeste
arte,hastanuestrosdías254,delqualparlaremmésendavant.


251

 Ídem. Dedica un capítol específic al tractat de Guadalupe: «El tratado de Guadalupe y la vidriera
geométrica»p.233–235.Altresautorsquehantreballataquesttemasón:CORTÉSPIZANO,F.«Eltratado
devidrierasdelmonasteriodeGuadalupe.Técnicas,métodosyconsejosdeunfrailevidrierodelsiglo
XVII»,APatrimonioCulturaldeEspañanúm.4(PatrimonioeInnovación),(2010),p.202215.MIRANDA
DÍAZ.B.ElTratadodeVidrierasdelRealMonasteriodeSantaMariadeGuadalupeaBoletíndellaReal
AcademiadeExtremaduradelasLetrasylasArtes.TomXV.Any2007.
252
MIRANDADÍAZ,B.Op.cit.,p.339366.
253
VIOLLETLEDUC.Dictionairedel’ArchitectureFrançaiseduXIauXVIsiècle.París.Ve.A.MoreletCia.
Editor.18751882.10Volums.
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 RIGALT I BLANCH. A. «Presentación de algunas muestras de vidrieras de color, y explicación de los
procedimientos seguidos para pintar y construir las mismas, desde la aparición de este arte, hasta
nuestros días». A: Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a època, vol. 2.
1897.
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Jadinsdelsegle XXcalferesmentenprimerllocal’autorC.W.Whall, queenelseu
tractatStainedGlaswork.Atextbookforstudentsandworkersinglass255,explicade
formaentenedoraiaprofundidatotelprocedimentdelatècnicadelvidreemplomat.
Un altre autor important, ja de mitjan del segle XX, és Jean Lafont i la seva obra La
tècniquedevitrall.Novesrecerques,textdel1962256.


3.1Tècniquesempradesalstallersmodernistes

Enaquestaapartatensendinsaremenlesdiferentstècniquesdevidrequetreballaven
iescomercialitzavenalstallersdevitrallsartísticsenelperíodemodernista,comerael
casdeltallerRigalt.ElstallersdevidredeltombantdesegleXXacostumavenaelaborar
diferents tipologies de vidre artístic. Hi havia bàsicament dues seccions, la de vidre
emplomatieldelvidregravatal’àcid.Moltsd’aquesttallertambéoferienaltrestipus
deproductesalsseusclients,perexemple,lacasaRigaltilaCasaBuixeresiCodorniu,a
més a més, venien vidre pla257; i l’Espinagosa, vidre mussolina258, entre altres
especialitats.

Aprofundirem en la tècnica del vitrall, ja que és el que ens ocupa principalment en
aquestarecerca;aixímateix,tambéensendinsaremdinsdelesnovetatstècniquesque
sorgeixenenaquestperíode.Alllargdelcapítoltambéesfaràespecialesmentalvidre
gravatal’àcidmoltimportantimoltempratenaquestperíode,idelvidrepladequè
parlarembreument.

Serà el mateix vitraller Rigalt qui en els seus escrits parlarà tant de les tècniques
antigues, del que és coneixedor gràcies als estudis de vitralls antics i de les
restauracions,comdelesnovestècniquescontemporàniesqueempravaaltaller.Enel
255

WHAL, CW.Stainedglasswork.Atextbookforstudentsandworkersinglass.NovaYork:D.Appleton
andCompany.1905.
256
LAFONT,Jean.«Latechniqueduvitrail:aperçusnouveaux».A:ArtdeFrance,núm.2,París:1962.P.
246250. Un altre text interessant és: LAFONT, Jean. Le Vitrail. Origines, technique, destinées.
ArtiguesprésBordeaux,1978.Fayard,p.1592.
257
 Anunci publicat a la revista Edificación Moderna. Revista del Centro de contratistas de obra y
maestrosalbañilesdeBarcelona.Agostde1907.
258
AnuncipublicataAnuariodelaAsociacióndeArquitectosdeCatalunya,de1899i1900.
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període que ens ocupa, les tècniques antigues no s’han perdut del tot ja que tenim
constànciaquetenenunacontinuïtatalllargdelssegles.

L’aplicaciódegrisalles,desanguinesicarnacionsesvamanteniralllargdeltemps.El
problema que plantejava, però, era la mala qualitat. Les vidrieres del XIX presenten
sovint defectes de cuita que fan que la grisallasobre el vidre desaparegui. El cas del
taller dels Amigó és molt clar en aquest sentit. Els problemes principals de les seves
pecessecentrenprecisamentenlaconsolidaciód’aquestscolorsvitrificablesTotiel
noesmentenelstextosdelgrocd’argent,lesvidrieresensmostrenlasevapresència
constant.Defet,l’aplicaciódegrocd’argentcombinatambgravatsenvidresplaqués
es troba comunament en restes d’aquestes èpoques. En relació amb els esmalts, la
sevautilitzacióésclaratantenelstextoscomenl’aplicaciófetaenalgunesvidrieres.
Elsvitrallspinturesnovansovintejartantalnostrepaíscomaaltrespuntsd’Europa,
peròentenimalgunesmostres,precisamentdelsegleXIX.

Elstextosparlende«mussolines».Latècnicaésjaconegudaalsegle XVIII,peròlaseva
aplicaciómassivaisobretotintegradaalvitrallaCatalunyaésjadefinaldelXIX.Lacasa
Amigófeiamussolinesambesmalt,comhodemostrenelsseusanuncis.Elproblema
del’adherènciaalvidred’aquestsesmaltshafetquesen’haginconservatmoltpocs.

Undelselementsdenovaaplicacióquenos’esmentaalstextossinoésperdestacar
neelsinconvenients,sónprecisamentelsvidresindustrialsdenovafactura.Elsvidriers
eslamentendelaregularitatdelasuperfícieidelfetquenos’assemblenalsantics.És
per això que busquen diferents textures i contrastos en la seva superfície. Això que
s’aniràgeneralitzantdurantelsegle XIXitindràelseuesclatenelmomentmodernista
amb l’aparició de vidrieres amb vidres de textures i colors diferents combinats i
l’aplicació de peces que enriqueixen la superfície en color i textura. Queda en segon
terme,isovintfinsitoteliminada,lapresènciadegrisallaialtrescolorsvitrificables.

Entreaquestsvidresdenovautilitzaciótenimelsemmotllatsquesónintegratscoma
peces d’embelliment de la superfície vidrada. Sembla que un dels introductors
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d’aquestes peces a Barcelona va ser el taller Espinagosa, que els importava i els
proporcionavaaaltrestallers.

Enaquestmoments’aplicaranalaindústriadelvidrelesnovestecnologiesaportades
per la industrialització:combustibles, forns, formes de fosa i afinament, i sobretot el
sistema d’elaboració d’estiratge per rodet, primer manual i després mecànic. Aquest
nou procés tècnic va comportar la producció de grans quantitats de vidres.
L’elaboracióiconsumsdevidredecolorbufatplaquedareduït,jaqueelsseuprocés
artesanalnopotcompetirambelsnoussistemesindustrials.Seràdurantelmoment
modernistaonhihauràunagranquantitatdetipologiesdevidresidecolors,ioncal
ressaltarl’úsdelsvidresmecànicsimpresos259.

3.1.1.Elvitrall

SegonsunarticlededicatalacasaRigalt,GranellyCía.quetrobemenelsuplementde
laRevistad’Arquitecturaesdefineixelvitralldelamanerasegüent:

«Bajo el concepto genérico de vidrieras artísticas debe
comprendersenosólolasvidrieraspintadas,enlaqueunacapade
pintura recubre todo o en parte sus cristales in también las
vidrierasmosaico,formadasporvidriossimplementeteñidos.Pero
interviniendo el arte de un modo mucho más directo en la
confeccióndeaquéllasqueenlaquelafabricacióndeéstas».





259

MUÑOSDEPABLOS,C.«Elvidreielsvitralls».AlcatàlegContrallums,Vitrallsdel’Eixample.Barcelona:
20d’abrila31demaigde1983.AjuntamentdeBarcelona,p.2126.CAÑELLAS,S.,iGILFARRÉ,N.
«Réintroductionstechniqueset“innovations”danslevitrailcatalanduXIXèmesiècle».A:Forumpourla
conservationetlarestaurationdesvitraux.Namur:14al16dejunyde2007.RIGALT,LLUÍS“Les
Vitralles”.ArtsiBellsOficis.RevistaMensualdelFAD.Barcelona,desembrede1927.p.3339
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Enunaltrefragmentdelmateixarticle,enreferènciaalatècnicaensdiu:

«Perodelavidrieramosaicohayungranpaso.Aquella,noexige
lamanodeunartista,sinotansóloladeunobrerointeligentey
hábil.Ésta,porelcontrario,necesitadoelbosquejoodiseñodeun
pintor y su ejecución e interpretación no puede hacerse sin una
concienzudadirecciónartística.
»Eldibujoocomposicióndebesersencillo,dadaladistanciaaque
generalmente se contempla y en relación con la misma. La
minuciosidad en el detalle y la exageración en la técnica de
aplicacióndelcolorido.(...)Elcoloridodebesserbrillante,sacando
partido de los efectos ópticos de irradiación, y proporcionado en
intensidad y adecuado en armonía a la luz que debe recibir,
aunque para ello haya que falsear el color natural de los objetos
representados260.»

Podemsintetitzardientques’enténpervitralltotavidrieradecolors,jasiguiperquèel
vidrejaésdecoloroperquès’hihapintataldamunt,emplomadaiconstruïdaseguint
un disseny d’un dibuix, que pot ser figuratiu, floral, vegetal, geomètric, etc., que
s’empra com a cobriment de finestres, portes, finestrals, lluernes o altres obertures
d’unedifici.

Procésd’elaboraciódelsvitralls

Actualmenteltreballdelsvitrallerscontinuasentunoficiartesanal,lasevafabricació
havariatbenpocdesdel’èpocamedieval.Unadelespoquescosesquehancanviatés
quenoexisteixentantestipologiesdevidrecomhihaviaacomençamentdelsegleXX,i
quelamuflaofornhadeixatdeserdellenyaperconvertirseenelèctric.


260

LaCasaRigalt,Granell&Cía.suplementdelaRevistad’Arquitecturas/d.
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Procésconstructiud’unvitrall261

a. Projectarodissenyar
b. Encartonar
c. Acolorir
d. Ferelpatróolaplantilla
e. Tallarelvidre
f. Pintar
g. Emplomar
h. Reforçarlavidriera


24.Forndemufla.TallerRigalt
Fotografiesfetesper:Fotografiesd’art.
FranciscoSerra.c/Salmeron,156,2ºde
Barcelona.AFG


a.Projectarodissenyar



Elprimerpaséslacreaciódeldibuixoesbósd’aquestvitrall,normalmentfetaescala
1/30.Lamajoriadelesvegadesesfansobrepaperiambtintaoaquarella,idónauna
impressióforçaprecisadecomseràelvitralluncopexecutat.Eldissenyelpotcrearel
mateixvitralleroundibuixantquetreballiperaltaller.Altresvegadess’encarregaven
a persones alienes al taller, que aportaven el dibuix que els vitrallers havien de
traspassar al vidre. Tenim casos de dibuixants, arquitectes, decoradors o pintors. El
grau de perfeccionament dels projectes o esbossos depèn del mateix artista. Aquest
dibuixpreviespassaalclientperquèl’aproviitantpodenserdissenysoriginalscom
imitarned’altresjaexistents.

b.Encartonar




Quanl’esbóshaestatacceptatpelclientespassaaescalareal(1:1);aquestdibuixrep
elnomde«cartró»iesdibuixaalmateixtaller.Jahiapareixlacomposició,l’armadura
desubjeccióitotl’emplomatquehihad’anar,alhoraquemarcaeltalldelsvidres.Els

261

Elprocésd’elaboraciód’unvitrallestàextretdel’explicaciódelvitrallerXavierBonet,propietaridel
tallerdevitrallsartísticsJ.MBonet.,delcarrerAstúriesdeBarcelona.
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primersartistesvitrallersdibuixavenelscartronsdamuntdefustesblanquejades,que
eren fàcilment transportables i podien ser reutilitzades, perquè només calia tornar a
blanquejarlafusta.

Del segon quart del segle XIV s’ha conservat una taula de vitraller262, un dels primers
testimonis d’aquest artdecoratiu aCatalunya,que actualment es conserva al Museu
DiocesàdelaCatedraldeGirona.Aquestatauladevitrallerconservadiversosdibuixos
superposats.Elsforatsquevandeixarlespuntesdelsclausensdibuixenensindiquen
que allí es van emplomar els vitralls que formen part del centre del presbiteri de la
CatedraldeGirona263.


Fig.25.Tauladevitraller.S.XIV.
Museud’ArtdeGirona
Númerodeinventari:279.280







262

Latauladevitrallerésl’antecedentalcartró.
 AINAUD I DE LASARTE, J.; VILAGRAU, J.; ESCUDERO I RIBOT, M. A., Els vitralls de la Catedral de Girona.
BarcelonaOp.cit.p5052
263
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c.Acolorir



Uncopelcartrójaestàfet,espassaatriarelscolorsdelvidrequehad’anarencada
una de les parts del vitrall. Els vitrallers tenen el que s’anomena una «paleta de
colors», que són mostres de vidre que tenen una numeració adjudicada. Aquest
númeroesposaalcartróacadaunadelespartsiseràelqueindicaràquintipusde
vidreidequincolorhad’anaracadafragment.




Elcolortriatseràelméssemblantalqueeldissenyadorhagiposatal’esbósoriginal.
Pertalquel’elecciódeltipusdecolorsiguilacorrecta,tambés’hadeferunestudide
laubicacióperonhad’anarelvitrall,jaqueésmoltimportantladistànciaentreellloc
on ha d’anar situat el vitrall i l’ull de l’espectador perquè la visió sigui la correcta i
llueixielvitrall.Tambéésmoltimportantlacombinacióentreelsdiferentscolors,s’ha
d’anarcontrolantelsefectesqueaquestsprodueixinunsalcostatdelsaltres.




Eltipusdevidrequehad’anaracadafragmentvaacriteridelmateixclient,assessorat
pelvitraller,jaquetambéinfluiràenlavisiógeneraldelvitralluncopaquestestigui
acabatihipotdonarunaàmpliagammadematisositextures.Eljocd’efectesentre
diferents tipologies de vidres és molt emprat als vitralls d’estil modernista, on
predominenelsefectesdellumicolorscombinatsamblesdiferentstextures.Enaquell
momentn’hihaviaunaàmpliagammagràciesalaintroducciódelamecanitzacióenel
procés de producció del vidre que facilitava la creació de multituds de vidres de
dibuixosdiferents.Elsvitrallsconfeccionatsseguintaquestscriterissónelsnomenats
«vitralls mosaic», molt comuns a començament del segle XX per embellir els edificis
modernistes.




Uncopelcartróestàdibuixatiacolorit,itémarcatselsgruixosdelplom,espassaafer
uncalcdetoteldibuixenlamateixamesuraenpapercartró,queésd’ons’extreuen
lesplantilles.
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d. Ferelpatróoplantilla



Elpassegüentésferelpatróoplantilla.Consisteixatallarcadaunadelespartsdel
cartróalesdimensionsnaturalsiferlaplantilladecadapartofragmentdelvitrall.

Aquests patrons es tallen amb lesanomenades«tisores de gruix» que són especials
peralsvitrallers.Sóntisoresdedoblefullaperquèentallarelcartródeixinentrepatró
ipatról’espainecessariperposarelplom,pertalqueal’horadeferelmuntatgedela
vidrieraencaixinelsvidresentreellsil’ànimadeplom.

e. Tallar

Uncoptenimelspatronstallatsespotprocediratallarelvidrecorresponentacada
part. Per ferho els vitrallers utilitzen dos estris especials: la «ruleta» o la «punta de
diamant».Laruletaésuninventamericà,iactualmentésl’einamésemprada.




Elvidreescollocasobreunasuperfícieplanaamblaplantillaasobre,iamblaruleta
esvaresseguintelcontorn.Esposal’einaenposiciógairebévertical,larodatravessa
lasuperfícieiinicialafracturaverticaldelvidre.Ambuncopsecperlacarainferiordel
vidres’ajudaaacabardetrencarlo,encaraquedevegadeséssuficientamblapressió
delsdits.




Comquenotenienaquestaeina,elsartesansmedievalsutilitzavenunferroroentper
fereltallalapeçadevidre.Desprésperpolirlaformadelapeças’empravaelferrode
«quebrar»,unestriambunadental’extremqueanavatrencantelvidreapocapoc
fins a aconseguir la forma desitjada. De totes maneres, el vidre d’aquella època es
caracteritzapelseucontornirregular.
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f. Pintar



Sil’obraqueestemexecutantésunvitrallmosaic,uncoplespecesestantalladesjaes
pot procedir al muntatge del vitrall mitjançant l’emplomat (mireu l’apartat següent).
Encanvisilapeçadevidrehad’anarpintada,jaquecorresponaunapartdelcos,del
rostre o de la roba, passa a la part del taller on hi ha els pintors de vidrieres, que
s’encarreguen de la pintura d’aquestes parts. Aquest procés es fa amb una pintura
especialperavidreanomenada«grisalla».Uncoppintatescouala«mufla»(undels
pocsestrisques’hanmodernitzat,abanserenfornsdellenyaiarasónelèctrics).




Lagrisallaéslapinturaqueemprenelsvitrallersperombrejar,perfilar,donarformaal
dibuixenvidre.Sobretots’utilitzaperalescares,lesmansielsdrapejatsdelsvestits,
per fer volums, o elements decoratius o per esmorteir el contrast dels colors uns
respectealsaltres.Tècnicamentésunapinturavitrificabledecolornegreomarró,feta
a base d’òxid de ferro o coure, amb restes de vidre mòlt i goma aràbiga com a
dissolventperaugmentarl’adherènciaalvidre.Esfixaalvidrecoentlaalfocdinsdela
mufla.Aquestapinturaescouentreel600i1000ºC.S’aplicapreferentmentalapart
internadelvitrallperquèestiguimésprotegidadelsagentsatmosfèrics264.




Normalmentse’ndonenduescapes,unademésfinaiunademésfortaaldamunt.Els
seusdissolventssónl’aiguail’aiguarràs.Durantelmodernismevasercomúfermésde
dues capes de modelar, la qual cosa implica una gran complicació i destresa tècnica
per part del vitraller, ja que s’havia d’anar molt en compte de no destruir una capa
quans’aplicaval’altra.




A finals del segle XIX i començament del XX també es pinta amb pintura d’esmalt a
sobredevidreplaqué.




ÉsinteressantladescripcióquefaAntoniRigaltalseuarticlede1903sobrel’úsdeles
grisallesilapinturasobrevidre.Aquestésuntestimoniatgemoltimportantpersaber
264

 Hi ha informació a: MALTESE CORRADO (coord.) Las técnicas artísticas. Madrid: Ed. Càtedra. 1990. p.
359.
121

comtreballavenelsvitrallersdecomençamentdesegle XXdeprimeramà265.Rigalthi
fa una classe magistral de com s’ha d’elaborar un vitrall. En aquest text ens va
enumerantquinssónelspassosquehadeseguirelvitraller:



«Lamisióndelmaestrovidrieroempiezaenlasegundaoperación,ósea
en los cartones: en ellos tiene que marcar toda la descomposición y el
colordelosvidriosdequesehadecomponerlavidriera,áfindequeun
oficial los corte del color y forma indicados: una vez efectuado esto,
empiezaelpintoraperfilartodoslosdetallespormediodeunagrisaille,
acentuandolososcuros,ydándolesmásomenosenergíasegúnlaaltura
áquedebairemplazadalavidriera.»




D’aquest primer fragment es poden treure unes quantes idees. En primer llocmarca
comaprimerpasdelvitrallerelcartonatgedelapeça,inoelseuprojecte,segurament
perquè molts cops aquest disseny era executat per una persona externa al taller.
Tambéassenyalaideterminacadaundelstreballadorsquehiintervenen:elvitraller
quefaeldissenydelcartró,aixícomlasevadescomposicióielsmarcatgesdelscolors;
l’oficial del taller que tallar els vidres, i finalment el pintor de vitralls, que pot ser el
mateix vitraller o un altre que els pinti donantli les capes de grisalla que siguin
necessàries.Quedademostratquelesfeinesaltallerestavenmoltdelimitades.Eltext
d’Antoni Rigalt continua així, exaltant el treball del pintor, que segons ell és el més
complexdetots:


«Estaoperación,queáprimeravistaparecesencilla,esquizáslamás
difícil, pues necesita mucha habilidad, adquirida solamente por la
práctica. Para hacer estos contornos, la grisaille se prepara con
vinagre una vez bien seco el perfil ó contorno, para lo cual se
necesitan veinticuatro horas: se colocan todos los fragmentos de
vidrioadosadosáuncristal,alquesesujetanconceraporsusbordes,
ypuedeempezarseelmodelado,queconsisteendosótresmanosde
grisaillessuperpuestas,cuandosetratadedardosómásveladuras,la
265

RIGALT,A.«Vidrierasdecolor».A:Revistadeobraspúblicas.1903,51,TomI,p.105106.
122

primeraseaplicadisueltaconaguagomosa,ylasegundaconesencia
de trementina y unas gotas de esencia grasa, à fin de conservar por
más tiempo el mordiente y acentuar los oscuros y abrir clarosen las
partes luminosas; cuando se trata de dar tres ó cuatro manos , se
empiezaporaplicarlaprimeradisueltaenaguayunapequeñaparte
de silicato de potasa: la segunda con agua gomosa, la tercera con
esenciadetrementina,yfinalmentelacuartaconagua.Esnecesario
muchadestrezayrapidezparaevitarelempastedeltrabajo.También
puedehacersetodoalagua,perosonmuycontadoslosqueemplean
este procedimiento, por lo expuesto que es, al menor descuido, á la
pérdidatotaldeltrabajo,ymáscuandoestáápuntodeterminarse.»

Eltextcontinuaexplicantpasapaselprocés,després,del’aplicaciódelapintura.El
passegüentéselprocésqueellanomena«depulido»,perquènopassiexcessivallum
atravésdelsvidres,iel«grogd’argent»Uncopefectuataquestpasjaespodencoure
lespecesalfornomuflaperfixarelscolors.Quanestreuendelfornjapodenpassara
lesmansdelmuntadorqueemplomalespecesdevidre:

«Una vez terminado el modelado se da por la parte posterior de los
vidrios el depulido á fin de evitar el paso de los rayos solares y. Por
último,elamarillodeplata.Pasantodaslaspiezasalhornoendonde
sefijanloscoloresáunatemperaturademilgrados,dedondepasaná
manosdelmontador,elquejuntandolaspiezaspormediodeplomos
dejalavidrieraterminada.»

Lapartmésinteressantd’aquesttextestranscriuacontinuació.S’hidescriuelstipus
depigmentsipinturesques’apliquenalsvidresilasevaaplicaciósegonselpaísque
executi els vitralls. Aquest fragment demostra clarament que Rigalt no solament
estavatotalmentaldiadeltreballenvidreques’estavafentalarestad’Europa,sinó
queamésaméseraunestudiósdel’aplicaciódelesdiferentstècniques.
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«En las vidrieras para salones se hace uso de los esmaltes, que se
aplicansobreelmodeladopreparadosálaesencia.Losfrancesesson
partidarios de aplicarlos por la parte posterior á fin de que no se
mezclen con la grisaille que ha servido para el modelado, pero este
procedimientoofreceelinconvenientedequeconelespesordelvidrio
siempre se nota una falta de ajuste, sobre todo en los pequeños
detalles.

»Las grisailles son de color rojo, siena, bistre, anaranjado,
acarminado, violada y negro: todas están compuestas, excepto la
última,deunamezcladeóxidodehierroyfundentesenlaproporción
deunapartedeóxidoentresdefundentes;elóxidodehierronovaría
de color en la cocción, por cuanto ha sido sometido de antemano á
una temperatura más alta de la que necesita el fundente que se le
agrega para fijarlo al vidrio; la variación del color en las grisailles
depende de la temperatura más o menos elevada á que ha sido
sometidoelóxidodehierro...”

»... Concluyo con algunas observaciones que creo que merecen
tenerseencuentaenlostrabajosdevidrieríayson:
»Primero,alescogerlosvidriosdebetenersepresentequehaycolores
queaumentan,sobretodoelazul,otrosquedisminuyencomoelrojo,
y otros que se deforman, como el blanco, el que cortado en formas
angulosassealarganporlosvértices.

»Segundo, en el modelado hay que emplear grisailles de tonos
calientes,comoelrojoparalosvidriosdeentonaciónfría,azul,verdey
violada,ylavioladaynegraparalosamarillosyrojos.

»Tercera,losesmaltesdebenemplearseentrabajosmuypequeñosy
aun así, cuando es imposible prescindir de ellos, como ya ha dicho
anteriormente,losfrancesesaconsejanaplicarlosálaparteposterior,
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losholandeseslosaplicansobreelmismomodeladoyauncuandoeste
último sistema ofrece muchas más dificultades, el resultado es más
satisfactorio.»

g. Emplomar

Quanjatenimelvidretallatipintat,esmuntalavidrieraunintcadaunadelesparts
ambplom.Elplomsurtjapreparatentiresd’unamàquinaquelidónaformad'hac,i
entremigdelesduespartsdelplomesposaelvidre.

Deplomsn’hihadediferentgruix,perònormalments’utilitzaelde7mm.Elplomes
caracteritzaperlasevamalleabilitat,perlaqualcosas’adaptaalaformadelvidre.Els
diferentstrossosdeplomvansoldatsambestanyperbandaibanda.

h. Reforçarlavidriera



Un cop el vitrall és muntat es posa dins d’un bastiment de fusta i es colloca a
l’oberturaalaqualvadestinat.Quanjaésmuntat,esposenunstirantsdeferroque
uneixenlesdiferentspartsdelbastimentivanagafatsalplomambunspetitsfilferros,
quesónperevitarqueelplomambeltempsnocedeixi.Normalments’acabaelvitrall
posantunacapademassillaomàstic266entreelvidreielplomperquènopuguipassar
l’aiguaielventideixarlobenhermètic,sensefissures.








266

Pastafetaambalbayaldeenpolsambolidellinosaques’emprapersegellarelvidreambelplomi
l’armadura.
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Fig.26.Imatgessobreelprocésd’elaboraciód’unvitrall.CedidesperJ.Bonet


Tècniquesitipologiesdevidres

Un dels elements fonamentals que caracteritzen els vitralls modernistes és la gran
quantitativarietatdevidresques’emprenenaquestaèpoca.Calrecordar,encaraque
jas’hacomentatenapartatsanterior,quedurantelmodernismeelvitrallabandonala
pintura, relegantla bàsicament per a les decoracions figuratives (cares, mans,
drapejatsdelsvestits...)is’imposaelpredominidelvidremosaic.Enaquellmoment,
elsvitrallersal’horadecrearlessevesobresjugaranambl’àmpliagammacromàtica
de vidres de què disposen, però també amb vidres de diferents textures i peces
emmotllades que enriquiran les seves composicions. Aquests vidres texturats i les
peces emmotllades seran característiques d’aquest període ja que anteriorment no
s’havienempratmai.Enunmateixvitrallésmoltcomútrobardiferentstipusdevidres
combinatsentressi.

Elvitrallermodernistadisposaràd’unagranvarietatdetipologiesdevidresperemprar
en l’elaboració dels vitralls, que donaran riquesa i bellesa a les seves composicions.
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Aquestagranpaletadeclassesdevidresesdónagràciesadosfactors:larecuperació
delsanticsmaterialsilainvestigaciódenous.

D’aquestampleventalldetipologies,AntoniRigaltenfareferènciaalsseusescritsen
considerarelsavantatgestècnicsquetenienelsvitrallersdecomençamentdelsegleXX
en relació amb els que havien treballat a partir de la segona meitat del XIX i que
iniciarenlarecuperaciódel’artdelvitrallsenseelsmitjansnecessaris.

«Hoy,afortunadamente,elpintordevidrierashallaámanocuantopueda
necesitar tanto en vidrio como en colores vitrificables, de manera que es
principalmentecuestióndehabilidadladelafabricacióndevidrieraspara
adornodehabitaciones...267»

Diferentstipologiesdevidreambquètreballenelsvitrallersmodernistes268:

Cibes
Peces circulars de vidre que s’empren en la decoració dels vitralls. En un primer
momenterenfetesdevidrebufat,peròposteriormentjaesfeiendeformamecànica.
N’hihademoltscolorsimides.

Emmotllats
Són petites peces de vidre de diferents formes (circulars, quadrades, en forma de
diamant...)ifetesdemaneraindustrial.Moltesportenenrelleudecoracióornamental.
S’emprendinsdelsvitrallscombinatsambelsaltresdiferentstipusdevidres.

Marmolita
Vidre industrial, opac, inspirat en el vidre Tiffany. El fabricava la companyia francesa
SaintGobainifouintroduïtaCatalunyaperlacasadevitrallersEspinagosa,quetenien
l’exclusivadelproducte.
267

RIGALT,A.«Vidrierasdecolor».Op.cit.,p.105.

268

S’haintentatferunglossaridelesdiferentstipologiesdevidresexistentsenelperíodemodernista,
encaraques’haderessaltarquenohihaunahomogeneïtzaciódedefinicionsentreelsautorsconsultats
ientreelsvitrallersentrevistats.
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Mussolines
Vidreindustrial,ambdecoraciófetamitjançantelgravatalasorra.Lamaquinàriaper
fer aquest tipus de decoració la va importar la Casa Espinagosa. Una variant de la
tècnicaenlafabricaciód’aquestvidreéseltipusdegravatempratperferlamussolina,
quepodiatambéestàfetal’àcidencomptesdeseralasorra.

Vidreimprès
Aqueststipusdevidresesfabriquenenfornsbassadecoladacontínuailaminacióde
lamassadevidreencalent.Lalaminacióiimpressiódeldibuixesfaalmateixtemps,
permitjàderodetsmecànics.Eldibuixésmodulariambsoluciódecontinuïtatilaseva
midaestàdelimitadapeldesenvolupamentdeldiàmetredelcilindreimpressor.Poden
serincolorsodecolor,peròlasevacaracterísticaprincipalésquesóntranslúcidsperò
notransparents269.Acostumenasertreballatsperuncostatillisosperl’altra.

N’hihadediferentsclassessegonsquinsiguieldibuix.Principalmententrobemdedos
tipus:elsqueimitenlesformesgeomètriquesambformad’estria,acanalats,reticulats,
romboïdals, etc., i els que imiten diferents formes, com la catedral, estel, nevat,
puntejat, monumental, flemish, pedra, gra d’ordi, etc. Aquestes plaques de vidre
imprèsqueesfandeformaindustrialesproduïenenunagrangammadecolors270.




269

MUÑOSDE PABLOS,C.«Elvidreielsvitralls».AlcatàlegContrallums,Vitrallsdel’Eixample.Op.cit.,p.
2126.
270
Segonsl’inventaridematerialconservatal’AFGdeltallerRigalt,Granell&Cia.del1916270,hihavia
lestipologiesdevidresegüents:
«1.Vidriosencillopaís
»2.Vidriosencillobelga
»3.Vidriodepulido
»4.Vidriodoblepaís
»5.Marmolita
»6.Prismáticaespeciales
»7.Baldosas
»8.Vidriodecorativo:impresoblanco,impresodecolor,lisocolor,canalé,porcelana,muffled,martelé,
granuladopulido,plaqué,opalina,americano,antiguo,piedras,cibas.
»Tiposdepiedras:jauckel,ordinarias,finas,finasrosa,straus,vilarrubia
»Tiposdecibas:corrientes,juncosa,colorrosa,amoldadas,inglesas.»
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Fig.27.Tipusdevidreimprèspublicatsalcatàleg:CardonayMunnéS.A.Metales.
Vidrios.LozaSanitaria.s/d.AFG.


Vidreplaqué
Vidre de base incolora recobert per una capa d’esmalt de color, és usual el color
vermell.Generalmentesgravenorebaixenal’àcidlacapadecolorperferdibuixoso
detallsfentunjocentreelcolorilabaseincoloraamanerad’esgrafiat.

VidreTiffanyovidreamericà:
Vidre opalescent, lletós, amb diferents irisacions que s’obtenen de barrejar òxids
durantlafusió271.













271

D’aquesttipusdevidrese’nparlamésextensamentalcapítol3.2,dedicatalesaportacionstècniques
delmodernisme.
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3.1.2.Vidreal’àcid

El vidre a l’àcid és una tècnica força
emprada durant el període modernista,
en molts casos és un complement i
enriquiment

del

Aquesta

tècnica

majoritàriament

vidre

per

emplomat.
s’emprava

embellir

les

finestres que s’obrien a l’escala i als
celoberts, o per complementar els
vitralls emplomats que decoraven els
cancells d’entrada als edificis, o les
portesdelmenjador.
Fig.28.Dibuixpervidreal’àcid.s/d.AFG



A les casesde l’Eixample Barceloní, en trobemuna gran quantitat amb exemples de
gran qualitat tant tècnica com artística. Normalment els motius representats són
formesvegetalsiflorals

Aquestprocedimentconsisteixarecobrirelvidreambceraoresinaidesprésambuna
puntad’acertraçarelsmotiusdecoratiussobrelacapaprotectora.Uncopfetaixòse
submergeix en àcid fluorhídric, que ataca les parts del dibuix que han quedat al
descobert. Les peces gravades poden ser produïdes a mà amb dibuix original i amb
concepte de peça única o també s’empra el sistema de seriació, normalment amb
reservaambunatrepa.Aquestdarrersistemanormalments’empravaperornamentar
lespartsmenysdestacadesdel’habitatgecomelsvidresdelsbanys,escalesocuines.

Ladecoraciógravadaal’àcidpelsistemadereservapermetrepetirambunatrepatots
elsdibuixosiinscripcionsqueesvulguin,amblaseguretatquetotsseraniguals.Enla
dècada del 1870 es va introduir el gravat a la sorra, invent americà que ja s’havia
popularitzatenaquellpaísenelsanysseixanta.
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Gràcies a la informació que apareix en l’Anuari Riera272, podem saber els tallers que
oferien aquesta tècnica als seus clients, així entre els anys 1896 i 1904 tenim
constànciaquehitreballavenlescasessegüents:

«Amigó y Compª (hijo de Eudaldo), Sociedad en Comandita,
Tapineria, 44 [apareix a partir de 1897] , A. Aymat. Cristales
Grabados. Vidrieras de ColoresCristales pintados para muebles.
Asalto, 63, Barcelona. Rótulos especiales de la casa [apareix a
partirde1897],Bordalba(A)SenC.Rda.S.Antonio66[apareixa
partirde1902],Castells(Federico),Metges,10[apareixapartirde
1903],CamalódeTerrés(Carmen),Basea,24[apareixapartirde
1904], Espinagosa (Juan), Molas, 27 [apareix a partir de 1899]
Dietrich(Luis).Provenza,73,G.[apareixapartirde1900],Luengo
(Manuel), Sagristans, 5 [apareix a partir de 1898], Pelegrí y
Porqueras (S. en C.), Sepúlveda, 193 [apareix a partir de 1898],
Pons (Cayetano), Poniente, 3 bis A y 3 bis B. [apareix a partir de
1902]Pous(Joanquín),Olmo,4,InteriorySta.Madrona,5Interior.
[apareix a partir de 1900], Pujol y C.ª (José) Puerta del Angel,
núms.12y13,[apareixapartirde1897],RigaltyCª(A.)Bailen,72
[apareixapartirde1897],Sagalés(Juan),ConsejodeCiento,332
[apareixapartirde1897].»

LacasaRigaltteniaunapartatalseutallerdedicatexclusivamentaaquestatècnica,
delaqualtenienmoltademandaiperaixòellsentenienunagranproducció273.De
lamateixamaneraqueelvidreemplomat,tambérebencollaboracionsd’artistes
derenomqueelsfanelsdissenys,coméselcasdel’artistaAlexandredeRiquer,
que fa el dibuix per als vidres a l’àcid que decoraven la farmàcia Grau Inglada,
actualment desapareguda, que es trobava al carrer Nou de la Rambla, 4 274. En
aquestsvidresal’àcidhihaviadibuixatduesfiguresfemeninesquerepresentaven
272

AnuariRiera.Op.cit.,18961912.
Al’AFGesconservennombrososesbossosperserexecutatsenaquestatècnica.
274
 Imatge publicada a: LEROY. M. Materiales y documentos de arte español. Siglo
Contemporaneo.Barcelona:Ed.Parera.AnyIIlàmina2.1899.
273
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XIX

Arte

les allegories de l’estudi i l’anàlisi. Com es veu a la imatge inferior, el disseny es
trobatotalmentdinsdelscànonsmodernistes.




Fig.29.Reproducciódelsvidresa l’àcidexecutats
peltallerA.Rigalt &Cia,idissenyats

per Alexandre de Riquer, per a la farmàcia Grau Ynglada de Barcelona. LEROY. M.
Materiales y documentos de arte español. Siglo XIX Arte Contemporaneo. Barcelona: Ed.
Parera.AnyIIlàmina2.1899.



També tenim exemples de la seva collaboració amb arquitectes com és el cas del
terrassencLluísMuncunill,quesignadonantlaconformitataundibuixperferloamb
vidre a l’àcid. D’aquesta vidriera, amb decoració vegetal en forma de ramatges, se’n
desconeixladatacióil’emplaçament275.

3.1.3.Vidrepla

Encara que el tema principal d’aquesta recerca siguin el vitrall, és necessari fer un
apropament a les indústries de vidre pla aCatalunya i aEspanya per veure quinaha
estat la seva problemàtica al llarg dels segles XIX i XX. No podem oblidar que el taller
Rigalt,GranellyCía.,abandadenecessitarvidreperpoderportaratermeelsvitralls,

275

Esconservaal’AFG.
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també treballava amb vidre pla que venia a les seves botigues del carrer Enric
GranadosielcarrerHospital.

Pelqueensmostraladocumentacióconservadaal’arxiudelafamíliaGranell,lamajor
part del vidre que utilitzen per als seus treballs provenen de fàbriques de vidre
estrangeres, sobretot belgues, com l’empresa Société anonyme des Glaces de
CharleroiaRoux276,encaraquehihaviafàbriquesdevidreaBarcelonairodalia.

AlllargdelsseglesXVIIiXVIIIBarcelonairodaliaforenelscentresdelaindustriavidriera
catalana. Al segle XIX aquestes indústries foren la base de la transformació de la
produccióenvidreperpassardelestècniquesartesanalsalesmecàniques277.

Elcanvidelsegle XIX al XXvacomportarlamecanitzaciódelesfàbriquesdevidre,això
suposà una conversió pressupostària important que moltes petites empreses no van
poder superar. La indústria mecànica per poder anar endavant es va dedicar
exclusivamentalesformesutilitàries278.

D’aquestaèpocahihaconstànciadediferentsfornsifàbriquesdevidre:
Fábrica de Cristal de La Bordeta, creada al 1896, propietat del González, Tarrida y
JuncosadeBarcelona;FábricadeCristalPlanellyBorrás,SC,fundadael1913,el1918
estraslladaalbarrideLesCortsambelnomdePlanellyRiba,SD,iel1928elcanvia
pel de Cristalerías Planell, SA; Fàbrica Giralt de Cornellà; Clavell de Mataró; Fábrica
Comas,FábricaLligé,iVíayCorominadeBarcelona(aquestsdarrersesdedicavenala
fabricaciódevidresmussolina,gravatsenblanc,al’àcidividresdecolors).

Almargedelesinnovacionsqueesportarenaterme,lasituaciódemoltsvidriersde
final del segle XIX resultava insostenible per les restriccions productives, com per
exemple el gravamen sobre els alcohols —va fer reduir de manera considerable la
producció de botelleria, i provocà el tancament d’establiments—, per la falta de
276

Informacióextretadeladocumentacióconservadaal’AFG.
PITARCHA.J.;DALMASES,N.ArteeIndustriaenEspanya17741907.Ed.Blume.Barcelona1982,p.274.
278
Ídem
277
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competitivitat davant a vidriers estrangers, sobretot belgues, per la poca rendibilitat
quesuposavaelseuemplaçamentoperl’existènciad’altresdemoltmésrendiblesa
lesproximitats.

Davant d’aquesta perspectiva tan pessimista, el director de la fàbrica Cristal de
Badalona, Arturo Farrés, va proposar la constitució d’una unió vidriera a escala
nacional, que tingués capacitat per enfrontarse amb els problemes del sector, i
enfocarlafabricaciódevidrecomuntrustempresarial279.

El15degenerde1908esvaconstituirlaUniónVidrieradeEspaña,SA,ambseusocial
al carrer Barbieni, 1, de Madrid, integrada per deu fàbriques que produïen entre el
80% i el 90% de la producció de vidre. Tot i amb això, algunes es van mantenir
independentsdelaUnión:Lligé,lafàbricadeVimbodí,ladeManresa,laCaraRabia,
CanCervellódeLesCortsilafàbricadeM.Roviraal’Hospitalet.

LaUniónVidrieradeEspaña,SA,vaserunrecursdesesperatperpodersalvarelmal
moment econòmic que estava patint la indústria vidriera espanyola en el període
comprèsentreelfinaldelsegle XIXicomençamentdel XX.LaUniónesvaprojectarper
cincanysdedurada,ambunacordprevidereintegrarlesfàbriquesalsseustitularsi
passat aquest temps així ho decidien. Quan van passar aquest cinc anys, és a dir, el
1913,esvadecidirquetinguésunavigènciadecaràcterindefinit280.

ArrandelscontactesestablertspelsdiferentsfabricantdevidrealaUnionesvacrear
el1914l’AsociacióndeVidrieríasdeEspaña,laqualvacomençaraBarcelona,alcarrer
deCasp,121a,imésendavantesvadomiciliaraMadrid,ambdelegacióaBarcelona.
En aquesta associació van aconseguir integrarse la majoria dels industrials vidriers
d’Espanya. S’hi debatien diferents temes, com els preus dels aranzels, condicions de
venda,importacions,descomptes,vagues,suspensionsdepagaments...Lasocietatva

279
280

Ibídem,p.277.
PLANELL,LEOPOLDO,Vidrio,Op.cit.
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passar a convertirse en una de les empreses de vidre amb un catàleg més extens i
polifacètic,característiquesquevansubsistirfinsalsanysseixanta281.


3.2Lesaportacionstècniquesdelmodernisme

Com ja s’ha comentat anteriorment, el període modernista és un moment on es fan
moltes investigacions tècniques, per una banda per la necessitat de recuperar els
procedimentsanticsques’havienoblidatenmoltscasos,peròtambépertrobarnoves
tècniques que s’adeqüessin a les noves tendències i gustos del moment. Aquest
fenomenesdonaràtantal’estrangercomaCatalunya.

Caltenirpresentque,pertaldeconèixerelsnousmaterials,procedimentsitècniques,
eracomúenaqueststallersferviatgesperEuropa.Comaexemplepodemdestacarel
cas del taller d’arts decoratives Vidal, Francesc Vidal, el fundador de l'empresa va
enviarelseufillFredericVidalaLondresacompletarlasevaformació.Quanentorna,
el1899,importalatècnicadelcloisonné282.Tambétenimconstànciadocumentalque
Antoni Rigalt va viatjar per Europa per conèixer de primera mà el treball dels tallers
mésfamososd’aquellperíode283.

Aquests viatges són una de les vies per les quals la vitralleria catalana s’emmiralla a
l’exterior.Unaaltrad’aquestesviesd’entradad’innovacióorecuperaciódelavidriera
éslasubscripcióapublicacionsd’artsdecorativeseuropees.Aixòesveuclaramenten
lespublicacionsconservadesdel’hemerotecadeltallerRigaltiGranell284.

Als vitralls que es crearan en aquests moments veurem l’aplicació d’aquestes noves
tècniques. De totes aquestes investigacions s’han de destacar el vidre cloisonné, el

281

Ídem,p.27879.
 GARCÍA, M. [et al.] Els vitralls cloisonné a Barcelona, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Casa
Elizalde.1985,
283
AC.TalleresdevidrieríadelosSres.A.RigaltyCªBarcelona.ArquitecturayConstrucción,núm.71.
Barcelona8defebrerde1900,p.43.
284
 Aquestes revistes li arribaven mitjançant la Librería Parera. Ronda Universitat, 12, 1r, Barcelona.
S’hanconservatrebutsd’aquestallibreriaal’AFG.
282
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vidre americà o Tiffany i la tècnica de la tricomia. A continuació, passem a analitzar
aqueststresprocediments:

3.2.1Vidrecloisonné

LainvestigacióhistòricadelsvitrallscloisonnéaCatalunyalavainiciarl’artistaManuel
García Martín l’any 1981, com a conseqüènciade la recerca que portava a termeen
aquellmoment,peral’elaboraciód’unapublicacióalvoltantdelsvitrallsemplomatsi
gravats a l’àcid catalans285.  Aquesta recerca va culminar en el llibre Vidrieras de un
gran jardin de vidrios286, publicat per la Societat Catalana de Gas. Alguns d’aquests
vitralls cloisonné van ser exposats per primer cop en públic en l’exposició
Contrallums287, que es va fer l’any 1983 a la Casa Elizalde de Barcelona. L’admiració
que va generar el redescobriment d’aquesta tècnica provocà la recuperació i
restauració d’un conjunt de vitralls cloisonné i altres objectes artístics creats amb
aquestprocediment.Amblespecesrestauradesesvaferunaaltraexposicióel1985
també a la Casa Elizalde, coincidint amb la celebració del Congrés de l’Associació
InternacionaldelaHistòriadelVidreielColloquidelsCorpusVitraerumMediAevii.
Aquesta nova mostra del 1985 va culminar amb la publicació del catàleg Els vitralls
cloisonné de Barcelona, primera i única obra que parla íntegrament sobre aquests
vitralls.

Abandad’aquestsantecedentsnotrobembibliografiaespecíficasobreaquesttipusde
tècnica. En anys posteriors es parla de vidre cloisonné, dintre de publicacions més
genèriquessobrevitralls,peròmaiaportenresdenou,sinóquesempreesremetena
la documentació abans esmentada. Fins fa pocs anys no trobem cap text que parli
sobreaquesttemadeformamésespecífica,idintredelcontextd’uncongrés,comés
el cas de la ponència de J. Vila Grau Le vitrail cloisonné288. La darrera publicació que
trobem sobre aquest tema és l’article del restaurador Jordi Bonet Conservation
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GARCÍAMARTÍN,M.ElsvitrallscloisonnédeBarcelona.Op.cit.
GARCÍAMARTÍ,M.Vidrierasdeungranjardíndevidrios.Op.cit.
287
AUTORSDIVERSOS.Contrallum.Vitralldel’Eixample.Op.Cit.
288
 VILA GRAU, J. «Le vitrail cloisonné». A: Tehnique et science. Les arts du verre. Actes du colloque de
Namur,2021octubrede1989,Namur,1989.
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Restauracion of Cloisonné windows. A case study289, on es parla breument de la
històriaiexposalesdificultatsdelarestauraciód’aqueststipusdevitralls.

L’origen del vidre cloisonné s’ha d’anar a buscar a l’Anglaterra del segle XIX. Els
inventorsTheophilPfisteriEmilBarthels290demanenel25degenerde1897patentar
elqueellsdescriuencom«perfeccionamentdeltreballencloisonné»291.Lapatentfou
acceptada l’11 de març de 1897. A partir d’aquest moment creen una societat
anomenadaTheCloisonnéGlassCo.,establertaalnúmero49deBernersSt.OxfordSt.
London W. Segons una nota al diari  The London Gazzette292, de 1900, emesa pels
mateixos socis d’aquesta empresa, notifiquen la dissolució de la societat per mutu
acord, amb data 30 de juny de 1900, i en queda com a únic soci i propietari Emil
Barthels.

El nom de cloisonné sorgeix arran del desenvolupament per part d’aquesta empresa
d’un procés basat en la tècnica del mateix nom dels esmalts293, però aplicada en el
camp del vidre. Aquest nou procés es va aplicar en un principi únicament a la seva
societatdeLondres,encaraqueposteriormentesvaanarintroduintenalgunesciutats
europees,sempresotalapatentanglesa,entreellesaBarcelonaialsEstatsUnits294.
Aquestanovatècnicas’aplicavaenladecoraciódefinestres,llums,paravents,etc.,ien
decoracionstaninteriorscomexteriors.

La tècnica del vitrall cloisonné és força elaborada i molt similar a l’emprada en els
esmalts.Consisteixacrearunacaixatotalmentdevidre,perlaqualcosaesprenuna
làminaoplanxadevidretransparentcomabaseis’hiafegeixunsuplementtambéde
vidre als marges amb la funció de formar un marc d’uns 5 mm de gruix per 12 mm
289

 BONET, J. «ConservationRestauracion of Cloisonné windows. A case study». A: Journal of Cultural
Heritage.Vol.9.2008.
290
STROBL, S.«PaintingwithVedas–TheworkoftheLondonCloisonnéGlassCompany».A:Techniques
duvitrailauXIXsiècle.Namur14–16dejunyde2007,p.5568.
291
Originalment«improvementsinCloisonnéwork».
292
TheLondonGazette.Juliol13.1900.4376.
293
Aldocumentdepatentreproduïtalllibrereferenciatalanota57,p.66,esllegeixenundelsapartats
que«...elsobjectesfetsseguintaquestinventsónmoltmésmodernsieconòmicsqueelsfetsseguintels
processosdel’esmaltcloisonnéodelvitrall...»
294
DAVISON,S.,NEWTON,Roy.ConservationandRestorationofGlass.Ed.ButterworthHeineman,2003,p.
6667.Enaquestapublicaciófanreferènciaalahistòriaialprocedimenttècnicdelvidrecloisonné.
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d’ample sobre les vores. Feta la caixa, se’n treballa a l’interior, collocant una xapa
primademetalldauratoargentat,desecciórectangulariambunaalturanosuperiora
3 mm, amb què es materialitzen les línies del dibuix que creen els alvèols o espais
interiorsdelesformesrepresentades(fanlafuncióqueenlatècnicatradicionaldels
vitrallscompleixelplom),queesfarceixenambcloisonnédevidre.S’anomenenaixíles
minúscules boles de vidre295 de diferents colors que s’empren per a la decoració
d’aquestsvitralls.Aquestmaterialdefarciment,compacteiacolorit,esfixamitjançant
colatransparent.Uncopfetaquestpasestancalacaixaambunaaltralàminadevidre
transparent,quefadevidretapa.S’handesegellarlatapaambelmarcdevidreper
quèquediunacapsahermètica.Elpess’estimaentreun10%iun25%mésqueeld’un
altrevitralldelesmateixesdimensionsfetambvidreemplomat,ielgruixd’unvitrall
acabatvariaentre6,35i9,5mm,quanelsfullssóndevidreientre12,75i15,87sies
tractadecristall.Aquestaésunatècnicaforçacomplexa.









Fig.30.Detallvitrallcloisonnéqueformapartd’unparavent.Colc.particular


A Barcelona el vidre cloisonné fou introduït per la casa de decoració d’interiors, F.
Vidal. Francesc Vidal i Jevellí (Barcelona 18481914) propietari d’aquest gran taller
decoratiu, va enviar al seu fill Frederic Vidal i Puig (Barcelona 18821950), amb

295

Segonslainformacióqueespotextreuredeltextquepresentenperlapatentesmentadaalanota
60.Ensexplicaquanparladelatècnicaqueaplicavenesferesdediferentsmaterials peralfarciment,
segons si els vitralls havien de ser translúcids o opalescents. Per a les peces translúcides aplicaven
esferesdevidre,encanviperalesopalescentsempravenpecesdemarbreoaltresmaterialsquefossin
adequats.
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únicamentsetzeanysaAnglaterraaaprendreaquestatècnica296.FredericVidaljade
moltjoveesvaformaraltallerdelseupareiaprenguél’artdel’ebenisteriaieldibuix
ambelmoblistaGasparHomar.Lamajorpartdelasevaformaciófouambelsoperaris
quetreballavenaltallerdelseupare.

L’únicparèntesienlasevaformaciódinsdeltallereltrobeml’any1899quanmarxaa
Londres per aprendre la tècnica del vidre cloisonné. L’aprèn al mateix taller dels
senyors Pfister i Barthels. Fou al seu retorn de Londres a l’agost del 1899 quan
començà a treballar en els primers vitralls cloisonné destinats a la casa d’Eusebi
Bertrand i Serra. Se sap que va intentar formar operaris perquè l’ajudessin però
aquests intents van fracassar per la complicació de la tècnica. S’han conservat pocs
exemplesdevidrescloisonné,abandadelsfetsperalacasad’EusebiBertrandiSerra,
actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya, gràcies a una donació que féu la
famíliaquerecullunesvintiduespeces,entrefanals,paravents,finestres,rellotgesde
paret,etc.Unaltreobjectefetambcloisonnéésuntallafocsqueesconservaalasala
del rellotge del cercle del Liceu de Barcelona. També hi ha localitzades unes altres
pecesdistribuïdesendiferentscolleccionsparticulars.

L’any1908FredericVidalvaviatjaraAmèricadelsudonvaviurenouanyssensetenir
caprelacióambelmónartístic.Al1913vatornaraBarcelona,iunsanysdesprésdela
mortdelseupareésvafercàrrecdeltaller,onvarenovarelsdibuixosdelsmoblesper
actualitzarlos d’acord amb els gustos imperants i abandonà les decoracions de
cloisonnédevidre.Lasocietatfouliquidadal’any1929.Elspocsexemplesqueenshan
arribatfinsavuidiaensmostrenunesobresd’unagranbellesaidelicadesa.Elsmotius
representatssónmajoritàriamentformesfloralsivegetals.

Actualmentaquestatècnicaencaraésforçadesconeguda,ihaestatpocestudiada,per
exemple,noestéconstànciadelnombretotald’obresquevarealitzarFredericVidal,
ni quins eren els seus proveïdors de les peces de vidre... Encara queden moltes
incògnitesperresoldrealvoltantdelsvidrescloisonné.
296

GARCÍA MARTÍN, M. Els vitralls cloisonné de Barcelona. Op. cit. RUDO, Marcy.Lluïsa Vidal, filla del
modernisme.Barcelona:LaCampana,1996.
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3.2.2VidreTiffanyoamericà

LouisComfortTiffany(NovaYork18481933)297fouelcreadordelrenovamenttècnic
mésimportantenl’artdelvidred’aquellperíode.Tiffanyerapintoridissenyador,fill
del joier Charles Tiffany, estudià amb el pintor Georges Innes cap al 1866 i després
finalitzàlasevaformacióaParísontreballàentreel1868iel1869al’estudidelpintor
francèsLéonBailly.Aquestpintorelvaferdescobrirelmóndel’exòtic,coml’esclatde
colordelmónàrab.Elconeixementdelmónàrabielseuexotismel’acompanyaranal
llargdetotalasevatrajectòriaartística,ionseràméspatentaquestainfluènciaserà
enelsdissenysdecoratiusqueseliencarregaran.

QuanretornàaEstatsUnits,esdecantàcapalesartsdecorativesdeixantdebandala
seva formació pictòrica, i es va començar a interessar pels vitralls. Tiffany tenia una
gran coneixença dels vitralls medievals i del vidre antic, dels quals tenia una gran
collecció, gràcies a Samuel Bing298 que els els proporcionava. El 1885 crea una nova
firmaanomenada:TiffanyGlassCompany.

El1900participaràal’ExposicióUniversaldeParís,ambmésd’uncentenardepecesde
cristalleria,vitralls,llums,mosaicsiesmalts.Guanyàdiversosgranspremisperpartdel
jurat de l’exposició i fou nomenat Cavaller de la Legió d’Honor per l’Estat francès.
Aquest any també canvià el nom de la seva empresa per la de Tiffany Glass &
DecoratingCompanytoTiffanyStudios.

El1901participàalesExposicionsPanamericanaideSt.Petersburgonvaguanyàdos
granspremis;al’anysegüentvaparticiparal’ExposicióMundialaTorí,onvaguanyar
elgranpremi.Entreel1904iel1911participàendiferentsexposicionseuropeescom
297

EnreferènciaalabiografiadeL.C.Tiffany,lainformaciós’haextretdelllibre:DUNCAN, ALASTAIR.Louis
ConfortTiffany.NovaYork:HarryN.Abrams,Inc.,PublishersinassociationwithTheNationalMuseum
ofAmericanArt,SmithsonianInstitution.1992.
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SamuelBing,comerciantd’articlesjaponesosaHamburg,transformàlabotigaqueregentavaaParís
el 1895 en una botiga de decoració moderna a la qual anomenà Art Nouveau, i per a la qual va fer
construirmoblesiesquemesdecoratiusprojectatsperdiferentsartistes.Començàcomaimportadorde
productesjaponesos,iellmateixerapropietarid’unadelescolleccionsprivadesmésimportants,ides
de1888editàlasèrieTresordeformesjaponeses,enalemany,francèsianglès.Tambéexposavavidres
dissenyatsperGallé,pinturesd’EdvardMunchomobiliaridissenyatperHenryVandeVelde.
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elSalódelaSocietédesArtistesFrançaisdeParís(1905,1906).El1911acabaelmur
cortinadevitrallsmosaicperalTeatreNacionaldeMèxicDF,el1912creaelspanells
envidredelgalldindiidelgallperalcapitàJ.R.DeLamarperalasevaresidènciade
MadisonAvenuedeNovaYork.

Els anys posteriors continua participant en diverses exposicions internacionals
mostrant les seves obres. El 1916 amb motiu del seu 68è aniversari, se li fa una
exposició retrospectiva mostrant moltes de les seves obres i recollint les seves
diferentsfacetesartístiques:pintures,vitralls,mosaics,llums...alseutaller.Dosanys
despréscrealaLouisComfortTiffanyFoundationperajudarelsartistesnovells.

El 1919 es retira i divideix Tiffany Studios en Tiffany Furnaces, sota la direcció d’A.
Douglas Nash per continuar la producció de cristalleria o «Favrile Glass», i la Tiffany
Ecclesiastical Department, la qual continuava la producció de vitralls, mosaics, llums,
etc.sotaelnomdeTiffanyStudios.El1922creaelTeDeumLaudamusuntrípticfet
amb mosaic per First United Methodist Church, de Los Angeles. El 1924 es dissol
TiffanyFurnacesiposteriormental1932TiffanyStudiosesdeclaraenfallida.El17de
generde1933morL.C.Tiffany.









Fig.31.DetallvitralldelatribunadelaCasaLleóMorera.Barcelona1905.
onesveuelvidréTiffanyempratperalasevarealització
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Comparat amb el vidre medieval, el que s’estava utilitzant en aquells moments li
semblavad’unagranpobresaaTiffany.Refusatotalmentl’úsdelagrisalla.Lesseves
investigacionsvandirigidescapal’obtenciód’unvidrequetinguilaintensitatdelvidre
medieval i la textura irisada i metàllica dels vidres orientals antics. Va començar a
experimentarambòxidsimètodesdecoccióicomaresultatvaobtenirunmaterialde
qualitats completament noves, al qual donà el nom de «Favrile Glass», apte per als
vitrallsitambéperalamanufacturad’objectesd’art.

Aquest vidre presenta irisacions o coloracions diferents com a conseqüència de la
barrejad’òxidsdiferentsenelprocésdefabricaciódelvidre.ElvidreTiffanytéungruix
i un pes superior als vidres normals. Fou introduït a Europa i concretament a França
perSamuelBing.

ElvidreTiffanyoamericàtindràmoltadifusióaCatalunyagràciesalaparticipacióde
L.C.Tiffanyamblessevesobresenmoltesexposicionsinternacionalseuropeescomla
de París, i per la publicació de les seves obres tant en revistes estrangeres que
arribaven a Catalunya com en catalanes. L’any 1900 la revista Arquitectura y
ConstrucciónreprodueixelsvitrallsqueL.C.Tiffanyhaviadissenyatperalaparròquia
deSaintMichaeldeNovaYork,1895.

A banda de la difusió del vidre Tiffany en els vitralls, també és molt conegut pel seu
disseny de llums, amb els quals revolucionarà i renovarà amb les pantalles de vidre
emplomatrepresentantelementsextretsdelanatura.

LacasaRigaltiGranellincorporal’úsdelvidreamericàenlessevescomposicions,per
donarméscategoriaalconjunt.Comqueésunvidremoltespecial,elseupreueramés
elevatquequalsevolaltretipusdevidre.
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3.2.3Latricomia


A l’arquitecte Antoni Gaudí (1852–1926) no el podem considerar pròpiament un
vitraller, però sí que cal ferne esment especial per les seves investigacions dins
d’aquestcamp.Fouunmestredelallum,quetémoltaimportànciaenlessevesobres.
Utilitza la llum com a organitzadora d’espais, graduantne la intensitat a través de
lluernesividrieresentrealtreselements,peraixòsorprènqueeltreballdelvitrallen
moltesdelessevesobresadquireixiunpapersecundari,sobretotenlessevesobres
més primerenques, en canvi en altres obres no dubta a cercar un nou ús del vitrall
experimentant i creant experiències de gran interès —vitrall tridimensional de
Bellesguard, la casa Batlló o els vitralls amb tricomia de la Catedral de Palma de
Mallorca. Ara bé, malgrat aquests vitralls experimentals, el treball amb vidre
emplomatnofoureeixitniconstantalessevesobres,adiferènciad’altresarquitectes
contemporanis,ontrobemaquestasituaciódeformaconstantentoteselsprojectes.

El1901fouencarregadaaGaudí,perpartdelbisbePereCampis,larestauraciódela
CatedraldeMallorca,quevaduratermefinsal1914.Unapartdelaintervencióerala
construcciódevuitvitrallsielrosetóperalaCapellaReial.Enaquestareforma,Gaudí
vavolerretornaralaSeudeMallorcal’esperitmedieval,iperaixòlivadonarmolta
importància al treball de la llum i el seu tractament. Els pintors Jaume Llongueras,
Joaquim Torres Garcia i Iu Pascual, collaboradors de Gaudí, intervingueren en
l’execució d’aquests vitralls. Aquests tres artistes ja havien treballat amb Gaudí a les
obresdelaSagradaFamília.

EltreballconcretquerealitzarenenlesreformesdelaSeudeMallorca,noestàdefinit.
Elmésprobableésqueaqueststresartistesparticipessinenlarealitzaciódelscartrons
per a aquests vitralls299. El bisbe Campins va marcar la temàtica que s’havia de

299

HihadiferentsllibresqueparlendelarelaciódeTorresGarciaiAntoniGaudíilasevacollaboració
en la Seu de Mallorca: SUREDA I PONS, Joan. Torres García. La fascinació del clàssic. Barcelona: Ed.
Lunwerg,SA,1993,p.4748.JARDÍ,ENRIC.TorresGarcía.Barcelona.Ed.Polígrafa.SA.1973.TORRESGARCÍA,
J.Historiademivida.Barcelona:Ed.Paidos,1990.Tambés’hacontactatambelMuseoTorresGarcía
(Uruguai)pertrobarinformaciósobreeltreballdeJ.TorresGarcíaambGaudíalaCatedraldeMallorcai
la tècnica de la tricomia, però en l’arxiu d’aquest museu no es conserva documentació sobre això,
segonslarespostadelSr.CarlosSerra.
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representarenaquestsvitralls:lalletaniadelrosari.Alcostatdel’Evangeli:reinadels
patriarques,delsApòstols,delsConfessorsiReinaconcebudasensepecatoriginal.Pel
costat de l’epístola: Reina dels Profetes, dels Màrtirs, de les Verges i del Santíssim
Rosari. D’aquests vuit vitralls se’n van fer dos, els anomenats: Reina de les verges i
Reinadelsconfessors,datadesel1905,ielrosetó300.

Semblaqueunsprimersvitrallsvanserfetsperl’empresadel’EudaldAmigó301.A la
mortd’aquest,vanserelsfillsquicontinuarenambeltallerielsquicollaborarenamb
Gaudí. Aquest arquitecte ja havia coincidit amb els Amigó mentre disposava la part
decorativa —mosaic i cadirat— de l’església de Sant Andreu del Palomar i aquesta
empresas’encarregavadelsvitralls302.

AlaCatedraldePalma,Gaudíassajaunexperimentperalacreaciódenovestipologies
de vitralls, anomenat «tricomia», possiblement suggerit pels vitralls que L.C. Tiffany
haviarealitatunsanysabansalaparròquiadeSaintMichaeldeNovaYork,1895,ique
larevistaArquitecturayConstrucciónhaviapublicataBarcelonal’any1900303.

L’experiment de Gaudíés molt agosarat i tècnicament molt complex.Seguint amb la
seva investigació de la llum, Gaudí va veure que els vitralls de les esglésies de
Barcelonaestavenpintatsambesmaltsalespartsqueservienperdibuixarlesfiguresi
els clarobscurs de les draperies i altres accessoris i això donava una opacitat al vidre
queimpediaelpasdelallum.L’arquitectevoliatrobarunanovatècnicaquepogués
ferelmateix,peròambelvidretranslúcid.Creàla«tricomia»,sistemaqueconsisteix
en la superposició de vidres de colors primaris, fins a un màxim de cinc, tots de
tonalitats diferents i rebaixats amb àcids, que produïen una interessant paleta
translúcida.

300

TOUS,L.;COLL.P.VitralesdelaCatedraldeMallorca.Mallorca:RotaryClubPalmaAlcúdia.1993,p.
3336.
301
 Aquesta referència la trobem dins del llibre BASSEGODA, Joan. El gran Gaudí. Ausa, Sabadell, 1989,
p.458
302
AUTORSDIVERSOS LavidrieraespañoladelgóticoalsigloXXI.Op.cit.,p.222223.TOUS, Llorenç;COLL,
Pedro.VitralesdelaCatedraldeMallorca.Op.cit.,p.3435.
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 «Las vidrieras de la Iglesia de San Miguel en NewYork y su autor Tiffany». A: Arquitectura y
Construcción.Núm.76.23/04/1900.p.120121.
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Elsinconvenientsd’aquestsistemasóndiversos,elprincipaléselcosteconòmicque
representa; també crea un sobrepès que efectuen tres vidres dins d’una ànima de
plomqueéstovaitendeixaperdreconsistència,demaneraquepotarribaracaure.
Enaquestsvitralls,Gaudímanipulasegonselsseusinteressoslatradicionaltècnicadel
vidre.














Fig.32.Vitrallentricomia.Catedral
deMallora.Foto.J.Bonet

Lluís Rigalt ens parla, l’any 1927, sobre la tècnica de la tricomia304. En un text força
interessant, aquest vitraller reflexiona sobre l’ús i la tècnica que considera molt
encertadaibenpensadatenintencompteellloconhad’anarubicada,encaraquees
faressòdel’elevatcostquerepresenta,quen’impossibilitaladifusió.Aixítambéens
dónaconstànciaqueaquestamateixatècnicaesvaassajar posteriormentalSalódel
Consell de Cent de Barcelona del Palau de la Generalitat, obres dissenyades per
l’artista J. Torres García i executades pel taller Rigalt305, però que van haver de ser
retiradesjaquelasevaproximitatambl’espectadorilapotèncialumínicadelllocon
s’haviendecollocarendesaconsellàlainstallació


304

RIGALT,L.«LesVitralles».A:ArtsiBellsOficis.RevistaMensualdelFAD.Barcelona:desembrede1927,
p.3339.
305
 Sobre aquests vitralls es parla més extensament en el capítol dedicat a la producció artística del
taller.
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4.EltallerRigalt

D’entre els diferents tallers de vitrallers que van sorgint a final del segle

XIX

i

començament del XX, un dels principals que cal ressaltar per la magnitud de la seva
obraiperlagranqualitattècnicadelessevespeceséseltallerRigalt,GranellyCía.
Gràcies a la direcció artística del vitraller Antoni Rigalt i Blanch, el taller es pot
equiparar amb els grans tallers de vitralls que estaven vigents en aquell moment a
França,AnglaterraiAlemanya.

L’empresa es fundà el 1890 amb el nom comercial d’Antoni Rigalt y Cía. i
posteriormentcanviàunesquantesvegadesdenom.El1903ifinsal1923passaràa
dirseRigalt,GranellyCía.El1923,quetornàacanviardenomperlamortd’undels
seussocisprincipals,AntoniRigalt,iladecisiódelseufillLluísdedeixarlasocietatper
establirsepelseucompte,lasocietatpassàaportarelnomdeGranellyCía.,quees
mantindràfinsquevatancarel1984.

Enaquesttallernoúnicamentesvandedicaralarestauraciódevitralls,sinóquefou
un dels impulsors en creació de noves vidrieres dins de l’estil modern imperant en
aquell moment: el modernisme. El gran nombre de restauracions de vitralls que
portaren a terme i la gran experiència que tenia Antoni Rigalt dins del camp dels
vitrallsferenquelesobresexecutades,tantd’estilanticcomdinsdelnoumoviment,
sobresurtinperlasevagranqualitattècnicaiestilística.

Parallelamentalainvestigaciópròpiadinsdelmóndelsvitralls,tambévanferviatges
al’estrangerperconèixerelstallers306devitrallsmésfamosos.

Aquesttalleresvaconvertirenl’empresadevitrallsmésimportantdecomençament
delsegle XXaCatalunya.Jaelsseuscontemporanisexaltavenlessevesqualitats,tant
artístiques com tècniques, i la situaven com una de les empreses de vitralls més

306

A.C.TalleresdevidrieríadelosSres.ARigaltyCª.Op.cit.p.43.
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importantsdetotaEspanya,comhodemostraelfragmentsegüentextretd’unarticle
delarevistaArquitecturayConstrucción:

«Unadelascasasquemásméritostieneyqueesdignademayores
alabanzas, quizás la más importante de toda España, es la de los
señores Rigalt y Cª, (...) Esta casa puede decirse que es la que ha
hecho renacer en España el verdadero gusto artístico de esta
industria, haciendo por sí todos los accidentes de la fabricación,
desdeeldibujohastalacoccióndeloscolores»307.

En aquest capítol s’analitzaran totes les característiques pròpies d’aquesta empresa,
des dels propietaris i creadors de la raó social, la ubicació del taller i la seva
organització,elsproveïdorsambquitreballaven,elsdiferentsestilsquevancultivar,els
molts artistes contemporanis que hi van treballar aportant dissenys, els mitjans de
publicitat emprats, i els premis rebuts al llarg de la seva llarga i meritòria trajectòria
professional.Enresum,totl’universqueenvoltavaaquesttaller.












307

Ídem
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4.1Elsprotagonistes

Aquesttalleralllargdelsanysvatenirdiferentssocis,quevananarentrantisortintde
la societat. De tots ells, els tres principals i que van tenir més repercussió al taller
foren:AntoniRigaltiBlanch,JeroniF.GranelliManresa,iJosepM.BartomeuiBaró,
dels quals en parlarem més àmpliament a continuació. De tota manera, també cal
assenyalarquinsvanserelsaltresmembresdelasocietat.

En la primera societat anomenada Antoni Rigalt y Cía. (1890 –1903) els socis eren:
AntoniRigaltiBlanch;JeroniF.GranelliManresa;JosefaManresaySagarra,víduade
GerónimoGranelliMundetimaredeJeroniF.GranelliManresa;iMercedesiTeresa
GranellyManresa,germanesdeJeroniF.Granell.EnlasegüentsocietatRigalt,Granell
yCía.(19031922),elssociserenAntoniRigaltiBlanch,JeroniF.GranelliManresa,i
JosepM.BartomeuBaró.Alamortd’AntoniRigaltiBlanch,el1914,s’incorporaala
societat el seu fill Lluís Rigalt i Corbella. El 1923 hi ha un nou canvi de nom de la
societat, en marxar Lluís Rigalt el 1922, l’empresa passa a dirse Granell y Cía. En
aquests anys s’incorpora a la societat el fill de Jeroni F. Granell i Manresa, Jeroni
GranelliBartomeu.Delsfillstambéenfaremesmentacontinuació.

Per què no queda clara la gestació de la primera societat? Antoni Rigalt ja era un
vitrallerreconegutqueteniatallerpropi.JeroniF.Granell,enelmomentdeconstituïr
la  societat, és un jove de vintidos anys que encara no ha acabat la carrera
d’arquitectura.Tambécalressaltarquejustamentl’anyqueescrealaprimerasocietat
fou el mateix en que morí Jeroni Granell i Mundet, pare de Jeroni F. Granell, i
prestigiósmestred’obresbarceloní.
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4.1.1Elssocisprincipals

JeroniF.GranelliManresa(18681931)

Jeroni Francesc de Paula Granell i Manresa308
vanéixeraBarcelonael7degenerde1868.309
Era el tercer fill del conegut mestre d’obres
JeroniGranelliMundet(18341890)ideJosefa
ManresaiSagarra(1834?).LafamíliaGranelli
Manresa ja tenia dues filles més, Mercedes i



Teresa.
Fig.33.JeroniF.GranelliManresa




Elsseusanysd’infantesatranscorreguerendinsd’unambientdecreacióartística.Dels
seusanysescolars,nose'nconservendadesfinsal1870,quanvaingressaral’Institut
de Barcelona per fer el batxillerat i on restà fins al 1884. Aquell mateix any es va
matricular a la Universitat de Barcelona per iniciar els seus estudis d’arquitectura,
seguintl’oficifamiliar310.

Complementàelsseusestudisd’arquitecturaal’EscolaOficialdeBellesArts,oncursà
les assignatures de pintura, escultura i gravat, paisatge, còpia d’estampes, teoria
estètica i història de les belles arts. També es va matricular de geometria analítica i

308

GILFARRÉ,N.L’arquitecteJeroniF.GranelliManresa(18691931).UniversitatdeBarcelona.1999.Tesi
de llicenciatura. GIL FARRÉ, N. «Jeroni F. Granell» A: La Casa Granell de la Gran Via de Barcelona.
Barcelona:Restaura,2004.
309
 Aquesta informació es troba dins de l’expedient que es conserva en l’Arxiu de la Universitat de
Barcelona. Un dels requisits per als tràmits de matriculació era tenir un certificat d’autenticitat de la
partidadebateig.D’aquestcertificat,signatpelpresbiteridelacatedral,RamonCalzada,del26d’agost
del1879,s’haextretaquestainformació.Tambéespotconsultarlapartidadebateigal’Arxiucapitular
de la Catedral de Barcelona, al llibre: Bautismos primer semestre de 1868, núm. 78 p. 23, d’aquest
expedientsabemquefoubatejatel10degenerde1868ambelnomdeJerónimoFranciscodePaula
José.PeraixòsignavaelsprojectescomJerónimoF.
310
 Es conserven els tràmits de matriculació per l’Escola d’Arquitectura a l’Arxiu de la Universitat de
Barcelona.Perunaaltrabandahihal’expedientacadèmical’Arxiudel’EscolaPolitècnicad’Arquitectura
deBarcelona.
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descriptiva en la Facultat de Ciències Físicomatemàtiques, Físicoquímiques i Naturals
deBarcelona.

JeroniF.Granellvaobtenireltítold’arquitecteel19desetembrede1891.Delaseva
mateixa promoció era Josep Puig i Cadafalch, i d’una posterior Lluís Muncunill. Una
part fonamental de la seva formació com a arquitecte es va gestar en el seu entorn
familiar. El fet que el seu pare fos un reconegut mestre d’obres de Barcelona el féu
estarencontacteambtotselsnousprojectes,tanturbanísticscomarquitectònics,que
sacsejaren la Barcelona de final del segle XIX i començament del XX, així com també
amblesnovetatsquearribavend’Europamitjançantllibresipublicacions.

Jeroni F. Granell heretà, a la mort del seu pare el 1890311, una magnífica biblioteca
d’arquitectura, on destaquen les obres de ViolletleDuc i Pugin, i que ell anirà
ampliantalllargdetotalasevavida,tantambllibrescomambrevistes,jaqueestava
subscritalespublicacionsd’arquitecturaid’artsdecorativesmésimportantsd’Europa
comDerModernStill,TheStudio,oArtetDecoration.

Els estudis fets d’una banda, i el coneixement recollit mitjançant les publicacions
europeesd’unaaltra,faranqueJeroniF.Granellelaboriunestilpropi,moltpropera
lestendènciescentreeuropees.Pocdesprésd’obtenireltítold’arquitecte,obreelseu
primer despatx en un entresòl del número 52 del carrer Pau Claris. Un any desprès
contrau matrimoni amb Elvira Bartomeu (18701944), natural de Reus, amb la qual
tindràquatrefills;Jeroni,Elvira,JosepiMercè.

Atès el seu tarannà compromès es vincularà al llarg de la seva vida amb diferents
associacions relacionades amb el món de les arts, però la més rellevant fou amb
l’AsociacióndeArquitectosdeCataluña312.Elmateixanyquevaacabarelsseusestudis

311

 Tots els llibres i revistes que es fan referència en aquest apartat es troben el l’arxiu de la família
Granell.
312
TotaladocumentacióreferentalavinculaciódeJeroniF.Granellambl’Associaciód’Arquitectesde
Catalunyahaestatextretadel’ArxiuHistòricd’aquestaassociació.Elsdiferentscàrrecsquevaocupar
consten a les actes de l’associació, que han estat consultades entre el 1891 (any en què va acabar la
carrera)iel1931(anyquevamorir).
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d’arquitectura s’hi associà, on parallelament al seu treball com a arquitecte
desenvolupàdiferentscàrrecsadministratius,comeldetresorer,vicepresidentofinsi
totpresidentaccidental.

VaparticiparendiversoscongressoscomelcelebrataMadridl’any1904,llegintuna
ponència titulada Del llamado arte modernoen las obrasde arquitectura, juntament
ambEnricSagnieriBonaventuraBassegoda.

L’any 1902 va ser nomenat per l’Asociación de Arquitectos de Cataluña, amb els
arquitectes J. Vilaseca, Maymó Sellés y Coquillar, per emetre dictamen al voltant del
qüestionarireferentales«reformasdelasbasesdeEnsanche,máscuansecreamás
convenienteparalaunióndedichoensancheconlospueblosactualmenteagregadosa
esteMunicipio».

GranellielPlaJaussely

Desprésqueel1897s’agreguessinaBarcelonalesvilescircumdants,l’Ajuntamentde
Barcelonavaveurelanecessitatdesolucionarelproblemaqueescreaperpoderunir
el centre de la ciutat amb els pobles i alhora la comunicació entre ells. Per aquest
motiu l’alcaldia convida l’associació d’arquitectes perquè doni la seva opinió sobre
d’aquest assumpte. Per això el 14 de juny del 1902 es crea una comissió especial
formada per Jeroni F. Granell juntament amb els arquitectes Sagnier, Vilaseca,
Coquillat,MaymóiSellésperemetredictamen«Acercadelcuestionarioreferentealas
reformasdelasbasesdeEnsanche,máscuansecreamásconvenientesparalaunión
dedichoensancheconlospueblosactualmenteagregadosaesteMunicipio».

Parallelament, el 1903 s’aprovaren les bases d’un concurs internacional
d’avantprojectes per solucionar aquest problema. Es va designar un jurat perquè
determinéselguanyador.Entreelsmembresd’aquest,calremarcarl’arquitecteJosep
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Puig i Cadafalch. El 1905, s’atorgaren el premis i en va resultar guanyador
l’avantprojectedeLeoJaussely,anomenat«Romulus».313

La resolució314 presa per la comissió de la qual formava part Jeroni F. Granell fou la
següent:
«Teniendoencuenta:
»1ºQueeltérminomunicipaldeBarcelonaprocededelareunión
devariosnúcleosprimitivos,cuyaaglomeraciónsedecretósinque
hubieraunplanpreconcebido,deenlaceentreunosyotros.
»2º Que este enlace, aun aprovechando los caminos y rieras que
actualmente los atraviesan, es deficiente y de imprescindible
implantación.
»3º Que el desarrollo de las edificaciones del Ensanche y casco
antiguo violenta la realización de un plan científico de
urbanización,puesnopuedeprescindirseenabsolutodeloqueya
existe, sin exponerse á las dificultades que alargan
considerablemente, y aun imposibilitan al fin la consumación del
proyecto.
»4º Que el costo de esta reforma, ya de si elevado, tiene que
reducirsetodoloposibleparafacilitarsudesarrolloprácticoyno
caer en inconvenientes análogos á los expuestos en el párrafo
anterior.
»Estasconviccionesnoshanimpuestolanecesidaddeproponerla
reformadelactualplanodeBarcelona,tendiendoá:
»1ºAprovecharenloposibletodoloexistente.
»2º Mejorar lo que, sin estar en las condiciones del número
anterior,seasusceptibledeutilidadenelplangeneral.
»3ºProponervíasdecomunicacióndirectasentrecadaunodelos
núcleosentresí.

313

JULIAN,Imma.L’urbanismeaBarcelonaentreduesExposicions(18881929),p.47.
 Aquesta resolució surt publicada a l’Anuario para el 1903 de la Asociación de Arquitectos de
Cataluña,p.255262.
314
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»4º Realización de Rondas para cada uno de dichos grupos, que
conduzcanlavialidadálospuntosmásnecesariosdelosmismos.
»5ºEstablecerbosques,parques,jardinesyzonasdeurbanización
rurizadaenlossitiosmássanosyennúmerosuficienteparaque
sean fácilmente accesibles desde todas las partes del conjunto
urbanizado.
»6ºQueelExcmo.Ayuntamiento,imitandoloqueyasehahecho
en otros puntos, dé más importancia á la cuestión de barrios
obreros, y la resuelva por un concurso especial, fijando en la
convocatorialugaresdeinstalaciónsanos,dafácilcomunicacióny
depreciobajoparalaedificación.
»7º Formular en un dictamen aparte las propuestas de
modificacióndelasordenanzasmunicipales.»


Aquestaresolució,igualquemoltsdelsavantprojectesqueespresentarenaconcurs,
es limitava a plantejar el pla dels enllaços, a diferència del pla de Jaussely, el
guanyador,queanavamésenllà,ideantuncompletplaurbanísticdeBarcelona.Així,
l’arquitecte i urbanista francès proposà remodelacions del pla Cerdà i de les viles
circumdants,creantnovesviesdecomunicació,mentrequeelprojectedel’associació
d’arquitectes, del qual formava part Granell, es basà en l’aprofitament màxim de les
connexionsjaexistents,creavapocscarrersnousirespectavatantcomerapossibleel
jaconstruït.Encaraquecoincideixenenlapropostadeferrondesdecircumvallació,i
enlapreocupaciódelesmesuresdesalubritatihigienedelsbarris.Aixímateixcomen
elprojectepresentatperLeóJaussely,elprojecteenquèparticipal’arquitecteGranell,
té un marcat caràcter d’estratificació social, classificant cada barri segons el nivell
social de la gent a la qual va destinat. La resolució va ser publicada a l’Anuario de
ArquitectosdeCataluñael1903.

Altrestasquesqueliencarregaran,alllargdelsanysquevaestarvinculatal’associació
d’arquitectes,seranlesd’arquitecteforense,peritatgesilarevisiódelesordenances
municipals dels anys 1910 i 1915, així com la vicepresidència del II Saló Nacional
d’Arquitectura de 1916, i membre del Comité Permanente de Congresos
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Internacionales el 1923. Fins al 1922 la seva presència dins d’aquesta associació fou
constant, a partir d’aquest moment s’anirà desvinculant a poc a poc de les diferents
activitats.

A banda de la seva important vinculació amb l’associació d’arquitectes, Jeroni F.
GranelltambévaestarassociatambelFomentdelesArtsDecoratives,atesalaseva
granvinculacióamblafàbricadevitralls.JeroniF.Granell,commoltsdelsarquitectes
d’aquellmoments’endinsàenlarecuperaciódelesartsaplicadesal’arquitectura.

Encara que la seva faceta com a renovador de l’art del vitrall és la més important i
conegudadinsdelesartsaplicades,tambéinvestigaràitreballaràambaltrestècniques
decoratives.Així,perexemple,vadissenyarmodelsperapavimentshidràulicsperala
casa Escofet, Tejera & Cía. Seguint la idea modernista de l’art total, Jeroni F. Granell
dissenyavatotaladecoració,tantinteriorcomexterior,delsseusedificis:arrimadors
ceràmics,esgrafiat,forja,esculturadecorativa,vitralls,etc.

Hi ha un element característic de l’estil modernista de Jeroni F. Granell que li dóna
l’empremta personal a les seves construccions: els bordons semicirculars. Fets de
pedra artificial, l’arquitecte els utilitza en façanes, envolten i delimiten finestres i
portes, dins d’unes formes toves i sinuoses. És un element imprescindible del seu
repertori,queutilitzaràdesdelbasamentfinsalcapcer.

Elsmodelsquepredominenenlessevesdecoracionssónelsextretsdelanatura.Enel
període central de la seva trajectòria artística les formes ornamentals basades en
aquesttematendirancapalasíntesiil’abstraccióformal.

Característiquesarquitectòniques

Granell va iniciar la seva activitat constructiva tan bon punt va finalitzar els estudis
d’arquitectura, fet que coincidí amb l’aprovació d’unes noves ordenances municipals

154

quetindrienefectesimportantsenlaconfiguraciódel’Eixample315.Algunesd’aquestes
modificacions són: l’ampliació de l’alçada permesa dels edificis i la total llibertat del
propietari a l’hora d’utilitzar en la façana el tipus d’arquitectura que més li agradés.
Això últim comportarà més llibertat decorativa que conduirà a una gran varietat
estèticaiartística.

L’arquitecturadeGranelltéunescaracterístiquespròpiesmoltinteressantsquenoes
limitenúnicamentalapartestilística.Semprevatreballarperalaburgesiaimaivafer
cap obra pública. El seu treball amb la burgesia es desenvolupava de dues formes
diferents, una era treballant per encàrrec, com era habitual en la majoria dels
arquitectescontemporanis,il’altraessentellmateixelpromotordelesobres,treton
raulasevapeculiaritatimodernitat.

JeroniF.Granellvaserunpersonatgeambunagranvisióperalsnegocis:compravael
solar situat en una zona de l’Eixample valorada o que no tardaria a valorarse,
posteriorment construïa l’habitatge dissenyat per ell —fet que li donava una gran
llibertatjaquenoestavasubjectealesdirectriusdelsclients—,iuncopacabadal’obra
la venia a un particular, el qual s’allotjava en el pis principal i destinava els altres
habitatgesalloguer.

L’arquitecte Granell representa un nou model de professional, és un dels pioners de
veurel’arquitecturamésenllàdeserunaobrad’artod’unanecessitatvital,sinócom
un negoci, i un negoci molt lucratiu, representa un dels primers empresaris
constructors.Aquestaideadenegocitambélaplasmaràenelfetdeser,enunprimer
moment, soci capitalista de l’empresa de vitralls, i després ja soci de ple, vinculat
totalment amb la gestió diària d’aquest taller. Va veure amb claredat que amb la
construcció del nou Eixample farien falta nous tallers especialitzats en les arts
aplicadesperembellirelsnousedificisques’estavencomençantaconstruirenaquesta
partnovadeBarcelona.

315

Peramésinformació,consulteulesOrdenancesMunicipalsdeBarcelona,Barcelona,1891,ol’article
deBARJAU,S.«Arquitectura,paisatgeurbàiordenances:L’aspectedelsedificisal’EixampleClàssic»,Op.
Cit.,p.223235.
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Principalment,Granellconstruiràedificisplurifamiliars,encaraqueenlasevadarrera
etapaconstructivatambéseliencomanarenedificisunifamiliars.Lesestructuresdels
seushabitatgesplurifamiliarssegueixenlatradiciódeconstrucciódel’Eixample:casa
amb baixosper a botiga, pis principal destinatals propietaris, i tres oquatre plantes
superiors per a lloguer. En ser unes construccions destinades a la venda i a una
clientela que era la burgesia, Jeroni F. Granell tenia molta cura amb tot el que feia
referènciaaladecoraciódelafaçana,elvestíbulil’escalainterior,enresum,lesparts
públiquesdel’edifici.Peròadiferènciadelamajoriadelesconstruccionsdelmoment,
Granellposaunaúnicaescalad’accéstantalprincipalcomalarestad’apartaments.

Per altra banda en aquests habitatges existeix també una ordenació horitzontal: les
cambres que donen a la façana anaven destinades al saló i zones públiques, com el
despatx i la sala de rebre. Les habitacions ubicades a la segona façana anaven
destinadesalsespaisprivats,dormitoris,menjador;mentrequealvoltantdelcelobert
esdestinavenalsespaismenysvalorats,comlacuinaoelsbanys.316

Majoritàriamentlasevaproduccióesbasaenedificisplurifamiliarsentremitgeresala
zona de l’Eixample, encara que també construirà per encàrrec cases unifamiliars
bàsicamentalazonadeSarrià,St.GervasiiVallvidrera.Calassenyalarquedinsdela
seva producció hi ha un important nombre de remodelacions de façanes, reformes
interiorsiampliacionsd’edificisjaexistents,aixícomtambéd’obresmenors.

Encaraquelamajoriadelsedificisqueconstruiràestandestinatsacasesparticulars,de
formapuntualtreballaràenobresd’arquitecturareligiosa,coméselcasdelprojecte
peralesMadresReparadorasaBarcelonaquedatadel1897,dissenyatenelméspur
estilneogòtic.



316

 MONTANER, Josep M. «Escaleras, patios, despensas y alcobas: un análisis de la evolución de la casa
artesanaalacasadevecinosenBarcelona».A:ArquitecturasBis.Sep.1985,p.6.
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Per a la construcció dels seus edificis emprarà diferents materials: la pedra per al
basament, l’entresòl i l’escultura aplicada a l’edifici, i el maó per a la resta de la
construcció.Elmaócomamaterialconstructiuésfreqüentenl’obradeGranell,encara
que normalment l’amagarà sota d’algun element decoratiu com l’esgrafiat o
l’arrebossat. Les obres d’aquest arquitecte, estructuralment i constructiva, no
sofreixen cap variació al llarg dels anys. La seva evolució es percep mitjançant
l’evoluciódecorativaquepateixenlessevesconstruccionsiseràlaquedefiniràelseu
llenguatgesingular.

LaproducciódeJeroniF.Granellseràmoltextensaentreel1891iel1916,anyenquè
trobemlasevadarreraobradocumentada.Desd’aquestadatafinsal1931,anydela
sevamort,esdedicàexclusivamental’empresadevitrallsRigalt,GranellyCía.Elfet
quemarcàl’abandonamentdelasevacarreraprofessionalvaserlamortdelseusocii
directorartísticdel’empresa,elvitrallerAntoniRigaltiBlanch,el1914.

La seva producció artística317 es pot dividir en cinc moments ben diferenciats: el
període academicista (18911898), el primer modernisme (18981900), l’auge
modernista (19001904), el darrer modernisme (19041910), i l’evolució cap al
noucentismeidarreresobresclassicistes(19101916).

Elperíodeacademicista(18911898)

ElsedificisfetsperGranellenaquestprimerperíodeescaracteritzen,engeneral,per
unes formes de línies rectes, de decoració austera, i on és patent l’empremta
academicista. La major part dels encàrrecs que rep en aquest moment són obres de
caràcter menor: remodelacions, ampliacions, coberts i obres de clavegueram. Fins al
189798 la seva producció és força minsa. El seu primer encàrrec el rep el 1892 per
dissenyariconstruirunacasaalcarrerGanduxer,elprojectedelaqualensmostrauna
317

 Lafontprincipalons’hanconservatdocumentacióalvoltantd’aquestsedificisésl’arxiuprivatdela
família Granell, on s’han pogut localitzar la major part dels plànols, així com també es conserven
factures i contractes d’obres. També a l’Arxiu Administratiu de Barcelona es conserven alguns
expedients d’obres de la mateixa manera que a l’Arxiu Històric de Sarrià. Per a més informació sobre
l’arquitecteJeroniF.Granell,espotconsultarlatesidellicenciatura:GILFARRÉ,N.L’arquitecteJeroniF.
GranelliManresa(18691931).Op.cit.
157

casa de planta baixa dins d’un estil neoromànic. D’aquest període calassenyalardos
edificis construïts coetàniament, entre el 1897 i el 1899, al carrer de Mallorca a
l’alçada dels números 217 i 219318 que marcaran un primer pas cap a l’estètica
modernista.Laplantabaixadelnúm.219—jadesaparegut—allotjàenelseumoment
l’empresadevitrallsdelaqualGranellerasoci.

Elprimermodernisme(18981900)

Desprésd’unesprimerenquesobresacademicistes,Granells’aniràendinsantdinsdel
moviment modernista. Hi podem identificar clarament influències diverses. Per una
bandal’empremtadeLluísDomènechiMontaner,delqualvaserdeixebleal’Escola
d’Arquitectura, en el seu decorativisme. En el moment de major auge modernista
tambéseranpatentssimilitudsambalgunselementsdecoratiusdeGaudí,sobretoten
les formes ondulants que fa en els coronaments d’alguns dels seus edificis, o en els
baixos dels balcons, fet que serà molt significatiu en el pis superior de la casa del
número65delcarrerdeBalmes(1900).Unatercerainfluènciatambédinsdel’apartat
decoratiu és la centreeuropea, que trobarem en l’ornamentació figurativa d’alguns
delsseusedificis,ienl’estilitzacióiabstracciódelesformesvegetalsiflorals,queel
connectaranambelllenguatgedel’ArtNouveauinternacional.








Fig.34.Detalldel’habitatgedelcarrerBalmes,65.1900
obradeJeroniF.Granell

318

 Aquesta numeració es l’actual, antigament corresponia als números 259261 respectivament del
carrerMallorca.Esconservenimatgesd’aquestedificial’ArxiudelCollegid’ArquitectesdeCatalunyaia
unarticledelarevistaArquitecturayConstrucción,titulat«CasadeAlquilerenlacalledeMallorca,n.º
261».Núm.78,23demaigde1900,Barcelona,p.152153155160.
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Com hem comentat anteriorment, l’estètica modernista ja s’intueix en les
construccionsde1897oncomençaràtímidamentladecoracióondulantcaracterística
d’aquestmoviment.D’aquestperíodecalremarcarelshabitatgesconstruïtsalnúmero
293delcarrerRosselló(1899)ilacasasituadaalcarrerdeLlúria,número84(1900),on
ja trobem una profusa intervenció de les arts aplicades (forja, vitrall, arrimadors de
ceràmica,esgrafiat,etc.).Tambéseràenaquestperíodequaniniciàlasevaaventura
comapromotor,iques’allargaràfinsgairebéel1904.

L’augemodernista(19001904)

A partir de mitjan 1900 les seves obres tendiran cada cop a ser molt més
decorativistes, i arribarà al punt àlgid de la seva trajectòria artística en els dissenys
ornamentals de façanes i d’interiors d’escala, on la imaginació treballarà lliurement.
Les seves formes es tornaran més sinuoses i arrodonides. D’aquest període són les
obres més conegudes: l’edifici del carrer Girona, número 122 (19011903), també
conegut com Casa Granell319; els habitatges del carrer Mallorca número 184188 de
l’any1901;olacasaunifamiliardelnúmero75delcarrerPàduadel’any1903.Abanda
d’aquestesconstruccions,n’hihad’altresdepocconegudestanmagnífiquescomles
anteriors,onl’autorensmostraelmillordesimateix.Unad’aquestesobreslatrobem
alaGranViadelesCortsCatalanes,número582,quedatade19021904iquevaser
escollidaperparticiparenelconcursd’edificisde1903promogutperl’Ajuntamentde
Barcelona320.




Elperíodecomprèsentre1903i1906espotconsiderarcomelmésproductiud’aquest
arquitecte amb unes obres de gran qualitat plàstica, i on són més evidents les
319

Popularmentselihadonataquestnom,jaqueeslasevaobramésconeguda,encaraquel’arquitecte
maihivaviure.L’edificidelcarrerGirona,122,fourestauratperl’arquitecteAntoniSolanasiCanovas
l’any 1988, guanyant el premi Ciutat de Barcelona. Aquest arquitecte en tot moment va respectar la
gammadecolorsoriginalal’horaderestaurarlafaçanaielsinteriorsdel’escala.
320
ArquitecturayConstrucción,Barcelona,juliolde1904.Peramésinformaciósobreaquestedifici:GIL
FARRÉ,N.,«LaCasaGranelliJeroniF.Granell».A:LaCasaGranelldelaGranViadeBarcelona.Op.cit.
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influències de l’Art Nouveau internacional. Uns bons exemples en són: l’edifici del
número61delcarrerMajordeGràciaoelnúmero127delcarrerBailèn321.

Eldarrermodernisme(19041910)

L’obraqueconstrueixGranellel1904alnúmero126delcarrerBailènmarcaunpunti
apart en la seva trajectòria. A partir d’aquest moment anirà evolucionant cap a una
austeritat decorativa, encara que la poca decoració que emprarà estarà dins dels
cànons modernistes. Serà un període on predominarà la forma per damunt de
l’ornamentació.Aquestacontenciódecorativadesembocaràanysdesprésenlesseves
obres noucentistes. A partir d’aquest moment seran més freqüents els encàrrecs de
cases unifamiliars i a poc a poc deixarà de fer edificis d’apartaments. Una altra
característica d’aquest període —a diferència de l’anterior— serà que sempre
treballarà per encàrrec; ja no promourà la construcció de nous habitatges. També
anirà disminuint gradualment el volum de la seva producció. D’aquest període és
l’edificidelnúmero45delcarrerCasp(19041905),encarregatpelssenyorsPalmerola.
Ésl’únicedificiontrobemduesescalesd’accés;unaperalspropietarisil’altraperals
llogaters, requisit que li va imposar el propietari. De les seves cases unifamiliars cal
destacar la casa del carrer Lleó XIII, de l’any 1908, on la decoració s’ha reduït a un
senzill esgrafiat que marca el contorn de l’edifici i de les seves obertures, i en la
decoració de les baranes de pedra del porxo de la planta baixa, de clara invocació
gaudiniana. En aquest temps construeix també un edifici a la Garriga: El Casinet o
Sport Garriguenc (1909)322, actualment desaparegut, que s’allunya de la tipologia de
construccióalaqualestavahabituat.






321

JeroniF.GranellconstrueixduescasesalcarrerBailen,unaalnúmero126(1906)il’altraalnúmero
127(1904).TotesduespropietatdelSr.RosendoCapellades.
322
CUSPINERAIFONT,L.LaGarriga.Guiaarquitectònica.Barcelona:LaCaixa,1978.
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L’evoluciócapalnoucentismeidarreresobresclassicistes(19101916)

Les obres que fa entre 1910 i 1912 encara conservaran reminiscències modernistes,
peròjaforçaallunyadesdelquehavienarribataser.Apartird’aquestmoment,però,
el gust anirà canviant i evolucionarà cap a unes formes clàssiques i sòbries. De l’any
1911éslacasadelcarrerSorEulàliad’AnzizudeBarcelonaonl’arquitecteenssorprèn
amb una decoració de clara influència barroca. Les seves darreres obres, compreses
entre1912i1916,janoconservenresdelmodernisme;seguramentsónlapartdela
sevaarquitecturamésdesconeguda.Laprimeraconstrucciótotalmentnoucentistaés
unblocdepisosfetperalaDoloresOrpíiMarquèsalnúmero190delcarrerMallorca,
dels anys 19121913 —a tocar de les seves cases modernistes dels números 184 a
188—,ésladarreracasaplurifamiliarqueseliconeix.Tambéd’aquestdarrerperíode
sónduescasesunifamiliarsconcebudesdinsdelsparàmetresnoucentistessituadesal
carrer Iradier, la que correspon al número 35, de 19131915, la va dissenyar
l’arquitecte per ser el seu propi habitatge. En aquest cas la decoració s’ha reduït als
contornsdelesfinestresonhihaunacuriosadecoracióenceràmicagroga,iunsòculs
en la part superior dels edificis. La darrera obra coneguda de Jeroni F. Granell és un
disseny de 1916 per a una fàbrica a Barcelona, encarregada per l’empresari Antonio
Marquès.

El nou de març de 1931, Jeroni F. Granell mor en la seva casa del carrer Iradier de
Barcelona. Arran de la seva desaparició, diaris i revistes323 es fan ressò dedicantli
sentidesnecrològiques,onressaltenelseutreballarquitectònic,peròsobretotlaseva
intervencióenlesartsindustrials,concretamentenelmóndelsvitralls.Granellésun
personatge molt representatiu de la seva època pel seu caràcter innovador i
emprenedor,que,encaraquenohaesdevingutunadelesfiguresmésconegudesdel
modernisme,enshallegatunaobraextensaidegranqualitatartística.


323

ReferentalamortdeJeroniF.Granellhihaarticlesa:LaVeudeCatalunya,Barcelona,10demarçde
1931,notanecrològicadel’ediciódelatarda(almatíhaviasortitl’esquela).Tambése’nfareferènciaa
l’apartat: «Els que moren» a Arquitectura i Urbanisme. Publicació de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya.Barcelona,Octubre,1931,anyI,núm.I.
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AntoniRigaltiBlanch(18501914)

Antoni Rigalt i Blanch va néixer a Barcelona
l’11 de febrer de 1850, fill de sastre Antoni
RigaltiFarriols(18151881)id’AntòniaBlanch
i Torres (?1882), els quals van tenir tres fills
més:Paula,JoaquimiModesta.Foubatejata
Santa Maria del Mar amb els noms d’Antoni,


PauiLluísGonçaga324.

 Fig.35.AntoniRigaltiBlanch

És crià dins d’un ambient artístic, era nebot de l’artista Lluís Rigalt i Farriols (1814
1894) i cosí germà del pintor Agustí Rigalt i Cortidella (18461898)325. Aquest darrer
ambtotaseguretatfouelquel’introduíenl’artdelvitrall,jaqueteniauntallerpropial
carrerEscudellers,82,deBarcelona,amésdetenirunestudiplegatsambelpintori
tambéprojectistadevitrallsTomàsPadró.

AntoniRigaltesformàartísticamentcomadibuixantal’EscoladeBellesArtsLlotjade
Barcelonaentreelsanys1866i1973,onelseuoncleLluísRigalteradirector326.Laseva
trajectòria professional com a dibuixant la dirigí bàsicament a l’ensenyança. Fou
324

VILA–GRAU.J.ElvitrallermodernistaAntoniRigaltiBlanch».A:MemóriasdelaRealAcademiade
CienciasyArtesdeBarcelona.Barcelona,Terceraèpocanúm.822,XLV,núm.18,1983.
325
D’AgustíRigaltiCortiellase’nparlaàmpliamentalcapítol2.6.8
326
"Relacion de los alumnos que han sido matriculados en las clases de Dibujo de aplicacion de esta
EscueladeBellasArtesdesdeeldia15deseptiembreúltimoenquequedóabiertalamatrículaparalas
mismashastalafechaconestreciondelosquehansatisfecholosderechosdematrícula,ylosqueno,
con los motivos porque han dejado de verificarlo. Alumnos que han satisfecho la cantidad de veinte
realesporlosderechosespresados.ClasedeGeometriadelDibujante"1861,1862(ref.251.2.1).1863
(REF251.3.2.1),1864,1865(REF.250.2.1).ARACBA
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professor de dibuix de l’Escola de Sords i Muts de Barcelona (1875), així com també
fou professor auxiliar de Llotja327, i de dibuix de l’Escola de Belles Arts. L’any 1887
obtinguéeltítoldeprofessorinterídedibuixdel’Escolad’Hostafrancs,quedepeniade
l’EscoladeBellesArts,càrrecqueexercífinsal1901328.

UnaaltradelesfeinesqueexercíuncopacabatselsseusestudisalaLlotjafoulade
corresponsal artístic de la revista La Ilustración Española y Americana329. D’aquesta
collaboracióestéconstànciadocumentalques’estenguédesdel1870finsal1884.

El1874Rigaltespresentaalcertamenartísticd’aquestarevistaienguanyàelcinquè
accèssit, amb un gravat que portava per títol: Barcelona Antigua. En aquesta obra
Rigalt dibuixà sis vistes de sis carrers de Barcelona330. Tambè va dibuixar per a la
revistaLaLlumaneradeNovaYork,onenelnúmerodejuliolde1875hihaundibuix
delesvistesdelparcdeBarcelona.331






327

VILAGRAU,J.ElsvitrallersdelaBarcelonamodernista.Barcelona:EdicionsPolígrafa.1982,p.70.
—«ElvitrallermodernistaAntoniRigaltiBlanch».A:MemóriasdelaRealAcademiadeCienciasyArtes
deBarcelona.Barcelona,Terceraèpocanúm.822,XLV,núm.18,1983.
328
 "Concurso á las plazas de Profesor y de mozo de la Tercera Escuela de Distrito (Hostafranchs). 2ª
convocatoria.DictámendelaComisioncalificadora.1886.Ref.306.1.1.ARACBA.
329

 Revista quinzenal que es publicà a Madrid entre els anys 1856 i el 1921, el seu propietari era D.
Abelardo de Carlos. Fou sens dubte la publicació més important de la segona meitat del segle XIX a
Espanya. Aquesta revista era distribuïda a pràcticament tots els països de parla hispana d’aquell
moment:Espanya,AmèricaiFilipinesijabenentratelsegle XXs’esténaPortugalialarestad’Europa.
En aquesta publicació hi ha un pes molt important de la imatge i A. Rigalt hi aportava la informació
gràficadelsesdevenimentsmésimportantsquepassavenaBarcelona,d’oneraelcorresponsal.Erael
momentenelqualencaranoexistialafotografiailesrevistescontractavendibuixantsperillustrarles
sevespublicacions.
330
EldibuixcorresponentaaquestpremisurtpublicatalarevistaLaIlustraciónEspañolayAmericana.
AnyXVIII,núm.XLI.Madrid8denovembrede1874,p.649.EnaquestdibuixA.Rigaltvarepresentarsis
vistesdecarrersdelaBarcelonaantiga,talcoms’especificaasotadelmateixdibuix:«c/Espaseria(vista
desdelacallecomercio),c/DelosCondesdeBarcelona(vistadesdelacalledeFrenería),Cortadillade
SantaClara(Vistadesdeigualpuntoquelaanterior),c/delaPiedad,c/detresvoltas,c/delaGloria».
331
LallumaneradeNovaYork.Revistacatalanadenovasigresca.Juliol,1875.Esvapublicarentreel
1874iel1881ieldirectorfouArturCuyàs.
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S’han conservat alguns dibuixos d’aquest
artistaonesfapalesaladestresaielbonfer
que tenia, així com la similitud de les seves
obres amb els dibuixos executats pel
dibuixant

i

pintor

Lluís

Rigalt.

Són

representacions de fragments de ciutats i
pobles dibuixats en llapis i alguns acolorits
ambpinturesal’aigua.



Fig 36.Dibuixdelcarrer
AssaonadorsdeBarcelona.
A.Rigalt.1909.AFR




També fou acadèmic numerari de l’Academia de Ciencias y Artes de Barcelona332. La
secciód’artd’aquestaacadèmiavaproposarel28degenerde1883AntoniRigaltper
cobrirunadelesplacesvacantsd’acadèmicqueexistienenaquellmoment.El14de
novembred’aquellmateixanyfouescollitivaprendrepossessióperalcàrrecel21de
maig de l’any següent. Dins de l’acadèmia va ocupà càrrecs diversos: encarregat del
gabinet de la secció d’arts el 1884, secretari d’aquesta secció el 1888, director de la
secció 5a entre el 18981900 i 19001902, i el 1903 és escollit secretari d’aquesta
secciófinsal1905.

Alllargdelasevaparticipacióal’acadèmiavallegirdiferentstreballs,eld’entradafou:
Lasvidrierasdecoloresenladecoracióndeltemplocristiano333.El21demaigde1884,
esvapublicarunextracted’aquestamemòriaalarevistaRestauradorFarmacéutico,al
volumIVde1884ialaRevistaTecnológicoIndustrial,volumVIIde1884.



332

 «Necrológicas» Arxiu de l’Academia de Ciencia y Artes de Barcelona, 1915. Llibre publicat per la
mateixaacadèmiaionesrecullenlesdefuncionsdelsacadèmicsocorregudesl’anyanterior.
333
RIGALT,A.Lasvidrieradecoloresenladecoracióndeltemplocristiano.AcadèmiadeCiènciesiArts
deBarcelona.21demaigde1884
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Tambépresentàl’1demaigde1889:Deloútilqueseríadarcarácteresencialmente
nacional a las Artes Suntuarias Españolas334. El 29 de desembre de 1897 va publicar
una memòria on far un repàs dels caràcters distintius de les vidrieres de diferents
seglesfinsalasevaèpoca.Juntamentamblalecturad’aquesttreballvapresentaruna
reproducció d’un fragment de les vidrieres del segle XVI, originals de la Catedral de
Lleó. El 16 de gener de 1888 fou l’encarregat, juntament amb altres acadèmics,
d’emetreunavaloracióalvoltantd’unesbósdel’estàtuadelreiCarlesIII.

El29dedesembrede1897vaferdonatiud’unvitrall335fetperalafinestradelSalóde
la Presidència336 d’aquesta entitat, visible des de l’exterior de l’edifici337 ja que és el
vitrall que decora el rellotge de la façana. Aquest fet queda patent al text que es
conservaal’AcademiadeCienciasyArtesdeBarcelona338:

«AntoniRigaltiBlanchhizodonativoen29dediciembrede1897,de
unosartísticosvidriosdecorados,hechosexprofesoparalaventana
delSalóndelaPresidencia.»

Aquestvitrallsegueixlaformadel’obertura,decoronamentsemicircularpropidel’arc
de mig punt. Té a la part inferior una ornamentació de forma geomètrica romboïdal
amb decoració floral a l’interior, i a la part superior una forma circular que envolta
l’esferadelrellotgetambéambmotiusgeomètrics.



334

De lo útil que sería dar a las Artes Decorativas carácter nacional. Academia de Ciencias i Artes de
Barcelona.1demayode1889.
335
Enelmateixarxiudel’acadèmiaesconserval’esbósd’aquestvitrall.
336
 Aquest vitrall encara es conserva, es pot contemplar en la façana de l’edifici de l’Acadèmia de las
CienciasylasArtesdeBarcelonasituatalaRambladelsestudis,115.Al’arxiudel’Acadèmiaesconserva
l’esbòsoriginal.
337
Aquestedificifouobradel’arquitecteJosepDomènechiEstapàl’any1883.
338
RealAcademiadeCienciayArtesdeBarcelona,AñoAcadémicode19151916CLIIIdelacreaciónde
estecursoCXLVIdesuelecciónenRealAcademia.Necrológicas.
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La seva relació amb l’Acadèmica acaba el 27 d’abril de 1907 quan se li concedeix
l’exempció,queelldemana,delsseustreballsacadèmics,permotiusdesalut339.




 












Fig.37. Vitrall façana. Antoni Rigalt. Reial



Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.



1897.



Pelquefaalasevavidapersonal,esvacasarambLeonorCorbellaFernándezambla
qualtinguéquatrefills:Adelina,Antònia,Lluís(quetambévaservitralleriformàpart
del’empresafinsal1924)iJaume,quevamorirmoltjove.Lafillagranescasàamb
DamiánCánovasCostaambquivatenirsisfills.DamiánCánovasvaserdurantmolts
d’anyselresponsabledelacomptabilitatdel’empresa340.

FoumembredelaSocietatEconòmicaBarcelonesad’AmicsdelPaís341,onesvadonar
d’alta el 18 de juny de 1889; un altre dels socis, des de 1871, era Jeroni Granell i

339

AntoniRigaltenviàunacartael15d’octubrede1906alpresidentdelaRealAcadémiadeCienciasy
Artesdemanantl’excedènciaidonantderaóelsmotiusdesalut.JoanVilaGrau,eneldiscursd’entrada
a l’Academia de Ciencia y Artes de Barcelona, diu que segurament seria perquè en aquells moments
estavafentelsvitrallsdelPalaudelaMúsicainopodiaambtot.
340
InformacióaportadaperlafamíliaRigalt.
341
«L’origendel'entitatesremuntaalaReialCèduladeCarlesIIIexpedidael1775,quevasuposarla
introduccióaEspanyadelesSocietatsEconòmiquesd'AmicsdelPaís.LadeBarcelonavainiciarlesseves
activitats a l'any 1822, però no va ser fins al 1834 que va quedar definitivament instaurada, fins als
nostres dies. Durant el segle XIX, eren socis de la SEBAP moltes de les personalitats més destacades
d'aquell moment a Barcelona, com Ferdinand de Lesseps, Duran i Bas, el Doctor Robert i Laureano
Figuerola,entremolsaltres.
»Des d'un bon principi, la SEBAP va desenvolupar una important activitat al servei del progrés de la
ciutat i el país, tot promovent els interessos econòmics collectius de Barcelona i la seva província, i
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Mundet.Aquestasocietatpossiblementfouelnexed’unióentreelmestred’obresiel
vitraller,quedesprésesdevindriaensocietatentreRigaltielsdescendentsdeGranelli
Mundet.

Vamorirel12dedesembrede1914342,ielvanferelfuneralel22d’aquellmateixmes
al’esglésiadelsRRPPPaulesdeBarcelona.

Rigaltvitraller

Lasevaformaciócomavitrallerésencaraarabastantconfusa.L’autorJoanVilaGrau,
comentaenundelsseusescrits343queseguramentvaferl’aprenenatgealtallerque
teniaelseucosíAgustíRigalt,fetdelqualnotenimconstànciadocumental.

Segonsl’estudideRicardBru344sobrelaindústriad’artdeFrancescVidal,inclòsdinsde
larecercafetaalvoltantd’OrígensdeljaponismeaBarcelona,AntoniRigalt,el10de
marçde1884,vaentrarcomasocicomanditaridel’empresaF.VidalyCompañía,amb

abastant una gran diversitat de matèries d'interès ciutadà: implantació d'institucions culturals,
artístiques i científiques, seccions d'agricultura i mineria, comissions per a la defensa d'interessos
econòmics,beneficència,exposicions,etc.Sempreimpulsàipatrocinàlesiniciativesqueredundessinen
beneficidelaciutat,exercintunainfluènciaaescalasocialmoltconsiderablei,sovint,decisiva.Durant
tot el segle XIX trobem temes recurrents entre les preocupacions dels seus socis: la higiene pública,
l'habitatge obrer, el desenvolupament de la indústria i l’agricultura, la localització industrial i els
transports,lapolíticafiscal,laformaciódelsobrersidelesdones,l'ensenyamentilescolòniesescolars,
són qüestions que van ocupar moltes hores de discussió i en les quals la SEBAP va assolir fites molt
notables.Lafinalitatdelesactuacionsdel'entitatenaquestsàmbitsera,endefinitiva,lad'harmonitzar
interessosperevitarelsconflictesentreclasses,compaginarelsinteressosdelbeneficiempresarialidel
treball, tot mantenint l'ordre social. La SEBAP va complir fidelment a la ciutat de Barcelona la gran
missiódedesenvolupariimpulsartotelquesignificavaprogrés.Fou,sobretotdurantelsegleXIX,elnucli
potent de totes les forces vives de la ciutat: expandí la cultura; impulsà les belles arts, potencià el
desenvolupament industrial, va fixar fites econòmiques, va proposar criteris urbanístics, va estudiar
milloressanitàries,vadefensarpropostesdesolucióaproblemessocialsambautènticavisiófuturistai
vaproposarideesderenovaciótotaldenormesiprincipis.
Comissionscorresponentsemetenelsseusacordsrelacionatsamblamilloradelpaís.»
InformacióextretadelapròpiapinawebdelSEBAP:www.sebap.com
342
 Hi ha publicades esqueles a La Vanguardia (diumenge 20/12/14) i a La Veu de Catalunya (12 i 13
/12/1914).Enaquestdarrerdiaritambéhihaunabreunotaal’apartatdenecrològiques:
«HamortconformatambelsSantsSacramentsdonAntoniRigaltiBlanchciutadàmoltacreditatdintre’l
comerç d’aquesta ciutat per la seva honradesa estant adornat amb altres dons personals que’l feien
dignedel’apreciquese’ltenia...»
343
 VILAGRAU, J. El vitraller modernista Antoni Rigalt i Blanch”a Memórias de la Real Academia de
CienciasyArtesdeBarcelona.Barcelona,Terceraèpocanº822,XLV,nº181983.p.808809.
344
BRUI TURULL,R.,ElsorígensdeljaponismeaBarcelona.LapresènciadelJapóalesArtsdelvuitcents
(18621888).Barcelona:Institutd’EstudisMontjuïc.2011,p.850851.
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unaaportaciódecapitalde25.000pessetes,juntamentambaltressociscomanditaris
com Eulàlia Manovens Roldós, Josep Masriera Manovens, Lluís Rouviere i Bulla,
Joaquim Marés, Nemesio Singla Masanet, Joan Coma Xipell, Joaquim Prats Roquer,
AntoniSalvadóPrimiJosefaCastellóCarreras,amésdelsdossocisgerentsFrancesc
Vidal345iFredericMasriera.

Rigaltenlasevaèpocad’estudiantalaLlotjahaviacoinciditambelsgermansMasriera
iambl’arquitecteVilaseca,autordel’edificidel’empresaF.VidaliCompañía.D’aquíel
nexe i la seva relació amb els fundadors d’aquesta indústria i la raó de la seva
aportacióeconòmicaal’empresa.

A les indústries d’art de Francesc Vidal, Antoni Rigalt va entrar com a projectista i
encarregatdelasecciódevidrieraartísticaigravats346.Aquestfetensdemostraque
enaquellmomentRigaltjateniaunaàmpliaformaciócomavitraller347.Lasevarelació
ambFrancescVidalvacontinuarquanjaells’haviaassociatambJeroniF.Granell348.


345

El1883FrancescVidaliJevellí(18481914)vainaugurarlessevesindústriesd’art,situadaalacruïlla
delscarrersdeDiputacióiBailèn.Aquesttallerdemoblesiobjectesartísticseraundelsmésbendotats
del’Eixample.Unsdoscentsoperarisdediferentsramsdelsoficishitreballavensotalasevadirecció,
juntamentambl’equipamentmecànicmésmodern.ContràriamentalspensamentsdeWilliamMorris,
peraFrancescVidalartesaniaimodernitatnoestavenrenyides.
Vidal i Jevellí sobresortí com a moblista, en la fosa de bronzes i en els ferros artístics, així com en la
creaciódetapisseriesienlaconstrucciódevitralls,ambtotaixòaconseguídestacarcomeldecorador
delesfamíliesmésimportantsdelaBarcelonadelasevaèpoca.Sobreaquestaempresaespottrobar
informació en diferents publicacions: MAINAR, J. El moble català, Barcelona: Editorial Destino, 1976.
BARJAU, S. «Francesc Vidal, decorador i collaborador d’arquitectes». A: III Jornades Internacionals
d’Estudis Gaudinistes. Barcelona, 1995. FONTDEVILA, M. «Gaspar Homar (18701955), moblista i
“ensemblier” del modernisme». A: Gaspar Homar. Catàleg exposició. Barcelona: Museu d’Art Modern
delMNACiFundacióLaCaixa,19981999,p.2123.
346
EnlapresentaciócurricularquefaAntoniRigaltperaccediralcàrrecdeprofessorinterídel’escola
d’Hostafranc,acreditaambuncertificatdeF.Vidallasevafeinacomadibuixantenaquestaempresa.
“CertificaciondeDF.Vidaldequeelinteresadoesdibujantedesucasa”.Segundaconvocatoriaálaplaza
de Profesor de la 3ª Escuela de Dibujo de Hostafranchs. Instancias presentadas. 1886. ref. 306.5.
ARACBA.
347

Al1884jaeltrobemtreballantcomavitraleral’esglésiadel’AbadiadeMontserrat.
Alresumanualdeltallerdel1896surtreferenciatFrancescVidalcomquetépendentdepagament
una factura per valor de 1.268,50 pessetes (Documentació AFG). A banda de la relació professional,
tambésemblaquevantenirunabonarelaciópersonalalllargdelsanys,jaquevaserAntoniRigaltqui
anysmestard(1901)liproporcionàaVidal,quanvanecessitarunassistent,aSantiagoMarcoqueen
aquellsmomentsestavad’aprenentdedibuixantdevitrallsaltallerdeRigalt.FOLCH I TORRES,Joaquim.
SantiagoMarcoBarcelona:Monografiesd’Art,EdicionsQuatreCoses,1926.
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ParallelamentalseutreballdinsdelesindústriesVidal,tambétreballaràfentvitralls
pelseucompte,abansd’establirelseupropitaller.Aixónohofeufinsal1887349,quan
segons les referències documentals ja es troba treballant al carrer Bailèn, 72, de
Barcelona,dedicatalaconstrucciódevidrieresartístiquesiavidresgravats350.Apesar
denotenirtallerpropifinsal1887,signavitrallsambelseunomdesdel’any1884.

DelesobresanteriorsalasevaassociacióambJeroniF.Granell,sesapqueelsanys
1884i1887vatreballaralMonestirdeMontserratonselivanencarregarunseguitde
vidrieres.El1887javaconstruirladelaCapelladelSagratCordeJesús351.Tambéhiha
constànciaquevaestartreballantamblesobresdel’ExposicióUniversalde1888,va
dissenyarvitrallsperalCafèRestaurant,obradeLluísDomènechiMontaner,itambé
treballà per a altres obres de l'Exposició, com el Saló per a Congressos, on collocà
vitralls decoratius, i realitzà treballs de vidrieria al Palau de Ciències352. El 1888 va
néixer el seu fill Lluís, i va obtenir una medalla d’or a l’Exposició Universal de
Barcelona,perdosvitrallsquehivapresentar353.

Desqueesvaestablirpelseucompteel1887,AntoniRigaltvaestarrelacionatamb
granspersonalitatsdelesartsil’arquitectura;hicollaboravajasiguieneldissenyde
projectes, sigui estant al servei de les més importants construccions del moment.
Rigalt,vaaportaralasocietatamblafamíliaGranell,lasevaexperiènciaartística,així
com els contactes amb gent de gran importància dins del món de les arts d’aquells
moments.

349

 Informació que surt publicada a l’ÁlbumEnciclopédico de ArtesAntiguas yModernas,dinsdel text
que parla sobre el vitrall d’Allegoria de l’Exposició de 1896 titulat «Bidriera de Colores Estilo
Renacimiento».s/d.
350
Informacióextretadel’article«TalleresdevidrieríaartísticadelosSres.D.A.RigaltyCªBarcelona».
Dins de la revista Arquitectura y Construcción, gener de 1902, p. 23. Serà a partir del 1887 quan
s’anuncia amb aquesta adreça com a seu de la seva raó social. Aquesta adreça també serà el seu
domicilifinsainicisdelsegleXXquanestraslladaràalaRambladeCatalunya,862n2a."Dictámenesy
certificaciones"1903.AntonioRigaltyBlanch.Ref.A.7.6.3RACBA
351

 ALTES I AGUILÓ, Francesc Xavier. L’església Nova de Montserrat (156015921992) Montserrat:
Publicacionsdel’AbadiadeMontserrat.1992.
352
CASANOVAIMANDRI,Rossend.ElCafèRestaurantdeLluísDomènechiMontaner.Unestudidetallatdel
projecteilaconstrucció.Barcelona:UB.MemòriadeLlicenciatura,1998,p.118.
353
 VILAGRAU, J. El vitraller modernista Antoni Rigalt i Blanch”a Memórias de la Real Academia de
CienciasyArtesdeBarcelona.Op,Cit,p.810.
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De la seva qualitat artística i el reconeixement que aquesta tenia entre els seus
contemporanis ens han arribat alguns exemples com el text que es reprodueix a
continuació extret del Album enciclopédico de Arte Antiguas y Modernas on parla
d’una vidriera que havia dissenyat Antoni Rigalt per a l’Exposició de Belles Arts de
Barcelonadel1896354:

«Artista de corazón: Rigalt surgió poco antes de la Exposición
Internacional de 1888 y pronto sus cualidades artística y su
reputaciónfuerontanevidentesyalcanzarontanaltosvuelos,que
hoy puede considerarse como el primero en nuestra patria en el
dificilramoáquesededica...

»Creemes acto de justicia, rendir tributo de pública admiración al
artista que con sus solos méritos y sin más medios que su propia
laboriosidad, ha sabido en breve plazo llevar su reputación hasta
igualarseáladesusmaestrosycontemporáneos.»

AntoniRigaltentrel’artistail’artesà

ElqueressaltaaAntoniRigaltdelsaltresvitrallerséslasevagranformació.Peraellno
eren únicament importants els avenços i procediments tècnics, sinó també el seu
desenvolupamentteòric.

El fet de teoritzar sobre el que estava passant dins del món dels vitralls, d’explicar
mitjançantescritselsseusraonamentsdelqueperaellrepresentavatotaixò,ilaseva
concepció de com havia de ser i cap a on havia d’anar encaminat, així com els seus
escrits històrics al voltant de la utilització del vitrall en l’arquitectura al llarg dels
temps,faràquemarquiunpuntd’inflexióencomparacióambelsaltresvitrallersque
treballavencontemporàniament.


354

AquestvitrallencaraésconservaalMNAC.
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Téunaconcepciódelasevafeinadesd’unpuntdevistamésartísticinotantd’artesà,
no està únicament preocupat pel perfeccionament tècnic encara que no ho deixade
banda,jaqueeraunapartmoltimportantenlasevafeina.Enaqueststextosqueens
han arribat fins avui dia evidencia la seva opinió en referència a molts temes, per
exemple,amblaimportànciadelsvitrallscomaartdecorativadinsdel’arquitectura.
PeraAntoniRigaltésmoltclarquecomatotaartdecorativa,lavidrieraartísticaha
d’estarsubordinadaal’arquitectura.

Delsescritsflueixlasevaadmiracióperlesvidrieresgòtiques,tantperlapuresadela
tècnicacomperlabellesadelescomposicions,sobretotperlesdelsegle XIIIlesquals
descriuenunescritdelamanerasegüent:

«A todo esto las vidrieras, siguiendo las líneas arquitectónicas,
elévanse extraordinariamente; los ventanales se aparean;
coronándolos un rosetón y encerrándoles una inmensa ojiva;
truécanseenbrevelosbarrotesdepiedraquelasdividenenaéreas
columnasyenriquecidoelÓculosderadiadosmasneles,ofrecenun
conjuntopordemásgrandiosoydeslumbrador,conjuntoqueesmás
de admirar en los rosones. Añadid a esto la mayor perfección de
materiales, la afinidad que guardan sus composiciones con las
pictóricas,lariquezadeloscolores,elmayorgustoquepresideensu
distribuciónytendréisideadelprogresorealizado355.

»...en las vidrieras antiguas. Hay algo allí superior al
convencionalismo, precisamente el triunfo de las dificultades de
ejecución:brillaenellaselsellodeunartedignodetalnombre,de
un arte grande y magnífico, digno por todos conceptos de ser
estudiadoeimitado.»


355

 RIGALT I BLANCH, A. Las vidrieras de colores en la decoración del templo cristiano. Discurs d’ingrés a
l’AcadèmiadeCiènciesiArtsdeBarcelona.21demaigde1884.
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Aquest darrer fragment és molt interessant. A part de ressaltar la seva devoció pels
vitrallsantics,caldestacardoscomentaris:unéseltractamentd’art(«artegrandey
magnífico»),eltreballenvidreemplomat.Nohoconsideraunatècnicaartesanal,sinó
unartdecoratiudegranimportància.L’altrecomentariaremarcarésaquellquediu
queaquestartquetenenlesvidrieresantiguesésdignedeserestudiatiimitat,que
erajustamentelqueescomençavaaferenelmomentqueellescriuaquestdiscurs.
Aixòhoreafirmaacabanteldiscursdient:

«Hoy que preside a la restauración de las fábricas ojivales, una
tendencia seria y elevada, he creído no dejarían de ser oportunas
estasligeras consideracions,admitirlas como una sencillaprueba del
valorqueinspiraesteasunto,comounacontribucióninsignificantea
estenuevoyadmirablerenacimientodelartecristiano.356»

Elstextosd’opiniód’AntoniRigaltnoesbasenúnicamentsobreelquefareferènciaals
vitralls,sinóquetambéopinasobrealtrestemesartístics,comenshodemostraalseu
discursDeloútilqueseríadaralasartesdecorativasespañolascarácternacional357.
Enaquestescritesqueixaqueal’ExposicióUniversal,celebradaaBarcelona,totsels
països tenien els seu estil artístic nacional, excepte Espanya, que en els diferents
pavellonsenelsqualspresentavapecesartístiqueshihaviaunagranbarrejad’estils.
Ellapostapelretornalesformesrenaixentistes,ihofaambelstermessegüents:

«...estearteeselartequefloreceenlaépocadelagrandezanacional
de nuestra península, en la época que ella llegó con su unidad a la
conquistadelmundomaterialymoralmentealamayorgrandezaque
jamásnaciónalgunahayaalcanzado.Estearteeselquesedesarrolla
con el Renacimiento, y tiene diversas fases desde el mudéjar ese
renacimiento semimorisco, al lusitano del norte, ese otro
renacimiento mezclado de gótico florido, el plateresco, ese

356
357

Ídem.
Discursd’AntoniRigalt,del’1demaigde1889,al’AcadèmiadeCiènciesiArtsdeBarcelona
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renacimiento complicadísimo algo excéntrico pero siempre de buen
gusto...»

A més a més, no ho defensa exclusivament pel que fa a la part artística, sinó que
defensaaquestretorncomquelcomnecessariperaldesenvolupamenteconòmicdela
nació:
«Enconclusión,SeñoresAcadémicos,diréquelaresurreccióndelarte
español suntuario o decorativo y su aplicación a los productos
industriales, es no sólo necesario, si no que altamente útil para el
aumento de la producción y por lo tanto de la riqueza del país, y en
consecuencia el gobierno, las diputaciones provinciales, los
municipios, y las corporaciones como ésta de la cual tengo la
inmerecidahonradeformarparte,deberíantomarlainiciativaentan
patriótica como artística empresa tendiendo a la formación de
Museos,fundacióndeCátedras,ydepublicacionesendondepudieran
hallarlosindustrialesylosartistasloselementosparalaresurrección
delasartesnacionalesdeaplicación.»

Per tot el que s’ha comentat anteriorment es veu clarament que Antoni Rigalt tenia
una mentalitat i una manera de fer diferent a la dels altres vitrallers que li són
contemporanis. Es pot considerar una mentalitat més moderna fruit de la seva
formació artística i no gremial, encara que el tema de com va adquirir els seus
coneixementstècnicssobrevitrallésmoltconfús.Síqueésclar,però,quenovatenir
una formació convencional de vitraller passant per un taller i començant des
d’aprenent i anar creixent professionalment pas a pas com es feia tradicionalment,
sinóquevaestudiaralaLlotjaidesprésvaaprendrepossiblementaltallerdelseucosí
AgustíRigalt,peròtambéinvestigantelsvitrallsantics.Aquestanovamentalitatqueté
AntoniRigaltésmodernisme.
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JosepM.BartomeuiBaró




El tercer soci de l’empresa fou Josep Mª
Bartomeu I Baró. Dels tres és el més
desconegut i de qui es conserven menys
dades.ErafilldeJosepBartomeuiPratdesaba
358

 i Àgueda Baró, naturals de Reus. La

coneixençaamblafamíliaGranellfouatravés
delasevagermanaElvira,laqualesvacasar
amb Jeroni F. Granell i Manresa. Per la seva



bandaelltambéesvacasarambunagermana

Fig.38.JosepBartomeuiBaró.
AFG

deJeroniF.GranelliManresa,Teresa,ambla
qualtinguédosfills,TeresaiJosep.


De Josep M. Bartomeu i Baró es conserven molt poques dades biogràfiques i
professionals. Se sap que va viatjar per Anglaterra i Suïssa, i que segurament devia
heretarelsnegocisdelseupare.

Gràcies a diferents referències conservades a l’hemeroteca del diari La Vanguardia,
sabem que Josep Bartomeu també estava associat amb Jaume Janer Roig i tenien la
societatBartomeuiJaner.AquestasocietatesdedicavaalafabricaciódelsabóSol359.

Dins de la societat va desenvolupar tasques directives i creà una sucursal de la casa
Rigalt,GranellyCía.anomenadaJ.BartomeuqueestavasituadaalcarrerHospital,64,

358

JeroniF.GranelliManresalivaprojectarelmausoleudeJ.BartomeuPratdesaba,promogutpelseu
fillJ.M.BartomeuBaró,sogreicunyatrespectivamentdeJeroniF.Granell,queestrobaalcementiride
Reus,datatdel1894.JosepBartomeuiPratdesaba,nascutalprimerterçdelsegle XIX,eraoriginaride
Reusonesdedicavaal’oficidebarberiesmoladordenavalles.EsvatraslladaraBarcelonaonvaarribar
aseruncomerciantifinancerdegranèxit.EsvacasarambÀguedaBaróamblaqualvatenirquatrefills
Maria,Antònia,JosepM.iElvira.DocumentaciósobrelafamíliaBartomeutrobadaalllibre;BARTOMEU
GRANELL,J.ElJardídelsTarongers.CasaBartomeu.Pedralbes.Barcelona:1950.
359
Segonsl’anunciqueapareixadiariLaVanguardiaambdatadel13degenerde1924(p.26)diuaixí:
«JabónSol.Purodecoco,eselmejor,elmásespumoso,eldemayorduración».Delafabricaciód’aquest
sabó s’encarregava la casa Hijos de Amador Navaro y Cª, de Monóvar (Alacant), i de la distribució
s’encarregava la societat Bartomeu i Janer, situada al carrer de Sants, 44 de Barcelona. La durada
d’aquestasocietatésincerta,encaraquehihareferènciesenaquestdiaridesdel1907finsal1926.
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deBarcelona.HihaconstànciadocumentalqueaquestabotigadelcarrerHospitalva
funcionarcomamínimdesdel1902finsal1916360.

Elssuccessors

ElssuccessorsdelacasaRigaltiGranellforenelsfillsdelssocisprincipals;LluísRigalti
Corbella, fill d’Antoni Rigalt, i Jeroni Granell i Bartomeu, fill de Jeroni F. Granell i
Manresa.

Els fills successors, a diferència dels seus pares, no van saber mantenir l’aliança
empresarial,aixíveuremcomLluísRigalt,queesvaincorporarcomasocial’empresa
el 1915 arran de la mort del seu pare, l’abandonà posteriorment al 1922 per
desavinences amb la família Granell i s’installa pel seu compte. A l’any següent,
s’incorporàcomasocial’empresaJeroniGranelliBartomeu.

JeroniGranelliBartomeu(Barcelona18921973)

De Jeroni Granell i Bartomeu se sap que va
iniciar la carrera d’arquitectura per seguir la
tradició familiar com el seu pare i el seu avi,
peròquenolavaacabariesvadedicartotala
seva vida a la gerència de l’empresa de
vitralls, juntament amb el seu oncle Josep
Bartomeu,alamortdelseupareel1931.

En l’àmbit personal es va casar amb Teresa
Carbonell (18981996), amb la qual va tenir
Fig.39.JeroniGranelliBartomeu.
AFG

tresfills,Jeroni,TeresaiRosaM.ElfillJeroni,

360

LaprimeradocumentacióalrespecteésunafacturaemesapelcomerçJ.BartomeuaJeroniF.Granell
iManresapelsvidrescollocatsalescasesqueacabavadeconstruiralcarrerMallorca.Lafacturaporta
ladatadel20demaigde1902,iladarreradocumentacióésuninventaridelmaterialquehihaviaen
aquestasucursaldatatdel1916.AFG.
175

seguintlatradiciófamiliar,enelseumomenttambéesvaincorporaral’empresade
vitralls.

Jeroni Granell i Bartomeu era un profund coneixedor de l’ofici de vitraller, format al
mateix taller familiar. Fou gran amic del pintor Francesc Labarta, que treballava en
l’empresa dissenyant vitralls. Professionalment va passar moments de gran dificultat
on va perillar l’estabilitat i la continuïtat de l’empresa, amb la República i després
durant la Guerra Civil espanyola. És en aquests dos moments històrics on es perd la
majorpartdeladocumentaciódel’empresa.

Posteriormentalaguerravaviureunmomentderessorgimentdelafeinadevitraller,
jaquecollaborarenambRegionesDevastadas361perrefermoltsdelsfinestralsdeles
esglésiesd’arreudeCatalunyaques’havienperdutdurantelconflicte.

Gràcies a la documentació facilitada pel Gremi de Vidriers, hi ha constància que va
participar en la primera junta directiva de la Asociación Mutua de Vidrieros,
constituïdael23d’abrilde1927iqueesvadissoldrel’1demarçde1929362,onJeroni
Granell i Bartomeu ocupava el càrrec de tresorer i Lluis Rigalt i Corbella, el de
vicepresident. Novament el trobem dins de la junta directiva del Gremio del Vidrio
Planoaquestavegadacomavocaldelqueesvaconstituirel17denovembrede1960.







361

ElServicioNacionaldeRegionesDevastadasyReparaciones(SNRDR)eraunorganismecreatel1938
perlesforcesnacionalsamblafinalitatdedirigiriinspeccionarelsprojectesdereconstrucciótantdels
habitatgescomdelsmonumentsartísticsoinfraestructures,malmesesperlaGuerraCivilenelbàndol
nomenat«nacional».Al1939ambelfinaldelaguerra,aquestorganismecanviàelnompeldeDirección
General de Regiones Devastadas (DGRDR). Aquestorganisme, juntament amb la Dirección Generalde
Arquitectura,vanserl’encarregatdelareconstrucciód’Espanya.El1957esvaconsiderarquejahavia
complertelseuobjectiuielvandissoldre.
362
InformaciófacilitadapelGremideVidriers.
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LluísRigaltiCorbella(Barcelona18881960)

Filld’AntoniRigaltiLeonorCorbella,LluísRigaltvaseguirlespassesartístiquesdelseu
pare, la seva formació la va seguir a l’escola de Belles Arts de Llotja de Barcelona;
encaraquecomavitralleresformàdinsdeltallerdelseupare.EsvacasarambRosa
Aiguesvies Martí (18881971), amb la qual va tenir dues filles: Leonor i Antònia (els
noms,comvehodemostren,sónenhonoralsavispaterns).

Dinsdel’empresadevitrallsajudavaelseupareenlatascadedirectorartístic,iala
mort d’aquest ocupà el seu lloc fins al 1922, quan per desavinences amb la família
Granelldecideixdeixaraquestaempresaiestablirsepelseucompte.

Fa pública aquesta separació amb un anunci a l’anuari de la revista Arquitectura y
Construcciónde1923ondiu:

«LuisRigalt
»exsocioindustrialdelacasaRigalt,GranellyCía.
»Participaasusamistades,suseparacióndelamencionadafirmayla
apertura de sus talleres de vidriería de Arte y almacenes para
instalaciones, en la calle Casanova, 32, con la cooperación de D.
RamonBulbena,bajolarazónsocialde:»RIGALTYBULBENA363»



363

LasocietatRigalt,BulbenayCia,esvadissoldrel’1demarçde1927.LaPublicidad.Barcelona,17
d’abrilde1927.p.2.
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Fig.40.AnuncidelacasaRigalt,Bulbena yCia,publicatal’Anuaridel
FAD.1924

A la revista L’Abella d’Or de 1929 apareix un anunci del Lluís Rigalt, en els termes
següents:
«LluísRigalt
»Vitralleriad’ArtiInstallacions
»Vitralleres montura de plom i metall. Decoració de vidre, cristall i
ceràmicaalfocial’àcid.
»Casanova,32deBarcelona»

Alsanystrentaeltrobemtreballantsotaunaaltraraósocial:CristaleríasCatalanas,SA.
Va obtenir al 1923 la medalla d’honor en l’Exposición Intenacional del Mueble de
Barcelona, i el 1925 la medalla d’or de l’Exposición de Arts Decoratifs Modernes de
París364.

VatreballarperagransarquitectescomBonaventuraBassegoda,EnricSagnieroRafel
Masó, i va reproduir en vidre dissenys d’artistes i dissenyadors de gran renom com
SantiagoMarcooDàriusVila.AlgunsdelsedificisontrobemvitrallsexecutatsperLluís
Rigalt (després de la seva separació amb la casa Granell) són la Generalitat de
Catalunya, la Maison Dorée, l’American Bar, el Parlament de Catalunya, l’església de
364

Lainformacióalvoltantdelesmedallessurtreferenciadaenuncatàlegd’aquestvitrallers/d.«Luis
Rigalt,vidrieríadearteeinstalaciones.Cerdeña,319.Barcelona».
178

Sant Joan Baptista de Reus, la capella de les RRMM Carmelites d’Horta, RRPP
Carmelites de Viña del Mar (Xile), l’Ajuntament de Centelles, el Palau Episcopal de
Barcelona, l’església de Sant Josep de Barcelona, l’església de Manacor, l‘església de
Sant Josep Oriol de Barcelona, l’església de Camprodon, l’església de Sant Sadurní
d’Anoia,l’esglésiadeCubells,imoltsaltresenhabitatgesparticulars.


4.2Creacióievoluciódelasocietat

L'associació entre Antoni Rigalt i Jeroni F. Granell s’inicia el 1890. A mesura que va
passateltemps,lasocietatvacanviantdenom,aixícomtambévancanviantelssocis
quehiparticipen.Enaquestcapítoltractareml’evoluciódelasocietatdesdelaseva
fundaciófinsal1923,quanhihaeldarrerdocumentambreferènciaregistraldecanvi
desocisabansdelamortdeJeroniF.GranelliManresa.

Elprimerdocumentquefareferènciaalacreaciódel’empresaéseldelaformacióde
la societat amb la unió d’Antoni Rigalt amb la família Granell. No se sap el perquè
d’aquestaunió,iéscuriósqueenaquestaprimeraassociacióAntoniRigalts’uneixamb
tota la família Granell, perquè Jeroni F. Granell en aquells moments encara era
estudiantd’arquitectura(vaacabarlacarrerael1891).Unahipòtesiésqueelstràmits
perassociarseelsiniciéselparedeJeroniF.Granell,JeroniGranelliMundet,peròque
nohaguéspogutacabarlosjaquelamortlisobrevinguéelmateix1890,anyenquè
s’associen.

1890.«AntonioRigaltyCompañía,sociedadencomandita»365

Lasocietat«AntonioRigaltyCompañía,sociedadencomandita»366foucreadaeldivuit
d’abril de 1890, a Barcelona, davant el notari José Fontanals y Arater. La societat la

365

 Societat en comandita: s’anomenen societats en comandita o comanditàries les que tenen dues
classesdesocis;unsqueesdiuen«collectius»,ielsaltresanomenats«comanditaris»;laresponsabilitat
d’aquestsdarrersquedalimitadaalaquantitatques’hagincompromèsaaportar.
366
EscripturadelregistremercantildeBarcelona,número273.
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constitueixen per una banda «Antonio Rigalt y Blanch367, i per una altraDoña Josefa
ManresaySagarra,viudadeDonGerónimoGranelliMundet;DoñaMercedesGranell
y Manresa, soltera, Doña Teresa Granell y Manresa, consorte de Don José Maria
BartomeuyBaróyDonJerónimoGranellyManresa»368.

En aquesta escriptura s'exposa que Antoni Rigalt serà soci industrial i únic collectiu
amb la responsabilitat limitada al seu capital respectiu, així com que la seu de la
societatquedafixadaalnúmero72delcarrerBailèndeBarcelona,susceptibledeser
traslladadasiésconvenient369.

L’objectedelasocietatéslaconstruccióivendadevidrieresdecolors,vidresgravatsi
altressimilars.S’estableixqueladuradainicialdelasocietatesfixaen10anysapartir
de la data de la constitució amb un capital de 20.000 pessetes. Aquests diners són
aportatspelssociscomanditaris.

Antoni Rigalt aporta a la societat «su inteligencia y trabajo personal». També s’hi
especifiquenlesfuncionsd’AntoniRigaltelqualtéalseucàrrecladirecciódelstreballs
del taller, la compra d’artefactes i material necessari, així com també l’execució i
seguiment dels treballs que el públic encarregui; per tot això se’l nomena gerent de
l’empresa,iseliassignaunsoude460pessetesmensuals.

S’estableixqueelsaltressocisqueconstencomacomanditarispercebranelcincper
cent del capital social desemborsat. Cada any, a 31 de desembre, el gerent, Antoni
Rigalt,hauràdeferunbalançinventariquehauràdepresentaralsseussocispertal
ques’aprovi.S’estableixqueelsbeneficisquequedindesprésd’haverpagattotesles
despeses iels interessos delcinc per cent delssocis comanditaris esrepartiran dela
manerasegüent:dossisenespartsperaAntoniRigaltiunasisenapartperacadaun
delssocis.Tambés’especificaqueAntoniRigalttél’obligaciódedeixaralacaixasocial
367

Al’escripturadelregistremercantilnúmero273,eldescriucom:«delcomercio,casado,decuarenta
años,vecinodeestaciudad,domiciliadoenlacalledeBailen,númerosetentaydos».
368
 En la mateixa escriptura Jeroni Granell surt descrit com «estudiante, soltero, de veinte y dos años,
vecinodeestaciudad».
369
 Aquesta era l’adreça on originàriament A. Rigalt tenia el taller abans d’associarse amb la família
Granell.
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elsbeneficisqueanualmentlicorresponguinfinsquefacinlasumade10.000pessetes.
Aquestaquantitatesconsideraràcapitalaportatalasocietatperell,llavorstindràdret
també a ingressar al seu compte corrent fins a un terç de les quantitats que els
comanditaris hagin facilitat en concepte de préstec a la societat o de beneficis
acumulats.Tambétindràdretapercebreelcincpercentigualqueelsaltressocis.Per
últims’especificaquelasocietatnoesdissoldràperlamortd’algundelssocis,sinóque
continuaràambelshereusdelmort,representatperundesolenelcasquefossinmés
d’un.Siesmorelgerent,s’hauràdecanviarelnomdelaraósocial.

Aquesta escriptura consta signada per tots els socis, en el cas de Teresa Granell i
Manresa queda constància escrita que el seu marit José Bartomeu y Baró li dóna
consentimentpersignar,aixícomtambéJosefaManresadónapermísalseufillJeroni
F. Granell que encara és menor d’edat per signar aquest document. Alhora un
testimonihadesignarperellamateixajaquenosapescriure.

VeiemqueenaquestaprimerasocietatlafamíliaGranelléslapartcapitalistaiAntoni
Rigalt hi aporta la part tècnica i artística, i que els Granell deleguen tota la
responsabilitatdelnegocialvitraller.

1903.Rigalt,GranellyCompañía

Eldocumentsegüentésdel'any1903,japortentretzeanysd’uniócomercial.Veiem
que hi ha hagut un canvi en els socis, ja no apareixen ni la mare ni les germanes de
Jeroni F. Granell, i s’hi incorpora elseu cunyatJosep M. Bartomeu i Baró, casat amb
una germana seva. També hi ha un canvi en el paper dels socis: si fins en aquells
moments Antoni Rigalt tenia al seu càrrec tant la direcció artística com la gestió del
taller, a partir d’ara s’encarregarà exclusivament de la direcció artística, i passarà la
gerènciaalsaltresdossocis.
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Eldotzedenovembrede1903escrealasocietatRigalt,GranellyCompañía370,davant
delnotariAntoniParyTusquets.Compareixendavantdelnotari«JerónimoFrancisco
Granell y Manresa, Antonio Rigalt y Blanch, y José María Bartomeu y Baró»371. Es
reuneixenpercrearunasocietatmercantilcollectiva.

L’objected’aquestanovasocietat,talcomesdescriuenaquestdocument,era:

«La compra y venta de vidrios planos, baldosillas y cristales y la
fabricación y construcción de vidrieras de colores y de grabados
sobrevidriosycristales,sinperjuiciodelasotrasindustriasquelos
sociosacuerden».

Hihacanvisenlagerència,direccióiadministraciódelasocietatil’úsdelasignatura
social que en l’antiga organització corresponia exclusivament a Antoni Rigalt i ara
s’acordaquecorresponguideformaindistintaaJeroniGranelliaJosepM.Bartomeu,i
queAntoniRigalts’encarreguidelstallersdelacasa.Ambaquestobjectiutindràalseu
càrrecladirecciótècnicadelnegoci,iseliatorgaelpoderd’utilitzarlasignaturasocial
perferlesfactures,elspressupostos,lacorrespondènciaialtressimilars.Aixímateix
s’acorda que el capital de la nova societat sigui de 20.000 pessetes, que aporten a
parts iguals els socis gerents. Antoni Rigalt pot aportar a la societat en qualsevol
momentelmateixcapitalqueelsseusaltresdossocis.Delamateixamaneraqueenla
societat anterior, el termini de durada de la societat continua sent de deu anys a
comptarapartirdel’udegenerde1904,diaenquècomençaafuncionarditasocietat.
El termini s’anirà prorrogant de deu anys en deu anys sempre que en els sis mesos
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DocumentacióArxiuFamíliaGranell.RegistreMercantildeBarcelona:fullnúm.5889,foli7,tom62
delLlibredesocietats.
371
Aquestaescripturaeldescriudelamanerasegüent:
«DonGerónimoFranciscoGranellyManresa,casado,arquitecto,mayordeedad,vecinodeestaciudad
domiciliadoenlacallededeMallorca,númerodoscientossesetayuno,principal,concédulapersonalde
clasecuartanúmerocientocuarentaytres,expedidaconveinticincodeMayoúltimo.DonAntonioRigalt
y Blanch, casado, industrial, mayor de edad, veciono de esta ciudad, comiciliado en la calle de la
Universidad, número treinta, piso principal, con cédula personal de clase sexta, número trecientos
noventayuno,expedidaatresdejunioúltimoyDonJoséMariaBartomeuyBaró,casadodelcomercio,
mayordeedad,vecionodeestaciudaddomiciliadoenlacalledeMallorcanúmerodoscientossesentay
uno,primero,concédulapersonaldeclasequintanúmerodoscientosveintisiete,espedidaenveinticinco
deMayoúltimo».
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anteriors a la finalització del termini o alguna de les seves pròrrogues cap dels socis
avisielsaltresdelasevavoluntatdefinalitzarlasocietat.

Un altre dels acords és que cada any, a 31 de desembre, es practicarà un inventari
balançgeneraldelesoperacionssocials,delquals’hauràd’entregarunacòpiaacada
soci. Si el 15 de febrer cap dels socis ha impugnat el document, es donarà com a
aprovat.Elsbeneficislíquidsesrepartiranapartsigualsentretotselssocis,igualque
les pèrdues, si n’hi ha. Els socis capitalistes podran retirar els beneficis que els
corresponguindesprésquequediaprovatelbalanç,peròelsociAntoniRigaltelshaurà
dedeixaralaCaixaSocialfinsque,amblasevaacumulacióotambéamblesquantitats
que hagi ingressat, s’hagi igualat amb els altres socis en capital i préstecs fets a la
societat.

Lamortdequalsevoldelssocisnodissoldràlasocietat,sinóquelasevapartpassarà
alshereusdeldifunt.Encasdesermésd’un,haurandeserrepresentatsperunasola
persona.Siesdissollasocietat,siquedaunsociquecontinuïelnegocipodràutilitzar
laraósocial,perònoseràaixísimésd’unsocilavolcontinuar.

1915.IngrésdeLluísRigaltiCorbellaalasocietatRigalt,GranellyCompañía

A la mort d’Antoni Rigalt, el desembre de 1914, s’incorpora com a soci, tal com
constavaalesescripturesdeconstitució,elseufillLluísRigaltiCorbella,quepassaràa
complir lesfuncions que fins en aquells moments feia el seu pare, Antoni Rigalt. Per
deixarconstànciadelaincorporaciódeLluísRigaltdinsdelasocietatesreuneixenper
signarl'escriptura372l’11defebrerde1915,davantdelnotariAntonioParyTusquets,
«los Srs. Jerónimo Francisco Granell y Manresa, José Maria Bartomeu y Baró y Luis
RigaltyCorbella».

Aquest document certifica l’ingrés de Lluís Rigalt dins de la societat Rigalt, Granell y
Compañía, com a hereu universal del seu pare Antoni Rigalt i Blanch, mort el 12 de

372

Documentaciódel’arxiudelafamíliaGranell.
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desembre de 1914. Rigalt fill manté les mateixes facultats, atribucions, deures i
obligacionsqueeldifunt,aexcepciódelsbeneficis,jaque,comquenotenialapràctica
i l’experiència del negoci que tenia el seu pare, els socis Granell i Bartomeu hauran
d’encarregarse de gran part de la direcció i execució dels treballs tècnics. Per això
convenenqueelsbeneficisesrepartiranaixí:el55%peraJeroniGranell,el35%pera
JosepM.Bartomeuiel15%peraLluísRigalt.

1922.SeparaciódeLluísRigaltdelasocietatRigalt,GranellyCompañía

La relació de Lluís Rigalt amb l’empresa es va allargar fins al 1922, quan aquest
decideix separarse’n per desavinences amb els altres socis, i crear la seva pròpia
empresadevitralls.

Ladocumentacióconservadasegüentésdelquinzededesembrede1922,document
redactat pel notari Francisco Espriu y Torras. És la separació de Lluís Rigalt de la
societat,iésretroactivajaqueperatotselsefecteslegalsvacomençarel30dejuny
de1922.AixíLluísRigalt 373quedaexclòstantdelsdretscomdelesobligacionsdeles
operacionssocialsfetesdesdeladataesmentada.

Els dos socis que queden es comprometen a pagar a Lluís Rigalt 1.177 pessetes i 80
cèntims per la seva participació enla societat, i només queda pendent el 15% que li
correspondelsdeutorsallargtermini;aquestpagamentselifaràquans’hagicobrat
d’aquestsdeutors.

Enrescindirlasevapartdelasocietat,escanviaelnomdelaraósocialquepassaadir
se Granell y Compañía (fins a 31 de desembre del 1923 poden utilitzar la frase
«ContinuadoradeRigalt,GranellyCompañía»).
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 Lluís Rigalt se separa d’aquesta empresa per desavinences amb els altres socis. Un cop se separa,
munta la seva pròpia empresa de vitralls anomenada Cristalerías Catalanas, que funcionarà fins a la
GuerraCivil.Després,deixaràelvitralliesdedicaràaferclassesdeceràmicaiesmalt.
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1923.IngrésenlasocietatdeJeroniGranelliBartomeu

DesprésdelasortidadelasocietatdeLluísRigalt,s’incorporaràelfilldel’arquitecte
JeroniF.GranelliManresa,JeroniGranelliBartomeu.Segonseldocumentnotarialdel
5dejuliolde1923,davantdelnotariAntonioParyTusquets,JeroniGranelliBartomeu
ingressa a la societat Granell y Compañía en qualitat de soci collectiu, amb ús de la
signatura social i amb igualtat d’atribucions i facultats que els altres socis. Aquesta
incorporació comportarà un augment del capital de la societat en 355.000 pessetes,
quejuntamentambles20.000pessetesquejahavieningressatal'inicidel’empresafa
untotalde375.000pessetes.Lareparticiódel’aportaciódecadasociésde140.000
pessetestantenJeroniF.GranelliManresaiJosepM.Bartomeui75.000pessetesen
JeroniGranelliBartomeu.

Elsbeneficisilespèrduesesrepartiranisofriranperpartsigualsentreelstressocis.
S’estableixquelesquantitatsqueconstitueixenelcapitalsocialnodonaraninteressos;
els beneficis seran els obtinguts de l’explotació del negoci. En cas de mort o
incapacitat,elssocishandedesignarunapersonaquehauràderepresentarelsseus
interessosodretsoeldelsseushereusenlasocietat.AixídesignenJeroniF.Granelli
ManresaalseufillJeroniGranelliBartomeu,JosepM.BartomeuBaróalseufillJosep
BartomeuGranelliJeroniGranelliBartomeualseupareJeroniF.GranelliManresay
endefected’aquest,lasevadona,TeresaCarbonell,mentreesconservivídua.Sialgun
dels hereus no vol continuar la societat, se’n rescindirà la part corresponen del
contracteiselipagaràlapartproporcionaldelsbeneficis.

Aquesta documentació ens demostra els moviments dins de la societat i la raó dels
canvisdenomsqueesprodueixen.Tambéensespecificaquinaeralafunciódecada
un dels socis i les seves responsabilitats, i queda patent que tant Jeroni F. Granell i
Manresa com Josep Bartomeu i Baró exercien una funció més de socis capitalistes, i
AntoniRigalts’encarregavadelapartmésartísticadelaproducció.AlamortdeRigalt,
JeroniF.Granellvahaverdeparticiparmésactivamentenelseguimentil’execucióde
lesobres.Durantels24anysqueAntoniRigaltvaseralcapdavantdel’empresacoma
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directorartísticesvanferlesobresmésimportantsiemblemàtiquesd’aquesttaller,
coincidintplenamentambelperíodemodernista.


4.3 Descripciódeltaller

4.3.1Situaciódeltaller

El1890escrealaprimeraassociacióentrel’artistaAntoniRigaltilafamíliaGranell.Se
situa el taller en el mateix obrador d’Antoni Rigalt, que  com ja s’ha comentat
anteriorment es trobava al carrer Bailèn, 72, de Barcelona. Posteriorment, entre el
18991900,eltallerestraslladàaunesnovesinstallacionsquejaseranlesdefinitives.
Jeroni F. Granell construeix un edifici plurifamiliar al carrer Mallorca, 261, de
Barcelona374delqualellmateixeraelpropietari,idestinaelslocalsdelaplantabaixa
perubicareltallerilabotigadel’empresadevitrallsdelaqualerasoci375.Aquestnou
tallerdegransdimensionsocupavatambéelsbaixos,elpatid’interiord’illaielslocals
d’un edifici que tenia entrada pel carrer Enric Granados, 46376. Aquest darrer era
l’accésprincipalalabotigaialtaller.Elfetdeteniraquestsdosespaiscomunicats,pot
donarunaideadelamagnitudqueteniaaquestobrador,delagentquehitreballavai
elgrannombred’encàrrecsquerebia.

4.3.2Organitzaciódeltaller

A final del segle XIX quan es crea la societat Rigalt, Granell y Cía., per a la creació i
execuciódetreballsenvidrepla,al’àcididevidrieres,podemconstatarqueelsistema
detreballestablertpelsgremismedievalsencaraéstotalmentvigentenelstallersde
vitralls. L’organització del treball als tallers i de les diferents estratificacions
374

 Aquest edifici actualment ja no existeix. En la numeració actual correspondria a número 219 del
carrerMallorca.
375
 A l’edifici del carrer Mallorca, 261, s’hi van traslladar a viure l’arquitecte J. F. Granell al principal i
l’altresoci,JosepBartomeu,alprimerpis.PerlasevabandaAntoniRigaltvadeixarelseuhabitatgeal
carrerBailèndeBarcelonaitambéestraslladàaviurealcarrerEnricGranados,46,principal.Totstresal
costatdeltaller.MésendavantJeroniF.GranellesconstruiràunacasaalcarrerIradier,ihimarxaràa
viure.
376
AcomençamentdelsegleXXelcarrerEnricGranadosesdeiacarrerUniversitat.
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professionalsnodifereixenmassadelesqueespodiatrobarenuntallerdelsegleXIVo
XV. L’estructura segueix sent jeràrquica i el pas d’un estat professional a un altre de

superior dins del taller continuava sent conseqüència de l’experiència acumulada
gràcies als anys de treball. Així mateix, tot el procés constructiu continua sent
artesanal, i tots els estris emprats segueixen sent els tradicionals. Com a única
maquinària trobem l’aparell del plom i la mufla, que a començament del segle XX
continuavasentunforndellenya.Posteriormentesmodernitzaraniescanviaranper
fornselèctrics.

El que sí trobem en aquest moment és un canvi de mentalitat en el propietari del
taller,jaqueenaquestsmomentsésunempresarii,comatal,elquel’interessaésfer
diners,promoure’siengrandirelseunegoci.Ésmoltcomúenaquestperíodetrobar
anuncisdetallersdevitrallsenrevistesespecialitzadesoqueparticipinenexposicions
d’arts decoratives aportant obres per tal de donarse a conèixer a escala nacional i
internacional.TotesaquestescaracterístiquessónaplicablesaltallerRigalt.

Aquest taller estava dividit en dues seccions: vidre pla o industrial i vidre artístic. La
secciódevidreartísticestavasubdividida,perlasevabanda,endossubapartatsmés:
lasecciódevidreemplomatiladevidreal’àcid.

Pelquefaal'organitzaciódelpersonal,caldirquetambéseguienelsistematradicional
heretatdelsanticsgremis.Unapersonaentravad’aprenentianavaaccedintacàrrecs
superiorsquandemostravaquejahaviaobtingutelsconeixementstècnicsnecessaris
perdesenvoluparunatascaméscomplexa.

Per la seva banda, cada secció de vidre també tenia establert un sistema jeràrquic
d’organització del treball, que es dividia en els càrrecs següents: el més baix era
aprenent, mosso (s’encarregaven de fer la feina no especialitzada, com per exemple
prepararlestiresdeplom,lamassilla,etc.),migoficial,oficial,operari,encarregatiper
damunt de tots, el gerent 377. En aquest taller van arribar a treballar fins a trenta

377

Informaciófacilitadaperl’antictreballadordelacasaGranell,JosepRosich.
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persones378. Els treballadors cobraven la setmanada i la jornada de treball era de
dillunsadissabteinoteniencaptipusd’assegurançamèdica379.

De totes aquestes seccions, aprofundirem més en aquesta recerca en la del vidre
artístic o emplomat. Dintre de la secció de vidre emplomat, alhora, existien altres
categories de treballadors: aprenents, oficials i operaris, i els pintors de vidrieres.
També tenim constància de la contractació d’artistes per fer encàrrecs puntuals dins
deltaller.Aqueststreballsacostumavenaserelsdissenysdevitralls.

Enelcasd’aquestaempresa,eraelmateixAntoniRigaltquifinsalasevamortesva
dedicaraferlamajoriadelsdissenysdelsvitralls,jaqueabandadelasevaformació
comavitrallereraundibuixantdegrannivell.Peròaixònotreiaque,detantentant,i
sobretot per indicació de l’arquitecte o del client, es contractés un artista extern al
taller.


378

Salarisqueapareixena:AnuariodelaAsociacióndeArquitectosdeBarcelona1899:


Unitat

Preu/pessetes

jornal
jornal
jornal
hora
jornal
jornal

4
5
4’50
1’50
6
3

Categoriadeltreballador
Oficialcollocadordevidres
Oficialgravadoral’àcid
Oficialmuntadordevidrieres
Oficialdibuixantipintordevidrieres
Ajudantdepintorividrier
Peó


A l’Anuari de l’Associació d’Arquitectes de Barcelona de 1903 també hi ha especificats els sous dels
treballadorsdelramdelvitrall.Hiveiemquelaremuneracióéslamateixaqueel1899.
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Elquesíqueteniaaquesttallereraunaassegurançaantiincendisjaqueelstallersdevidretenienun
altriscenaquestsentit,jaquecontenienelsfornsinombrosapallaperembalarelsvidresperquènoes
trenquessin.S’haconservatdocumentaciódeJeroniF.Granellenquècontractaunaassegurançaper
unaduradade10anys(entre18981908)amblacompanyiaRoyalInsuranceCompany,queelscobria
perunvalorde15.000ptes.,encasd’incendi,d’explosiódegasosihiqueiaunllampDocumentació
AFG,del17defebrerde1898
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Fig.41.ImatgestallerRigalt,Granell&Cia.s/d.



Fotografiesfetesper:Fotografiesd’art.FranciscoSerra.c/
Salmeron,156,2ºdeBarcelona.AFG


Els propietaris d’aquesta empresa tingueren una actitud compromesa amb els seus
treballadors. Els ajudaven en la seva formació professional, com ho demostra el text
següent extret de la carta de presentació que fa el senyor Manuel Ramal i Creus,
treballadord’aquesttallerdesdel1899,perpresentarsealconcursPollés380:

«Unsquancompanysdetaller,juntambunservidororganitzarem,
ambmoltasatisfaccióperpartdelspatronsdinsdelmateixtaller,
unes clases de dibuix, ahont, despres de las horas de treball, ens
practicavemamblacopiademodelsdeguixllogatsambfondosde
la casa i nosaltres hi contribuiem, esent un dels patrons el mestre
dedibuix381.»

Aquest no serà l’únic cas d’actitud pedagògica per part del taller Rigalt. En tenim un
altreexemplequanhandeferelsvitrallsperalPalacioForaldeBilbao.Rigalts’ofereixa
ferelvitrallenunlocalaBilbaoiformarelsestudiantsdel’escolad’artsioficisenl’ofici
devitraller,talcoms’explicaacontinuació:

«Para mejor garantia del resultado de la obra los proponentes
ofrecen ejecutar la vidriera alegorica en esta villa bajo la dirección

380

Documentaciódel17d’agostdel1925.ConcursPollésAHCOACC/134/24.
 Suposem que devia ser Antoni Rigalt el patró que els donava classes de dibuix, ja que ell ja era
professord’aquestamatèriaadiferentsescoles.
381
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artisticadelautordelproyecto,siempreycuandoselesproporcione
local y una instalación cuyo coste no exeda de dos mil pesetas.
Obliganseloscontratistascomoacompensaciondeestedesembolso
admitirenclasedealumnosalosqueeldirectorolajuntadirectiva
de la escuela de Artes y oficios designe. Ofrecen ademas a los
expresados alumnos sus talleres de Barcelona para el
perfeccionamientodeestaramadearteindustrial382.»

Un darrer exemple de la tasca de formadors és el que es traslluu d’aquest text en
relacióamblacreaciódelasèriedevitrallsperalaCatedraldeBurgos:

«Los maestros vidrieros que intervinieros decisivamente en la
composición y reparación de la vidrieras fueron Alonso Bolinaga,
Santa María y González y el ajustador Moncata, que habían sido
introducidosyperfeccionadosenelartedelavidrieríaporelcatalán
Rigalt383.»

Talcomaquestreculldetextosensdemostren,enaquesttallerdevitrallesvanformar
professionalsdelvidrequedesprésvananaratreballarperdiferentsindretstantde
Catalunyacomd’Espanya.Elfetqueesdediquessinaladivulgaciódel’oficidevitraller,
queseguramentdeviaseriniciativadelmateixAntoniRigalt,sorprènperlamodernitat
del pensament d’aquest artista, que s’allunya de la mentalitat d’artesà que segueix
l’ofici gremial, per convertirse en divulgador d’un art, de la qual cosa Antoni Rigalt
teniaconsciènciaques’haviaderecuperaridifondre.






382
383

ArxiuForaldeBiscaia(AFB).Administratiu.BénsiPropietats,caixa1342,exp.31.
GONZÁLEZVARASIBÁÑEZ,I.LaCatedraldeLeón.Historiayrestauración(18591901)Op.cit.,p.440.
190

4.3.3EmpresesproveïdoresdelaCasaRigalt,GranellyCía.

Unapartdelarecercahaestatintentarlocalitzarelsdiferentsproveïdorsdematerials
d’aquestaempresa.Finsavuidiaerendesconegudeslamajoriadelesempresesquees
dedicaven a final del segle XIX i començament del XX, a proporcionar el material
necessariperpoderportaratermeaquestartdecoratiu.

Perpoderconèixerelsdiferentsproveïdors,haestatdegranajudaperunapartuna
llista de proveïdors de la CasaRigalt,Granell yCía. del 1916 conservada a l’AFG, així
com la recopilació de la documentació administrativa d’aquest taller que s’ha
conservatfinsal’actualitat.Aquestadarreraéspocaidispersa,peròenshaservitper
conèixer alguns dels noms d’aquests proveïdors. Entre aquestes empreses hi ha tant
lesqueelssubministravenelvidrecomaltresquehofeienambleseinesielsmaterials
necessarisperalbonfuncionamentdeltaller.

És molt interessant per poder acabar d’entendre com funcionava aquest taller la
relaciódeproveïdorsquehaarribatfinsanosaltresdel’any1916384.Gràciesaaquesta
llista,quedefetésundocumentcomptable,onconstalarelaciódefacturespendents
depagamentperpartdel’empresadevitrallsalsseusproveïdors,ions’especificael
nom de l’empresa i el producte que subministra a aquest taller, podem intuir com
treballavenicomerenelsestrisqueempraven.Aixíperexemple,amblacomprade
llenya de l’empresa José Vilaró, queda clar que els forns no eren elèctrics sinó que
funcionavenambaquestcombustible,encaraqueeltallerteniallum,jaquepagaven
elsubministramentelèctricalaCompañíadeBarcelonaElectricidadiperquècompren
bombetes. També com que necessiten els serveis de la casa Barceló y Feliu
d’assistènciaifarratgedelcavall,ensillustradelfetquetoteltransportdemateriales
feiamitjançantelcarroielcavallcomamitjàdelocomoció,moltpropidel’època.Ens
donenreferènciesdelsseusproveïdors,finsaraforçadesconeguts,coml’empresaon
compraven la massilla, material imprescindible de qualsevol vitrall, o l’empresa de

384

 Relació de proveïdors extreta d’un document comprable del 1916. Documentació AFG. DHUBdoc.
CentredeDocumentaciódelDissenyHubBarcelona.
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Pedro Vilarrubia, que els facilitava l’àcid, o la del Mateo Bausells, on compraven les
mussolines.
CASAPROVEÏDORA

MATERIAL

JoséVilaró

Llenya

MiquelMas

Alfals

FrigolayQueralt

Estrisd’escriptori

BarcelóyFeliu

Assistènciaifarratgedelcavall

Vda.DePedroAguiló

Garrofes

M.Miserachs–Farmacia

Farmàcia

JoséGarcíaJulia

Guix

MiquelHorta

Guix

EstebanCasamitjana

Escombres

SolerHermanos

Portsicarreteig

JuanGuardia

Lampisteria

CompañiadeBarcelonaElectricidad

Electricitat

MateoBausells

Mussolines

CollEscofetHermanos

Vidre

PedroVilarrubia

Àcid

PedroCorbero

Metallisteria

JuanComasdeArgemí

Portsidespeses

AurelioAgell

Massilla

AlfredoVilaplana

Manyà

BasiliParaíso

Vidresbisellats

JuanEspinagosa

Vidres

RománRobreño

Paperdedibuix

JoséDurán

Sabonet

JuanPlanellyCía.

Massilla

JuanPich

Materialelèctric

LaConstrucción

Anuncis

JesúsMaestro

Anuncis

LámparasEléctricasZ

Bombetes

JuanVilella

«Baldosillas»

CamiloBenítez

Llunesdevidre

JordanyFontyCía.

Cartolines

LuisRull

Vidre

HijosdeJoséPreckler

Arreglarmotllos

CarlosTorrens

Fuster

JaimeAgustí

Paleta, reformarforns
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Aquesttaller,explotavaunaaltralíniadenegoci:proveïdorsdevidresd’altrescases,
perexemple,tenimelcasdelacasaJoséGaríndeValència,delaquals’haconservata
l’AFGunacartamanuscrita,datadael1908,dirigidaal’empresaRigalt,GranellyCía.
Sollicitenqueelssubministrindiferentstipusdevidreflemishpervaixell385.

L’empresa Rigalt, Granell y Cía. comprava els seus vidres a França i Bèlgica, tal com
queda patent gràcies les factures conservades386. Una de les cases proveïdores és
GlacesdeCharleroiaRoux(Bèlgica)387.Aquestaempresa,comsurtespecificatal seu
paper de carta, vent vidre martelé, mussolines, vidre catedral i vidre imprès al
diamant.

També compraven vidre catedral a la Cristalería Española, tal com apareix a la carta
conservada a l’arxiu Granell, emesa per José García, que portava el «Centro
internacionaldecomisiónyrepresentacióndecasanacionalesyextranjeras»dirigidaa
ellsambdatadel16dejuliolde1908ienlaqualelsdeiaaixí388:

«Muy señores mios: En esta fecha recibo carta de la Cristaleria
Española comunicandome lo que sigue respecto a su orden de
vidriosCathedale:
»Debido a un accidente sufrido en el horno nos hemos visto
obligadosásuspenderdurante3semanaslafabricaciónyesteesel
motivo del retraso de la expédicion pero esperamos serviles
prontamente.»

Unaltresubministradordevidred’aquesttallerésJoanEspinagosa.Aquestvitraller,a
bandadel'execuciódevitralls,tambéesdedicavaaproveirdematerialaltresempreses

385

Cartadel18dejuliolde1908.AFG.
AFG.Documentacióadministrativa.
387
Cartadel’11dejuliolde1908.S’hiespecificaqueelsenvien4caixesdelvidreRBC4059/62,iqueels
els han enviat per vaixell, concretament el Pinta. També es conserva a l’AFG una llista d’«acreedores
varios»de1916onapareixelnomd’aquestaempresa.
388
Documentacióconservadaal’AFG.DHUBdoc.CentredeDocumentaciódelDissenyHubBarcelona.
386
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barceloninesdelsector.Tenialapatentil’exclusivitatd’algunstipusdematerials,que
exportavadel’estranger,comlamarmolitaolespecesenmotlladesdevidre389.

Així, la referència al taller Espinagosa apareix en diferents relacions de factures de
l’empresa que es conserven a l’AFG. La primera és de l’any 1896, per un import de
555,17pessetes;lasegüentésunadocumentacióde1916trobadaal’AFGonhihauna
relació d’«Acreedores Varios». També apareix com a subministrador de vidre, la
referència era «Vidrios y cristales» per un import de 404,15 pessetes. En aquest
documenttambéhihaelnomdeLuisRull,amblareferènciadevidresperunimportde
946,09pessetes.

Abandadelesempresesifàbriquesquetreballavenperaaquesttallerperproveirlo
de vidre, també mantenien relacions amb altres empreses com eren fusters per als
bastidorsdefustaoserrallersperalsbastidorsdeferro390,oempresesqueelsproveïen
decolorsigrisalles.Perladocumentacióques’haconservat,veiemqueaixícompassa
amb el vidre, per a la resta de materials tant treballen amb empreses catalanes i
espanyolescomestrangeres.

Pelquefaafusters,sabemquevantreballarambeltallerdeRafaelTorrens,quetambé
vatreballarperaJeroniF.Granellenlaconstrucciód’edificis.Tambétreballavenambel
tallerdeJuanVergésBasedas.

ComaserrallerstrobemeltallerdeClementeMartídeReus391,seguramentpelsvitralls
quecreenperalesconstruccionsquel’arquitecteLluísDomènechiMontanerestàfent
allícomlaCasaNavasil’InstitutPereMata.

S’haconservatdocumentacióqueensacreditaquecompravenpigmentsigrisallesala
casaL’HospiesyCía.,empresaubicadaaGolfeJuanetMarseiileslesAubigny392.També

389

 Per a més informació del taller Espinagosa es pot consultar el capítol 2.5.2. Principals llinatges de
vitrallersmodernistescatalans.
390
AquestainformaciósesapgràciesaladocumentacióconservadaperlafamíliaGranell.
391
CartadelClementeMartíaA.Rigaltel7dejuliolde1908.AFG.
392
Cartadel2dejuliolde1908.AFG.
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teniencomaproveïdoralacasaH.RosenhauptdeFürth(Baviera),especialitzatsenpols
debronzes,brocatsifullsd’or393.

Importacióiexportaciódevidreicristall

Percomprovarquinserenelspaïsosexportadorsdevidreicristallialspaïsosquedes
deBarcelonas’exportaven,ésmoltillustratiuveureelmovimentquetenienaquests
materials al port de Barcelona com ho demostra aquesta informació extreta de
l’AnuarioestadísticodelaciudaddeBarcelona,de1904394.

ImportaciódesdelportdeBarcelona1904.vidreicristall



PAÍS

QUILOGRAMS



França

413,365kg



Anglaterra

75,418 kg



Alemanya

203,700 kg



Itàlia

18,401 kg

Bèlgica

763,773 kg

Àustria

19,883 kg

Holandaméslessevescolònies

19,721 kg

EUA

2,728 kg














393

Elsfullsd’orseguramentelsempravenperdaurarelsploms.Ésunatècnicamoltempradasobretot
envitrallsperamobles.
394
Aquestsanuarisesconservenal’ArxiuMunicipaldelDistrictedeSantsMontjuïc.
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ExportaciódesdelportdeBarcelona1904,vidreicristall

PAÍS

QUILOGRAMS

França

8,214kg

Anglaterra

30kg

Alemanya

67kg

Itàlia

16,9kg

Cuba

107,611kg

Puertorico

6,213kg

EUA

8kg

Mèxic

24,739kg

Colòmbia

9,925kg

Rep.Argentina

3,785kg

Uruguai

15,603kg

Filipines

67,138kg



El que s’importava i exportava era molt divers: des de plaques de vidre pla, de
colors,objectesdevidre...finsavitralls.D’aquestesdadesesdesprènclarament
queaBarcelonaarribaprincipalmentvidredeBèlgicaiFrança,fetqueconcorda
perfectament amb les factures conservades al taller dels Rigalt on es veu que
compren vidre en aquests països. Per una altra banda també es veu clarament
quel’exportacióqueesfadesdeCatalunya,desdeBarcelona,ésprincipalmenta
Amèrica del Sud i les antigues colònies, en què destaca sobretot Cuba —en la
ciutatdel’HavanaencaraesconservenvitrallsdegranqualitatfetsaEspanyai
ques’installavenallí.
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4.3.4Promocióidifusiódel’empresa

EltallerRigaltfaràunaimportanttascadepromocióidifusiódel’empresaalllargde
totselsanys,tantaescalalocalcomnacionaliinternacional.Aquestacomercialització
del taller la feien a través de diferents mitjans de difusió; els principals eren la
participacióenexposicionsdebellesartsid’artsdecorativesnacionalsiinternacionals,
ilapublicitatdinsdelsmitjansdecomunicaciólocals,sobretotlainserciódepublicitat
enpremsa.

Participacióenexposicions

Al llarg de la seva trajectòria artística, aquesta empresa es van presentar a moltes
exposicions d’art i industrials nacionals i internacionals presentanthi obres per les
quals van ser mereixedors de diferents distincions. La presencià d’Antoni Rigalt en
aqueststipusd’events,jaeracomúabansd’associarseamblafamíliaGranell,comho
demostra la seva participació en diferents exposicions. El 1883, es va presentar a
l’Exposició Colonial Internacional (Internationale Koloniale en Uitvoerhandel
Tentoonstelling) d’Amsterdan on va guanyar la medalla d’argent; el 1885, el trobem
participant en l’Exposició Universal d’Anvers, i dos anys més tard participa en
l’ExposicióMarítimaNacionaldeCadis,onvaobtenirunamedallaalmèrit.Tambén’és
un bon exemple la medalla d’or que se li va atorgar a l’Exposició Universal de
Barcelonadel1888,olaInsígniad’Honorquevarebreaquellmateixanygràciesala
sevaparticipacióal’ExhibiciódeMelbourne(CentennialInternationalExhibition)395.
395

Moltesd’aquestesparticipacionsesconeixengràciesalesmedallesidistincionsquehanarribatfins
alsnostresdiesiqueesconservenal’AFG.

Relaciódemedallesconservadesenl’arxiuGranell
DATA LLOC
EXPOSICIÓ/DISTINCIÓ
1883 Amsterdam
Internationale
Koloniale
Tentoonstelling
1885
1887
1888
1888

Anvers
Cadis
Melbourne
Barcelona

MEDALLA

en

Uitvoerhandel Medallad'argent

ExpositionUniverselle
ExposiciónMarítimaNacionaldeCadiz
CentennialInternationalExhibition Melbourne
ExposicióUniversaldeBarcelona

Nohiconsta
Premialmèrit
Insígniad'honor
Medallad'or

1902 Hanoi

ExpositionInternationaledeHanoi

1904 SaintLouis
1908 Saragossa

UniversalExpositionSaintLouis
Exposiciónhispanofrancesa

Medalla
commemorativa
Medallad'or
Nohiconsta
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MEDALLISTA

A.Fisco

CharlesWiener
Nohiconsta
Chas.MooreEsq.FLS
E.
Arnau,Castells,J.
Solà
O.Roty
AdolphA.Weinman
Nohiconsta


Posteriorment a la seva associació continuarà presentant obres en diferents
exposicions.AixíprenpartenlesexposicionsdeBellasArteséIndustriasArtística396de
Barcelonadelsanys1892,1896i1898397.Enaquestestresexposicionspresentengran
varietat d’obra i de temàtica, encara que predominen les reproduccions, i les obres

1911 Barcelona
VIExposiciónInternacionaldeArte
1913 SantiagodeXile BibliotecaNacionalcolocacióndelaprimerapiedra

Nohiconsta
Nohiconsta

E.Arnau
Nohiconsta

1929 Barcelona

ExposiciónInternacionaldeBarcelona

Nohiconsta

A.Parera

1947 Madrid

ExposiciónNacionaldeArtesDecorativas

Nohiconsta

G.Domingo

¿?

Carolus III hispaniarum et indiarum rex mexicana Nohiconsta
academiafudatoriasuo

Mèxic

JerónimoAntonioGil



396

 Selecció d’obres presentades a les Exposicions de Bellas Artes é Industrias Artísticas de
Barcelona,elsanys1892,1896i1898:
«ANY1892
»N.º1857.VidrieradelsigloXIV,reproduccióndecuatrorosetonesdelaCatedraldeLeón.
Precio:500ptas.
»N.º1858.Vidriera,reproduccióndeunaminiaturaitalianadels.XV.Precio:60ptas.
»N.º1859.VidrieradelsXV,reproduccióndeunvidriodeHolbein.Precio:250ptas.
»N.º1860.Vidrieramosaico,estiloanglosajón.Precio:100ptas./m2
»N.º1861.Vidrieramosaico,estilosigloXII.Precio150ptas./m2
»N.º1862.Vidrieramosaico,estiloárabe.Precio150ptas./m2
»N.º1863. Vidriera esmaltada. Composición flores. Proyecto de D. Tiberio Sabater Precio
250ptas.
»N.º1864.Dosvidrierasestilomoderno.Precio500ptas.
»N.º1864A.VidrieraestiloRenacimientoAlemán
»N.º1864B.VidrieraestiloRenacimientoAlemánPrecio1000ptas.lasdos
»N.º1864C.Vidrieraesmaltadaenrelieve.Precio200ptas.
»N.º1864D.Dosvidrierasesmaltadasestilojaponés.Precio200ptas.
»N.º1864E.VidrieraestiloRenacimiento.Precio400ptas.
»N.º1864F.VidrieraestilosigloXIV,segúnproyectodeD.AugustoFont.»Precio500ptas.
»N.º1865Cristalgrabado,segúnproyectodeDonEduardoLlorens.Precio1000ptas.
»ANY1896
»N.º990.AlegoríadelaExposición,vidrieradecolores.Precio:3000ptas.
»N.º991.Vidrieradecolores,reproduccióndelaexistenteenlaCatedraldeBurgodeOsma.
»N.º992.Vidrieradecolores,reproduccióndelaexistenteenlaCatedraldeBurgodeOsma.
Precio500ptas.delasdos.
»ANY1898
»N.º1359España,vidrioconesmaltesdecolores.Precio500ptas.
»N.º1360Cabezadeestudio,vidrioencolores.Precio200ptas.
»N.º1361FragmentodevidrieraestilosigloXVI.Precio200ptas.
»N.º1362Vidriograbadoencolores.Precio200ptas.
»N.º1363Vidriograbadoencolores.Precio200Ptas.»
397
«TalleresdevidrieríaartísticadelosSres.D.A.RigaltyCªBarcelona».DinsdelarevistaArquitectura
yConstrucción,Barcelona,generde1902,p.25.
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imitant estils antics. En aquell mateix període també participaran en l’exposició de
Lugo398,ienl’exposiciódeChicagodel1893399.

EnunarticlereferentalaIIIExposicióndeBellasArteséIndustriasArtísticasde1896,
aparegut a la revista ElArte Decorativo trobem un text enquè es parla de les obres
artístiquescreadesperaaquestaexposiciópeltallerdirigitperAntoniRigalt.

Aquesttextensdemostral’altaconsideracióenquèeltenienelsseuscontemporanis.
Eldescriuenenelstermessegüents:
«...hemosdehacerespecialísimamencióndelasvidrierasdecolores
á la usanza de tiempos medios, expuestas por A. Rigalt, quien
presenta dos acabadas reproducciones de igual número de
originales existentes en la Catedral de Burgo de Osma y una gran
vidriera en la que desarrolla una preciosa alegoría de la actual
exposición,ejecutadaconlaperfecciónybuengusto,queeslanota
característica de las obras que se producen en el importante
establecimientodelcitadoSr.Rigalt400».












398

ExposicióndeBellasArteseIndústiasArtísticasdeBarcelona,1898,p.203.
 Referència al diari La Vanguardia, del 16 de maig de 1893, p. 5. En aquesta referència queda
constànciaquehiparticiparentambéeltallerdevitrallsd’EudaldRamónAmigó.
400
 El Arte Decorativo. Órgano del Centro de Artes Decorativas número extraordinario ilustrado con
motivodela3ªExposicióndeBellasArteséIndustriasArtísticas.Maigde1896,p.3334.
399
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En aquest vitrall hi ha representada la
figura allegòrica de l’exposició, que es
potveureenunprimertermeasseguda
en un tro amb l’escut de la ciutat de
Barcelona al respatller i als peus hi té
uns nens amb elements referents a la
industriadelvitrall401.

De fons, la ciutat de Barcelona, on es
potdistingirlamuntanyadeMontjuïc,el
monument a Colom i la cúpula de
l’església de la Mercè entre altres

Fig.42.Vidrieraallegoriadel’exposició.
1896.AntoniRigaltiBlanch.

edificis,totemmarcatdinsd’una

Bidriera de colores estilo renacimiento»
Álbum Enciclopédico de Artes Antiguas y
Modernass/d.




arquitecturaclàssica,ambunarcdemigpuntsostingutperduescolumnes.Aldamunt
del’arc,dospseudoàngels,quesostenenenunamà,elprimer,unapaletadepintori
l’altreunbust,fentreferènciaalapinturail’esculturaiambl’altraelcartellqueporta
eltext«Exposiciónde1896».

Aquests àngels tenen mig cos humà i la part inferior vegetal, una decoració de
reminiscències barroques, de la mateixa manera que la decoració de garlandes que
cauen de l’arc de mig punt per sobre la figura allegòrica. És una peça de grans
dimensions:291cmd’alçada,per183cmd’amplada.Vaobtenirlaprimeramedallade
l’exposició i un cop va acabar fou adquirit per l’Ajuntament de Barcelona per formar

401

 «Bidriera de colores estilo renacimiento» Álbum Enciclopédico de Artes Antiguas y Modernas s/d.
AFG.Aquestvitralldel’Allegoriadel’Exposiciótambésurtdocumentata:ElArteDecorativo.Órganodel
Centro de Artes Decorativas número extraordinario ilustrado con motivo de la 3ª exposición de Bellas
ArteséIndustriasArtísticas.Maigde1896.«....yunagranvidrieraenlaquesedesarrollaunapreciosa
alegoríadelaactualexposición,ejecutadaconlaperfecciónybuengusto,queeslanotacaracterística
delasobrasqueseproducenenelimportanteestablecimientodelcitadoSr.Rigalt».
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partdelseupatrimoniartístic402.ActualmentformapartdelfonsdelMuseuNacional
d’ArtdeCatalunya403.






43.Saladelsivorisielsvitralls,onestavaelvitrallexhibital
Museuel1932.AFB30487


Posteriormenttambérebranlamedalladesegonaclasseenl’ExposiciódeBellesArts,
celebradaaMadridel1899404.DelaparticipaciódelacasaRigaltenaquestaexposició
entrobemtestimonienlarevistaLaIlustraciónArtística405,onesdescriuenlesobres
presentadesperaquesttallerdelamanerasegüent:

«Enprimertérminofigurandiferentesvidrieraspintadas,imitacions
algunas de ellas de varias de los siglos XV y XVI , descuellan una
vidrieraesmaltadaalfuego,reproduccióndeunfragmentodeotra
pertenecientealaCatedraldeLeón(s.XVI).Otratambiénesmaltada
alfuegodivididaendosseccionesquereproducenladecorativaen
este género del gusto aleman del s. XV así como otra también del
renacimientoalemán.EstasvidrierasquepresentaD.AntonioRigalt

402

Ídem.
MNAC.Núm.d’inventari:1323.
404
TalleresdevidrieríaartísticadelosSres.D.A.RigaltyCªBarcelona.Op.cit.,p.25.
405
LaIlustraciónartística.PeriódicosemanaldelLiteratura,ArteyCiencias.TomoXVIII.AnyXVIIInúm.
914.3dejuliolde1899,p.3.
403
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iBlanchdeBarcelona,sóndignasdeencomioporlapurezadeltrazo
ylovigorosoyarmónicodelaentonacióngeneral.»

Pel que podem extreure d’aquest text, veiem clarament que encara a final del segle
XIX,latècnicaprincipaldelvitrallcontinuavasentladelapinturasobrevidre.Combé

ressaltaeltext,elsvitrallspresentatserenunavidrieraesmaltadaalfoc,elsreferents
seguien sent el vitrall religiós i ens remet als estils clàssics, sobretot d'influència
alemanya,queaquellmomentestavenmoltdemoda.Posteriorement,enaltresobres
presentades a exposicions, veurem com l’estil i la tècnica aniran evolucionant cap a
modelsméspropisdelmodernisme.

Ja en el nou segle, van participar en l’Exposició Nacional d’Art de 1900, on Antoni
Rigalt,abandadepresentarunvitrallcòpiad'unquadredeHolbein,tambéeravocal
de la comissió executiva de l’exposició. Van rebre la medalla de 1a classe de la VI
Exposició Internacional d’Art de l’Ajuntament de Barcelona pels seus projectes de
vidrieres406.El1902rebenlamedallacommemorativadel’ExposicióInternacionalde
Hanoiialcapdedosanys,el1904,obtindranlamedallad’orperlasevaparticipacióa
laExposicióInternacionaldeSaintLouis.

Tornant a Espanya, porten obres a la V Exposició Internacional d’Art407 de Barcelona
celebradael 1907 on presenten unvitrall jaclarament dins de l’estètica modernista,
seguint el disseny de l’artista Josep Triadó408,  que representa al cavaller Sant Jordi,
amb el drac mort als peus i la princesa de genolls davant seu, a dalt es llegeix la
llegenda:«SantJordi,PatródeCatalunya».Unanydesprésespresentenal’Exposició
hispanofrancesa,celebradaalaciutatdeSaragossaialconcursd’ArtsAplicadesquees
vaferal1908aTerrassa409.


406

Certificattrobatal’AFG.Concretamentelsprojectespremiatssónel1724iel1726.
 Surt reproduïda la imatge del vitrall a La Ilustración Artística. Op. Cit. Tomo XXVI año XXVI, Núm.
1324.13demaigde1907,p.5
408
JosepTriadójahaviadissenyatl’exlibrisdel’arquitecteJeroniF.GranelliManresa.
409
DocumentacióAFG.
407
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Fig44.Dissenydelvitrallpresentatala
VExposicióndeArtedel1907.AFG



Al1911esvacelebraraBarcelonalaVIExposicióInternacionald’Art,ontambétindran
presència. Posteriorment a aquesta data baixarà molt la seva participació a les
diferents mostres i exposicions (si més no, no en tenim constància). Es pot atribuir
aquesta caiguda de la participació en aquests esdeveniments a la mort del vitraller
AntoniRigaltel1914.Rigaltdeviaserl'impulsorimotorquefeiaqueespresentessina
totsaquestsactes,iarrandelasevadesapariciójaesvaperdrel’interès.Solamenthi
ha constància datada de la presentació de peces a dues exposicions més, el 1929 a
l’Exposició Internacional de Barcelona, i al 1947 a l’Exposició Nacional d’Arts
Decoratives.

El fet de presentarse a totes aquestes exposicions i les distincions que se’ls hi
atorgarenensdemostraquevarenferunafeinamoltimportantdepromocióidifusió
de l’empresa per donarse a conèixer tant a escalal nacional com internacional. Els
trobempresentsalesexposicionsmésimportantsd’arreudelmón,demaneraqueel
seuartfoureconegutmésenllàdeCatalunya.
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Mitjansdepublicitat

Sobre aquesta empresa trobem diversos articles a la premsa barcelonina de
començament de segle XX en revistes com Arquitectura y Construccion en diferents
anys,ala«PàginaArtística»deLaVeudeCatalunyaendiferentsperíodes,oal’Anuari
delFomentdelesArtsDecoratives.Tants’escriuenarticlessobreelfuncionamentdel
taller,comespubliquenfotografiessobreslesobresqueexecuten.

El mateix taller, com la majoria de les
empreses d’arts decoratives d’aquell
període, utilitzarà la publicitat en la
premsa escrita contemporània com a
mitjàperdifondreeltallericercarnova
clientela.Principalments’anunciaranen
premsa especialitzada en arts o arts
decoratives com la revista Arquitectura
y Contrucción, la revista del Foment de
les Arts Decoratives, on en altres més
tècniques

com

l’Anuario

de

la

Fig.45.Projected’anuncidelacasa
A.RigaltyCia.AFG

AsociacióndeArquitectosdeCatalunya.



És significatiu el tipus de publicacions on es publicitaran ja que ens assenyala
perfectament el tipus de clientela que cercaven, principalment arquitectes i
decoradors,professionalsquepodiennecessitarlasevacollaboracióenalgunadeles
sevesobres.Tambéésinteressantremarcarqueenaquestsanuncisifullspublicitaris,
acostumen a exposar tots els seus mèrits així com també totes les seves
especialitzacions.
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 Fig.46.Dosanuncisdeltaller.Elprimerpertanyalaprimeraépoca,publicatenl’anuaridel’Associació
d’ArquitectesdeCatalunyadel1899,ielsegonésunfragmentd’unfulletópublicitarieditatpel
propitaller,s/d,peròqueespodriaestimaralvoltantdel1903.



Parallelamentalainserciódepublicitatalapremsa,tambéeditavendiversoscatàlegs
que enviaven als clients o als possibles clients perquè coneguessin les obres
realitzades.Enelcasdeltallerqueensocupavaneditardoscatàlegsacomençament
del segle XX, un de dedicat als vidriers de temàtica religiosa i l’altre a vitralls per a
habitatges particulars titulat «Vidrieras para habitaciones». Dels primers es té
constànciaquel’enviavenacapellansdediferentsparròquiesdeCatalunyaitambéde
larestad’Espanya410.

4.3.5Evolucióestilística

Seguint la trajectòria artística d’aquest taller podem seguir la història del vitrall no
únicament modernista, sinó també d’èpoques posteriors, ja que en les seves obres
quedabenpatentl’evolucióqueaquestarttédesdefinaldelsegle XIXfinsafinaldel
segle XX,amblesrenovacionstècniquesielscanvisestilísticsquevapatiraquestart.
Podemdistingirdiferentsèpoquesestilístiquesdinsd’aquesttaller.




410

Esconservavaal’AFGunplecd’aquestscatàlegsambl’anotaciódecadascundelsseusdestinataris,
totsellsrectorsdediferentsparròquiestantcatalanescomdelarestad’Espanya.
205

En un primer moment, entre la seva fundació el 1890 i el 1899, prevalen les obres
d’estilclaramenthistoricistes,fruitdelgustimperantenaquellmoment,marcatperla
recuperaciódelpassathistòricilesrestauracionsdevidrieresanteriors.Lesprimeres
obres, les destinades a edificis religiosos segueixen l’estil neogòtic (molts cops
copiaran vitralls ja existents), mentre que les obres fabricades per als habitatges
particulars, tendeixen a ferse seguint l’estil neorenaixentista; en tenim un bon
exemple a la casa Peypoch de Barcelona. També en aquests anys veurem una
progressivaintroducciódelesformesjaponitzants,tantenl’estilcomencontinguts.La
casaRigalt,afinaldesegle XIX ,jateniatotselsavençostècnicsquedesprésutilitzarà
peralafabricaciódelsvitrallsmodernistes.

Apartirdelcanvidesegleifinsbenentradalasegonadècadadelsegle XX,hihauna
incorporacióprogressivadelesformesmodernistesdinsdelsdissenysdelespecesde
l’obradordelacasaRigalt.Alespecessorgidesel1900hi haunaclarainfluènciade
l’ArtNouveaufrancèsenlaproducciód’aquesttaller,amblesseveslíniessinuosesiel
seu motiu característic del coup de fuet. Les formes tendeixen cap a l’estilització i
l’abstracció.Posteriormentvanincorporantaltresestils,comleslíniesmésseveresdel
secessionisme vienès o l’abstracció de Mackintosh entre altres moviments. Tots
aquestsestilsaniranconvivintentreellsamésdelesformeshistoricistes.

Cap al canvi de dècada, veurem que la tendència modernista anirà desapareixent i
florirà una nova via estilística, marcada per la tendència del noucentisme. Així es
crearanobresmarcadespelclassicismeilacontenciódeformes,anirandesapareixent
lesformesfigurativesperdonarpasaformesfloralsméspròpiesdelatradicióbarroca
comlesgarlandesdefruitesiflorsolesrocalles.Aquestatendènciaartísticas’estendrà
fins al 1931, any en què tanquem aquesta recerca. Entre mig hi trobem diferents
exemplesd’artdéco,estilquenovantreballarenprofunditataquesttaller.

S’ha de dir,però, que hi ha unestilque anirà fluint inalterable al llargde tot aquest
període i és el del neogoticisme, que serà l’emprat per realitzar majoritàriament les
vidrieresreligioses.Tambés’haderemarcarqueelsvitrallsmodernistesvanconviure
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amb els historicistes, ja que durant el període modernista aquest taller va continuar
rebentencàrrecsseguintaquestsestils.



4.4 Models,fonsirepertoris

ApartirdemitjansegleXIXaniranarribantnovespropostesartístiquesaCatalunya,que
es difondran a través de les exposicions internacionals i les publicacions periòdiques
d’arts decoratives i d’arquitectura, tant nacionals com internacionals, de les quals la
majoriad’artistesseransubscriptors.Ésunperíodeonmoltsintellectualsdel’èpocai
artistesviatgenal’estranger,sobretotaParísiaLondres,perconèixerdirectamentles
innovacionsartístiquesques’hidesenvolupen.AquestéselcasdelsartistesAlexandre
de Riquer o de Frederic Vidal i Puig411 o fins i tot d’Antoni Rigalt i Jeroni F. Granell.
Aquests artistes, de retorn a Catalunya, introduïen totes les novetats que havien
conegutiquetantagradaven,sobretotalaburgesia.

ABarcelona,ambmotiudel’ExposicióUniversalde1888412,esdonencitaelsprincipals
països europeus mostrant les darreres tendències. Aquestes grans exposicions
universalsesvancrearal’Europadurantelsegle XIXarrandelarevolucióindustrial,i
estaven concebudes per mostrar el potencial industrial i els avenços tècnics del país
amfitrió.

Peròl’exposicióquemarcàelcanvicapalagrandifusiódel’ArtNouveauinternacional
queaCatalunya,amblessevescaracterístiquesartístiquesintrínsequesesconeixamb
elnomdemodernisme,foul’ExposicióInternacionaldeParísdel1900que,juntament
amblacelebradaanteriormentel1889,converteixaquestaciutatenelcentredeles
arts,lamodailamodernitat.

411

FredericVidaliPuig(Barcelona18821950).ErafilldeFrancescVidaliJevellí.Foul’introductordel
vitrallcloisonnéaCatalunya.Delvidrecloisonné,enparlemmésextensamentalcapítol3.2.1.Tècniques
empradesenelmodernisme.
412
VegeuExposicióUniversaldeBarcelona.ExposiciódelCentenari.Barcelona:Avenç.1988.Elparcdela
Ciutadella una visió històrica. Barcelona: Avenç i Ajuntament de Barcelona. 1984. HEREU, P. Vers una
arquitecturanacional.Barcelona:UniversitatPolitècnicadeCatalunya.1984.MIRACLE,J.DelaCiutadella
alparc.Madrid:LaParaulaViva,1984.
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Molts artistes catalans van viatjar cap aquesta ciutat a viure en directe les grans
novetats artístiques i tècniques. Aquesta gran exposició també es va difondre a
Catalunya, gràcies als amplis reportatges que van fer d’aquest esdeveniment les
publicacionsdel’èpocacomlarevistaLaDecorationAncienn&Moderne,ques’editava
aParísiqueesveniaaBarcelonaatravésdelallibreriaParera413.

L’altra gran exposició fou la que es va fer el 1902 a la ciutat de Torí, Exposició
Internacional d’Art Decorativa Moderna, que està considerada com la primera gran
mostra d’arts decoratives i aplicades. Es va difondre la nova estètica de l’escola de
Glasgowd’onsobresurtlafiguradel’artistaMackintoshilesobresenvidredel’artista
americàLouisComfortTiffanyalpavellódelsEstatsUnits414,entrealtres.

A Barcelona, a partir de 1892, també se celebraran diferents salons d’art. Aquestes
exposicions ja no es dediquen exclusivament a les belles arts, sinó que també hi
començarem a trobar mostres d’objectes d’arts. Aquest serà el cas de l’exposició
celebrada a Barcelona el 1892: Exposició Nacional d’Indústries Artístiques i
Internacional de Reproduccions, així com també les celebrades els anys 1896 i 1898
que porten per nom l’Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques, totes
organitzadespelmateixl’AjuntamentdeBarcelona

En aquest apartat analitzarem les diferents influències externes que van rebre els
vitrallers i bàsicament la casa Rigalt i Granell, per l'elaboració i creació dels seus
vitralls.Sielvitralleldissenyaelpintorquetenenaltaller,aquestpotrecorrealseu
estilpropi,creatmitjançantunabarrejadelasevapròpiaformacióielsconeixements
queelsarribengràciesalespublicacionsestrangeres.Tambéhihaelsencàrrecsque
tria el client, ja sigui un arquitecte o un particular, que marca l’estil en què vol que
estiguinfetselsseusvitralls,iperúltimhihaelsvitrallselsesbossosdelsqualssónfets
perunpintor,dissenyadoroarquitecteexternaltalleriqueportaeldibuixseguintel
seupropiestil.Peraixòtrobemobrescontemporàniesfetesambestilsmoltsdiferents
unadelesaltres.Hihaaportacionsqueinflueixenenl’estilialtresenlatècnica.
413
414

AquestarevistaeraunadelesqueteniaeltallerRigaltiGranellenlasevabiblioteca.
Al’AFGésconservaunexemplardelcatàlegd’aquestaexposició.
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Elgustpelsestilshistoricistes

Hi ha un seguit de vitralls sobretot els de finaldel segle XIX que tendiran a seguir els
estilshistoricistes.Unadelescausesd’aquestfenomeneraquelatècnicadelsvitralls
que s’estava recuperant es feia a base de restauracions de vitralls ja existents. Així
veuremcomungrannombred’obresqueescreenenaquestmomentsegueixenl’estil
neogòticoneorenaixentista.

Lautilitzaciódemodelsextretsdelgoticismeprevalenenelsedificisreligiosos,jaque
el binomi goticisme i cristianitat va molt lligat. Hi haurà molt pocs exemples on els
vitralls destinats a una església es facin seguint els nous models modernistes. Les
vidrieresgòtiquesseseguiranproduint,tantpercomplementaralgunvitralld’alguna
església com si es tracta de sèries de vitralls totalment noves. Aquest fet també
s’explicaperquèelmomentdemésesplendorsdelsvitrallsfoul’èpocadelgòticion
ensrestenmésexemplessónenedificisreligiosos.

Pel que farals motius renaixentistes, encara que els podem trobar també enedificis
religiosos, principalment els trobarem en edificis públics civils, o en edificis privats,
comhabitatgesdelaburgesia.Comexemplepodemanomenarelsvitrallsquedecoren
elsalódelpisprincipaldelacasadeGranVia,616,obratambédelacasaRigalt.L’estil
renaixentistatambétéclarainfluènciadelspaïsosnòrdics.

L’estèticafrancesa

AquestainfluènciavaarribaraCatalunyagràciesalagranafluènciad’artistescatalans
a l’Exposició Internacional de París del 1900, exposició que va difondre l’estètica de
l’Art Nouveau francès a la resta del món. Al taller de la casa Rigalt, Granell y Cía.
aquesta influència va arribar gràcies al coneixement que tenien del que es feia a
Françaidelqueesvaexposarenaquestaexposiciógràciesalesrevisteseuropeesque
rebien. París era en aquell moment el paradigma de modernitat i la ciutat més
cosmopolita, tot això comportarà una arribada massiva de publicacions d’aquesta
ciutat.
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L’Art Nouveau aportarà la sinuositat de les línies, el coup de fouet, que s’emprarà
abundantment en totes les arts decoratives i, com no, en els vitralls on serà un
tractamentrecurrent.Tambéelgustpelsmotiusornamentalsbasatsenelmónflorali
vegetal, fugint, però, del realisme i amb tendència cap a les formes abstractes i
sintètiques.Lacaracterísticaprincipaldelmodernismeésqueabsorbeixelspreceptes
del’ArtNouveauise’lsfapropisbarrejantlosambaltresinfluènciespercrearunestil
propi.

L’artjaponès

Eneldissenydelsvitrallsmodernistescatalansesveumoltclaramentcomelsartistes
adoptenelscànonsorientalsenalgunesdelessevesobres415.S’hadedistingirentre
dues maneres diferents de revelar aquesta influència; per un costat tenim aquells
vitralls en què s’imita el motiu japonès com figures, paisatges i objectes propis
d’aquestpaís;perunaltrecostathihaclaramentlainfluènciaestèticadel’artjaponès
enelsvitralls.

Els vitrallers, com molts dels artistes contemporanis catalans, coneixeran l’art nipó
mitjançantdiferents vies , per una banda gràcies a les revistes d’art decoratiu deles
queparlarémésàmpliamentenelcapítolsegüent,comlesques’hanconservatenel
tallerdelRigalt.Sensdubte,tambévaserclaulapresènciadelsartistescatalansaParís
onl’artjaponésjaestavamoltarrelatdesdemitjansdelsegleXIX,comseràelcasdel
pintorMariàFortuny.Iladifussióatravésdelesexposicionsuniversal,comladeParís
de1878.
415

Hihadiferentsautorsquehantractateltemadel’orientalismeaEuropaihaCatalunya,algunesde
lesobresqueenparlensón:BRU I TURULL,RElsorígensdeljaponismeaBarcelona.Lapresènciadel
Japó a les Arts del vuitcents (18621888). Barcelona: Institut d’Estudis Montjuïc. 2011. GARCÍA
GUTIÉRREZ,F.JapónyOccidente.Influenciasrecíprocasenelarte.Sevilla:Ed.GuadalquivirSL1990,p.
24. KOECHLIN, R. L'Art Japonai et l'Art Moderne. L'art Decoratif. París: abril de 1900, p.129133.
KOECHLIN,Raymond.L'inventionornementalechezlesjaponais.L'artDecoratif.París:Marçde1904,p.
106111.MASRIERA I MANOVENS,J.InfluenciasdelArteJaponésenlasarteseuropeas.Barcelona:Real
Academia de Ciencias de Barcelona Tomo II. 1885. COLL, I. L’Art orientalitzant, particularment el
d’arrelsjaponesesaEuropa,ielreflexosalaBarcelonadelvuitcentsa«d’Art»núm.1Barcelona(III
1985),p.245254.GIL FARRÉ,N.Lainfluenciadelartejaponéseneldiseñodevidrierasmodernistas.
ActasdelXIICongresoNacionaldeCEHA.Oviedo1998.DDAA.Japonise.Lafascinacióperl’artjaponés.
Barcelona:Obrasocial“LaCaixa”.14dejunya15desetembrede2013.
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En les obres fetes per aquesta empresa trobem diferents vitralls on es plasmen
escenesjaponeses.AntoniRigaltjahaviaabordataquestatemàticaquantreballavaa
lacasaF.VidalyCia.ilacontinuaràtractantquantesvaestablirpelseucompte.Una
de les primeres referències es troba emmarcada dins de les obres de l’Exposició
Universal de Barcelona de 1888, on hi ha constància que el vitraller Antoni Rigalt i
Blanch demana autorització per collocar en els baixos del saló de l’edifici del Café
Restaurant: «Dos vidrieras de colores esmaltados al fuego, representando un asunto
japonéslauna,yuntipodelsiglo XVIlaotra».Aquestsvitrallsvanestarcollocatsen
l’anomenat cafè i participaren en el concurs perl qual l’empresa d’Antoni Rigalt va
rebrelamedallad’or416.Definaldelsegle XIX esconservenunsvitrallsquesegueixen
aquestsmodelsjaponitzantsenelPalauMontanerdeBarcelona417.





Fig.47.Dissenyde vitrallambmotiujaponés.
c.18901900.AFG


Noenshad’estranyarelfetquetanaviattrobemaquestatipologiaderepresentacions
jaqueelsmotiusjaponesosenaquestmomentsónmoltdifosos,ielmateixRigalten
un discurs que va fer per a l’Academia de Ciencia y Artes de Barcelona, ressalta el
nombre creixent d’exportacions que es fan en aquell moment d’objectes provinents

416

 Caja 17. Ref. 13/92/17 núm. 1. Arxiu Històric Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest
document està sense datar, però se’n conserva l’autorització, del 22 d’agost del 1888 Ref.13/92/17
núm.94.Aquestsvitrallsnoesconserven.
417
AquestedificiestrobaalcarrerdeLlúria101,obradeLluísDomènechiMontaner,iesvafinalitzarel
1898.ElsvitrallsvanserexcutatsperlacasaA.Rigalt&Cia.
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del Japó i les fabuloses quantitats que se’n paguen, mostra de què estaven molt de
moda418.

Altres exemples de vitralls de temàtica japonesa són quatre esbossos conservats419,
fetsperaquestaempresa.Aquestsdibuixosestansensedatarperòdeuendeserfets
amb tota seguretaten la primera dècada del segle XX420, i representen escenes de la
vidaalJapó.Aquestsdibuixosestèticamentnopertanyenalmovimentmodernista,al
contrarisónformessummamentclàssiques,onpredominalasimetriail’equilibriperò
recobertperl’exotismedelmónorientaltanalgustd’aquellperíode,elementscomel
quimono,l'ombrella...sónobjectesqueajudenarecrearaquestambientjaponèsque
estavatandemoda.

Segurament la part més interessant d’aquesta influència japonesa la trobem en la
formaqueelmodernismeabsorbíelscànonsorientalsfinsferse'lspropis.Elsvitralls
modernistesreflectiranenlasevaconcepciótotsaquestsnousmodelsqueproduiran
canvistantenl’estèticacomenlatemàtica.

Comjas’hacomentatencapítolsanteriorsdurantelsegle XVIIIilamajorpartdel XIX,
l’artdelvitrallhaviaentratencrisi,laproducciód’aquestafouínfimacomparatambla
d’anteriorsèpoquesielmateixconceptedevitralls’haviaperdutjaquelamajorpart
delsvitrallershaviencaigutenlapuraimitaciódelapintura.

Amb el canvi d’estètica cap al modernisme ja no agradà l’abusiva utilització de la
pinturaiespreferienelsvitrallsambmoltpocaocapintervenciópictòrica,elsvitralls
anomenatsvidremosaic,onelprotagonistatornaaserelvidre;perunaltrecostat,el
plom torna a tenir protagonisme estètic. Aquest canvi està totalment dintre dels
postulatsdeldibuixjaponès,onelpredominidelalínia—enelcasdelvitrallseriael

418

 RIGALT I BLANCH, A. De lo útil que sería dar a las Artes Decorativas carácter nacional. Academia de
CienciasyArtesdeBarcelona.Barcelona:1demaigde1889.
419
Colleccióparticular.
420
 Aquests dibuixos porten el segell de l’empresa amb el nom Rigalt, Granell, Cia. Aquesta raó social
l’emprarenapartirdel1903,jaqueanteriormenteraAntoniRigaltyCía.
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plom—quefaressaltarlaforma,elslímitsdel'objecteamblaideadelasilueta,iels
campsdecolorplansremarcatsperunagruixudalínianegra(elplom).

Una altra de les influències orientals s’aprecia en els vitralls modernistes és la
representació de les formes de la natura reduïdes a la més simple expressió. Encara
que es faran representacions figuratives i geomètriques, seran els dissenys florals i
vegetalselsméscomunsirepresentatiusenelsvitrallsmodernistescatalansionserà
patentl’empremtaoriental.Elsartisteseuropeusaprendranamirarlanaturadeforma
diferent, s’allunyaran de la representació mimètica de la natura tendint cap a
l’abstracció gràcies a emprar línies sòbries i estilitzades. Serà freqüent en aquest
momenttrobarfinestresdecasesparticularsambrepresentacionsfloralsd’allargades
formesambtigesifullesdesinuoseslíniesques’entrellacenentresicreantformesde
granbellesa.

Aquestainfluènciadel’estiljaponèsvaferaparèixernousmodelsiconogràficsenels
dissenys modernistes. Aquesta nova temàtica sorgirà bàsicament del món vegetal i
animal i tindran un tractament gairebé poètic. Les formes seguiran sent simples i
estilitzades.Dinsdelmónvegetalcalassenyalarl’apariciódelaplantadelbambúola
utilitzaciódelaflordeliris,orquídies,peòniesialtresflorsdinsdelesrepresentacions
modernistes.Elsdissenysmodernistesestaranplensd’aquestsnousmotius.

Es patent el gran impacte que va ocasionà l’art japonès en el camp dels vitralls
modernistes, que de la mateixa manera, que moltes altres corrents artístiques del
moment, va ser assimilat per donar formes als seus dissenys i així satisfer la gran
demanda d’aquests temes que sorgien arran de la moda per l’exòtic que va viure el
canvi cap al segle XX. També s’ha d’assenyalar que per les seves característiques
estilístiques,lesobresjaponesessónfàcilmenttransportablesalmóndelsvitralls.Amb
l’arribada del noucentisme, el gust estètic canviarà i s’abandonaran els models
orientalsitornaràelgustpelclassicisme.
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Elsecessionismevienès

Unaltredelscorrentsartísticsqueapareixenaldissenydelsvitrallsésladelmoviment
secessionista.Desdeprincipidesegle XX, lainfluènciademovimentvienèstornaaser
moltpatentalesobrescatalanes.AquestainfluènciaarribaaCatalunyaatravésdeles
publicacions de revistes estrangeres que es difonien a Barcelona distribuïdes per
diferentsllibreriesespecialitzadesenaquesttemacomladeSuccessorsdeJ.M.Fabré,
situadaalPortaldel’Àngel6i7deBarcelona421.

Com ja s’ha comentat anteriorment, Jeroni F. Granell tenia una gran biblioteca
especialitzada en arquitectura i arts decoratives, i estava subscrit a moltes de les
revistesestrangeresmésconegudesd’aquellmoment.Seguramentl’empresade
vitrallsconeixeràaquestsnousmodelsa
través de les revistes que li arribaven
com: les revistes Moderne Bauformer,
Decorative Volvilder, dirigida per Julius
Hofmann, o Deutsche Kunst und
Dekoration, editada a Darmstadt per
Alex Kock, de les quals parlarem a
l’apartat següent. Aquesta influència
quedapatentenelsvitrallsquedecoren
la tribuna de la galeria del pis principal
del carrer Gran de Gràcia, 61, de

Fig.48.VitrallCasaGrandeGràcia,61.Barcelona.

Barcelona,obradeJeroniF.Granell.

EdificiJ.F.Granell,vitrallcasaRigalt


També l’art austríac es va donar a conèixer gràcies a la participació en diferents
exposicions internacionals com l'Exposició Universal de París de 1900 o l’Exposició
d’ArtsDecorativesdeTorídel1902,gràciesaaquestesduesexposicions,l’arquitectura
i les arts decoratives vieneses presents es difonen a Catalunya. Són molts els
arquitectescatalansqueesdesplacenenaquestesduesexposicionsialasevatornada
a Catalunya fan articles en publicacions especialitzades o introdueixen aquestes
421

FREIXAISERRA,M.Op.cit.,p.125126.
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formes en les seves obres. No podem deixar d’esmentar la repercussió internacional
quetinguéelVIIICongrésInternacionald’ArquitectescelebrataVienal’any1908,que
vacontribuiraladifusiódelsmodelssecessionistes.

Aquestcongrésvaferquemoltsarquitectespoguessinconèixerdeprimeramàtotel
que allí s’estava creant i la situació d’avantguarda que ocupaven les tendències
austríaquesenarquitecturaiartsdecoratives.

Seran molts els arquitectes catalans que introduiran en la seva obra l’estètica de la
secessió vienesa adaptantla als diferents estils i criteris de cada un. Un dels
arquitectes que introduirà aquesta estètica en les obres serà Jeroni F. Granell i
Manresa.Aquestainfluènciaésevidentenladecoraciódelsseusedificis,finsitoten
elsvitrallsqueelsembelleixen422.

PublicacionsirevisteseuropeesaltallerRigalt

Moltsdelsmodelsqueservienalsdissenyadorsdeltallerartísticdecomençamentde
segle de Barcelona per crear noves peces eren extrets o estaven inspirats en molts
casosenrevisteseuropeescontemporànies.Latradiciódeladifusiódelsnousmodels
atravésdepublicacionstambéafectavaelsartesansvitrallers.

A través d’aquests documents estaven al dia dels nous corrents estilístics que es
donaven a la resta d’Europa, gràcies a la publicació de les imatges de vitralls
contemporanis, com dels articles on s’explicaven les darreres tècniques. Però també
elsserviencomafontd’inspiracióperlacreaciódenousvitrallslesreproduccionsde
pinturestantdetemàticareligiosacomlaica.

Tant l’arquitecte Jeroni F. Granell com el vitraller Antoni Rigalt, sempre van estar
interessats per tots els avenços tècnics i estilístics que s’estaven realitzant a la resta
d’Europa,iperaixòestavensubscritsalesrevistesd’artsdecorativesmésimportants
422

 BELSA I SOLER, A. La influència de la Secessió Vienesa a Catalunya com a nova alternativa
arquitectònica.CongrésCEHA,p.527534.
215

d’aquell moment423, rebien publicacions provinents de tota Europa —França, Itàlia,
Anglaterra i Alemanya. El llegat d’aquestes revistes que es rebien al taller ha arribat
finsalsnostresdiesgràciesques’hanconservatal’arxiudelafamíliaGranell(AFG)424.

Enaquestabibliotecas’hanconservattítolstanimportantscomTheStudio,publicació
londinencaquetinguéunagraninfluènciaentreelsartistescatalans425(esconserven
números d’aquesta revista entre els anys 1896 i 1906). Der Moderne Still426 (1900
1901) publicació d’arts decoratives publicades per Julius Hoffmann Jr. a Stuttgart.
També a Stuttgart es publica la revista Kunstgewerbliches Skizzwenbuch427,  d’Anton
Seder,revistaespecialitzadaenlestècniquesiavençossobreelvidreiceràmicaionhi
ha mostres de diferents dissenys. Ja des de 1890 trobem la subscripció al magazín
alemany, Dekorative Volbilder, dirigit per Julius Hoffmann, on hi ha tot un seguit de
làmines que reprodueixen motius decoratius i figures allegòriques. Poc després, el
1893,rebranlarevistaLaDecorationAncienn&Moderne428,ques’editavaaParísion
trobem reproduïts arquitectures, escultures y elements decoratius d’altres èpoques:
egipcis, etruscos o de motius orientals, tant del món musulmà com japonesos, però
també es troben illustracions d’obres d’artistes contemporanis europeus. En els
exemplarsdel1900esfaunamplireportatgedel’ExposicióUniversaldeParísde1900,
onl’ArtNouveauescomençaaferpatentenlesobresqueallíesmostren.



423

AquestesrevistesliarribavenmitjançantlaLibreríaParera.RondaUniversitat,12,1er,Barcelona.Se
n’hanconservatsrebutsal’AFG.
424
 Jeroni F. Granell és un dels pocs arquitectes modernistes de qui s’ha conservat bona part de la
biblioteca.Estàconstituïdaperobresparticularsdel’arquitecte,majoritàriamenttractatsd’arquitectura
peròtambépermoltesrevistesd’artsdecorativesprovinentsdelfonsdeltallerdevitralls.
425
TheStudio.AnIllustratedMagazineoffineArtsandAppliedArt.5.HenriettaStreet.CoventGarden.
Londres wc. Aquesta revista fou el vehicle més important per a la difusió mundial del modernisme
anglès.Començàal1893iestavaespecialitzadaenlesartsaplicades.Al’AFG,esconservenelnúmeros
següents:setembreioctubrede1896,specialwinter18961897,gener,març,abril,juny,agostde1899,
generijuliol1900,març,octubreidesembrede1902,octubreinovembrede1903ijunyde1906.
426
DerModerneStill.ZusammengestelltundHeransgegeben.Sttutgart.VerlagvonJuliusHoffmann.Es
conservenal’AFGlespublicacionsdelsanys1900i1901.
427
 SEDER, A. Kunstgewerbliches Skizzenbuch. Für Metall, glas: Industrie und Keramic. Estrasburg: Ed. J.
Hoffmann.Sttutgart.1899.
428
Ladecorationancienne&Moderne.París:André,DalyFils&Cia.,Èditeurs.HéliotypieDeniau.
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Seguintamblesrevistesd'artsdecorativestrobemtítolscom,Documentsd’Atelier,Art
et Decoration429 o l’editada a Darmstadt, per Alex Koch, Deutsche Kunts und
Dekoration(18981904),olarevistaitaliana,Modellid’ArteDecorativa430,publicadaa
Milà, on es presenten diferents models d’arts decoratives, i dibuixos i reproduccions
delespecespresentadesalaVIIiVIIIExposicióInternacionald’ArtdeVenècia.També
d’Itàlia reben la revista Per l’Arte. Rivista bimestrale d’arte decorativa, on surten
reproduïdesobresques’estanfentenaquellmomentaItàliaentotselscampsdeles
arts decoratives. O la revista alemanya especialitzada en vidre que portava per títol
Diamant.GlasIndustrieZeitung,publicadaperAlexanderDunckeraLeipzig431.

De revistes catalanes, en queda testimoni l’editada a Barcelona, per Parera y Comp.
Àlbum enciclopédico de Artes Antiguas y Modernas432, que fou la més important del
seuperíode.

Parallelament a aquestes revistes trobem publicacions de repertoris ja pensats per
servir de models com L’Ornamentation par la plante433, publicat a París per M.P.
Verneuiliquecomelseusubtítolespecifica—Estudiedelaplante.Sonapplicationaux
industries d’art. Pochoir, papier, etoffes, ceràmique, marqueterie, tapis, ferronnerie,
dentelles broderies, vitrail, mosaique, bijouterie, bronze, orfvreries—, es tracta d’un
estudi formal de diferents plantes i flors, i la seva esquematització i sintetització per
poderles aplicar a les indústries d’art com a models decoratius: ceràmica, papers
pintats,marqueteria,tapís,vitralls,forja,mosaic,bronzesiorfebreria.Hihauncapítol
dedicatacadaunad’aquestesarts.



429

Sen’hanconservatnúmerosdispersosentre1896i1926.
Modellid’artedecorativa.Milà:Alfierei&Lacrois.Imp.Preiss&Bestetti,s/d.
431
D’aquestarevistasen’hanconservatdosexemplars,elnúm.6del21defebrerde1914ielnúm.9de
marçde1914.
432
 Álbum enciclopédico de artes antiguas y modernas. Colección de reproducciones fototípicas de los
objetosartísticosmásnotablesdeEspanya.Barcelona:Ed.ParerayCía.Rda.Universitat,baixos.
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 VERNEUIL,M.P.L’ornamentationparlaplante.Etudedelaplante.Sonapplicationauxindustriesd’art.
Pochoir, papier, etoffes, ceràmique, marqueterie, tapis, ferronnerie, dentelles bronderies, vitrail,
mosaique.Bijouterie,bronze,orfvreries.París:Librairiecentraledesbeauxarts,13.RueLafayette.
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Fig.49Dibuixdevitrall(Iris).
VERNEUIL,M.P.L’ornamentationparlaplanteSonapplicationauxindustriesd’art.




Pochoir,papier,etoffes,ceràmique,marqueterie,tapis,ferronnerie,dentelles
bronderies,vitrail,mosaique.Bijouterie,bronze,orfvreries.Op.Cit.


Una altra obra de gran interès que es trobava en aquesta biblioteca era l’obra de
KolomanMoser,DieQuelle,formadaperunseguitdepàginesillustradesdelnúmero
especial «Moser»434, publicat a Viena i Leipzig (19011902). Die Quelle era una
publicació dirigida per Martin Gerlach que es començà a publicar al 1900 i on es
mostraven les creacions de nombrosos artistes secessionistes. En aquest número
dedicat a Koloman Moser es mostren dissenys seus per a papers pintats, exlibris i
lletres.

Unaltrerepertoriquetrobemenaquestabibliotecaésunaaltrapublicacióparisenca
que es titula: Illustrations de la Bible435, de Jules Schnorr de Carolsfeld. Les
representacionsbíbliquessónmoltfreqüentesalsvitrallsdeprincipidesegle,jaqueés
unperíodeonesconstrueixennovesesglésies,sobretotamblacreaciódel’Eixample
barceloní.Aquestesestaranembellidespersèriesiconografiesreligioses,moltesdeles
434

MOSER,K.DieQuelle.Heransgegeben.Ed.MartinGerlach.Buchschmuckundflachenmuster.
SHNORRDE CAROLSFELD.J.IllustrationsdelaBible.París:AW.Schulgened.25ruest.Sulpice.s/d.Hiha
constànciaquel’autord’aquestesillustracions,JuliusShnorrdeCarolsfeld(17941862),artistanatzarè,
vatreballarenaquestesillustracionseneldecennide1852al1862.Aquestfetfapensarqueaquesta
publicacióseguramentdeviapertànyeralparedeJ.F.Granell,almestred’obresJ.GranelliMundet,ja
ques’adiumésperlesdates.
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quals representen escenes bíbliques. Aquesta publicació els devia de servir de
repertori per als encàrrecs de caire religiós. De fet la publicació no és completa, li
falten fulls436. En aquest llibre hi ha representades imatges de l’Antic i el Nou
Testament.

Una altra obra a destacar d’aquesta biblioteca és el catàleg de l’Exposició d’Arts
DecorativesdeToríde1902437.Ésuncatàlegonesrecopilalainformaciódetotsels
països participants i les obres que s’hi presenten. Hi van participar dotze països:
Holanda, Alemanya, Àustria, Hongria, Itàlia, Bèlgica, França, Dinamarca, Suècia,
Anglaterra, Estats Units i Japó. Ressalta la no participació d’Espanya i que un dels
païsossiguielJapó,reflexdel’interèsquelessevescreacionsdespertavaenl’Europa
de principi del segle XX. D’aquest catàleg s’ha de destacar els apartats dedicats a
Mackintosh i l’escola de Glasgow, el pavelló alemany creat per Peter Behrens i els
dissenysenvidreobradel’artistaLouisComfortTiffanyexposatsalaseccióamericana.
Aquestaexposiciómarcauncanvienellideratgeartísticeuropeu,quefinsaleshores
havia estat encapçalat per Anglaterra i França, cap a les formes provinents de l’art
alemany i austríac. A partir d’aquesta exposició es va difondre el moviment
secessionista.

També són freqüents en aquell període els àlbums de repertoris on sortia publicada
obra de fusteria, joieria, forja o vitralls que servien de models per a obres d’artistes
d’altres països. S’ha de tenir en compte que el concepte d’originalitat entenent com
peça única i artística no és el mateix que tenien els artistes de final del segle XIX i
principidelXX,sobretotelsqueesdedicavenalestècniquesdecoratives.
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Faltenunsquantsfullsenl’apartatdelNouTestamentdesdelap.161finsala240.
Artsdecoratifsmodernes.ExpositiondeTurin1902.DirectorAlexanderKoch.TextosdeGeorgFuchsi
F.H.Newbery.Elcatàlegdel’exposiciódeTorí,elvacomercialitzar,aBarcelona,laLlibreriaParera.Era
lallibreriaqueproporcionavalamajoriadelespublicacionsalesqualsestavasubscritaquesttaller.A
l’AFGs’haconservatelfulldesubscripcióalarevistadel’exposició.
«La revista de la Exposición Universal de Turin, formarà un conjunto de 8 á 10 cuadernos de 50 á 60
páginas,yentregrabados,ilustracionesyláminasseparadas,constaràdemásde400reproducciones.
Loscuadernossevenderánsueltos,áseispesetascadauno.Laobraobraporsuscripción,48pesetas...
»(...) Terminada la obra se pondrán a la venta las tapas para su encuadernación, tapas sencillas á 3
pesetas,tapasricasde“amateur”á10pesetas».
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Un bon exemple d’aquests àlbums de repertoris és Meisterwerke der Deustchen
Glasmalerei Ausstelung” 438 d’on l’empresa Rigalt i Granell copia el vitrall anomenat
Musengefang i l’adapta per al vitrall que decora la galeria del menjador dels pisos
principal, primer i segon de la casa de Gran Via de les Corts Catalanes, 582, de
Barcelona(19021904).

Analitzantaquestconjuntderevistesipublicacionsd’artsdecorativesensadonemde
laquantitatd’informacióqueensaportenalvoltantdelsinteressosipreferènciesdels
integrants del taller Antoni Rigalt i Jeroni F. Granell. Segurament tota aquesta
informació que rebien, a banda de per estar al corrent del que es feia a fora de
Catalunya, era per poder fer front a la demanda de la clientela que els encarregava
vitrallsd’estilsitemàtiquesmoltsdiferents.

Aixíveuremquehihavitrallsqueestaninspiratsenl’estil,formaotemàticaenalguna
d’aquestes illustracions, però en altres casos són còpies gairebé idèntiques al
repertori, com és el cas abans comentat del vitrall anomenat Musengefang o els
vitralls fets per a l’hotel Regina de Barcelona, còpia d’una obra de l’artista René
Beauclair439.











438

Karlsruhe,1903.
 René Beauclair, pintor que va exposar a París el 1910, també va contribuir amb dissenys a les
publicacionsdeJuliusHoffmann.Referènciabibliogràfica:Authenticartnouveaustainedglassdesigns.
Editat per M. J. Gradl. Toronto, 1983. D’aquest vitralls és parlarà més extensament al capítol de la
produccióartística.
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4.5Dissenysidissenyadors

Davant dels vitralls que decoren les construccions modernistes, ja siguin complexos i
sofisticatsdissenysomotiusméssenzillsiseriats,laqüestióqueensplantegemésqui
ha fet el disseny. Lamentablement en el cas dels vitralls executats per la casa Rigalt,
Granell y Cía., no és clar qui és l’autor del dibuix, en el qual s’ha basat el mestre
vitrallerperferlasevaobra.Gairebétotaladocumentacióalrespectes’haperdutisón
pocselscasosenquèconeixemelnomdeldissenyador440.

Aquest taller tenia el seus propis dibuixants contractats, que eren els que
s’encarregaven de presentar el projecte al client. Aquests dibuixants podien ser
personal del taller o artistes que treballaven assíduament amb aquesta empresa
encaraquenoambexclusivitat,jaquedelamateixamaneraquefeienundissenyd’un
vitralltambéelpodienferd’altresartsdecoratives,depenentdequielsfesl’encàrrec.

En una primera època, al taller d’Antoni Rigalt era ell mateix el que es dedicava
majoritàriamentaferaquestafeinadeprojectista,jaqueteniaunagranformaciócom
adibuixanticomapintor.Sotalessevesregneshihavialadireccióartísticadeltaller.
A partir del 1914, quan es va morir, van haver de contractar i collaborar amb altres
pintorspertreballarhi.AquestéselcasdelsartistesEmiliEstrellaRaboso441(Manresa
1862Barcelona1939)iAntoniVilaArrufat(Sabadell1894Barcelona1989).

EmiliEstrellaRaboso,vitralleripintornataManresal’any1862,estudiàBellesArtsa
Barcelona, on coincidí i féu amistat amb el pintor Salvador Matilla. Va treballar a la
casa Rigalt i Granell sota el mestratge d’Antoni Rigalt i Blanch i perfeccionà la seva

440

 La majoria dels artistes aquí esmentats surten referenciats en diferents tipus de documentació
relacionada amb els vitralls fets per aquest taller, com són factures, publicacions de l’època,
documentacióadministrativa,etc.Enaquestcapítols’havolgutrecollirelsartisteslacollaboraciódels
qualsambaquesttallervadeixarunaempremtaespecialjasiguipelgrannombredetreballsconjunts
executatsoperlasevaimportànciaartística.
441
 Emili Estrella Raboso (Manresa 1862 Barcelona 1929). Dibuixant i projectista de la casa Rigalt,
Granell&Cia.PosteriormentcrearàlacasacomercialJ.GuardiolaaBarcelona,botigadedicadaaestris
depinturaidibuix.TrobeminformaciósobreaquestdibuixantalllibredeJoanVilaGrauElsvitrallersde
laBarcelonaModernista,aixícomtambéapareixlasevaesquelaaldiariLaVanguardiaeldia23d’abril
de1939.
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tècnicafinsaungranpreciosisme,comensdemostrenlessevesobresd’unagrisalla
acuradíssima.CollaboràenelsvitrallsdelcimboridelaCatedraldeBarcelona.També
participàenlarestauraciódelvitralld’EloiArrufó,aSantaMariadelMar442.

L’artistaAntoniVilaArrufat,pintorigravadornataSabadellel1894imortaBarcelona
el1989,filldelpintorJuanVilaCinca,estudiàal’EscolaIndustrialdeSabadelldesde
1911ial’EscoladeBellesArtsdeBarcelonael1916.DesprésestraslladàaMadridper
estudiaral’EscolaSuperiordeSantFernandopensionatperl’AjuntamentdeSabadell.
Va viatjar a París i el 1923 el van subvencionar per anar a Itàlia. Fou catedràtic de
gravatal’EscolaSuperiordeBellesArtsdeSantJordideBarcelona,acadèmicdeSant
JordiicorresponentdeSanFernando443.

Fou un pintor que s’emmarca plenament en la tradició pictòrica noucentista. Va
treballar intensament la pintura mural decorativa i de cavallet (paisatges i retrats
bàsicamentfemenins),dibuixos,gravatsiartsaplicadescomeldissenydevitrallsiel
grafisme. Algunes de les seves obres més significatives són per exemple la que fa al
1925 en collaboració amb l’artista Enric Monjo, que va consistir en la decoració de
l’altardesantRocisantSebastiàal’esglésiadeSantFèlixdeSabadell.El1928decora
laCapelladelaMaredeDéudeMontserratdelaparròquiadelaPuríssimaConcepció
deSabadell.El1930projectaràelsfrescosdelacapelladelaPietatdeSantVicençde
Jonqueres.El1934treballaràenlespinturesenfrescdelaparròquiadeSantaMaria
deVilafrancadelPenedès,laSaladelaCiutatdel’AjuntamentdeBarcelonaol’església
deCardedeu.

Alllargdelasevacarreravaserdistingitambdiferentspremis.Desde1943esdedicà
quasi exclusivament a la pintura mural, farà les pintures en fresc de l’altar major de
l'arxiprestat del Sant Esperit de Terrassa, del Real Santuari de Nostra Senyora de la
Salut de Sabadell entre altres444. Durant tots aquests anys és molt important la seva
vinculacióambeltallerRigaltiGranellonfaràmoltsdissenysperavitralls.
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DIVERSOSAUTORSElvitrallmodernista.Op.cit.,p.90.
VILA,E.AntoniVilaArrufat.Unavidadedicadaal’art.Barcelona:Ed.Meteora.2004.
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Altres vegades eren persones alienes al taller les qui aportaven el dibuix que els
vitrallershaviendetraspassarenvidreuncoppassatl’esbósoriginalencartró.Tenim
casos de dibuixants, arquitectes, decoradors o pintors. En el cas dels arquitectes i
sobretot en el de l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner és clar que és el mateix
arquitectequidibuixaelvitrallquehad’anaracadalloc,jaqueteniamoltpresentla
idea d’art total. Tota la decoració segueix unes pautes preestablertes del tipus de
motiu,color,estilenquèhad’anarfet,jaqueésmoltimportantlaunitatestèticade
l'habitatge.

L’altredelssocisd’aquesttaller,JeroniF.GranelliManresa,arquitectedeprofessió,és
un altre cas clar que és el mateix arquitecte qui dibuixa o, si més no, assessora el
dibuixantdeltallerdecomhandeserelsvitrallsquedecoreneledificis.Aixòesveu
moltclarquanunmiraunvitralld’unacasaGranell,jaqueutilitzaenmoltsd’ellscom
amotiudecoratiulasevamarcapersonal,unbordósemicircularqueenvoltaeldibuix.
Aquestamarcatambélareprodueixenmoltesdelesartsdecorativesqueempraales
edificacions.

Tambétenimelcasdelsencàrrecsinstitucionals,enmoltsd’aquestscasoss’encarrega
aunpintorderenomelsdissenydelsvitrallsqueposteriorments’haurandetraspassar
a vitralls. Aquest és el cas de la Diputació Foral de Bilbao, on el vitrall de l’escala és
dibuixatperl’artistaAnselmodeGuinea(1854–1908).

Anselmo de Guinea, pintor nat a Biscaia, artísticament rep una formació clàssica,
academicista. En la seva maduresa es deixà influir per la tècnica impressionista, més
concretamentperlatècnicapostimpressionistadelpuntillisme.

També tenim l’exemple dels vitralls de la Casa de Juntes de Guernica (1903), sobre
disseny d’Adolfo Guiard (18601916)445; els vitralls de la Diputació de Palma de

445

PeramésinformaciósobreelspintorsbascosAnselmodeGuineaiAdolfoGuiardespotconsultar:
REYERO, C. FREIXA, M. «La recepción de la Modernidad», capítol XI de: Pintura y escultura en España,
18001910.Ed.Cátedra.Madrid,1995.
Sobrelapinturad’AdolfoGuiardhihadiferentsobresdel’autor,
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Mallorca (1918–1919), obra de Faust Morell (1851–1928); Francesc Labarta (1883
1963)vadissenyarelsvitrallsperalaregidoriad’HostafrancdeBarcelona;iFrancesc
Canyelles(18831938)projectàelsvitrallsperlaSalad’actesdelaCasadelaCaritatde
Barcelona446. 

AdolfoGuiardésunaltrepintorbasc,formatartísticamentaltallerd’AntonioLecuona.
L’any1875vindràunanyaBarcelonaaestudiarambelpintorRamonMartíAlsina.El
fetdetriarBarcelonainoMadrid,comeracomúenaquellaèpoca,ésunfetsimésno
curiós,delqualesdesconeixenlescauses.Elquesífoudecisiuperal’evoluciódela
trajectòriaprofessionald’aquestpintorfoulasevaestadaaParísentre1878i1886,on
sobreviutreballantperarevistesillustrades.AParísvaconèixerl’obradeDegàs,que
vainfluirmoltenlaconcepciódelasevapintura447.QuantornadeParísjatéunestil
definit. La seva temàtica és molt àmplia: pinta tant escenes mundanes, costumistes,
folklòriques com anecdòtiques. És el primer pintor basc que empra un llenguatge
plenamentmodern,tantenl’estilcomenelcontingut,representantescenesdelavida
quotidianaidelamodernasocietatbasca.

L’altrepintorquetreballaràamblacasaRigalt&Granellenelprojectedevitrallspera
edificis institucionals és l’artista Faust Morell, pintor mallorquí fill del també pintor
FaustMorellOrlandis,dequiheretàeltítoldemarquèsdeSolleric.Lasevaformació
com a pintor la va assolir sota el mestratge d’altres artistes de renom, com Joan
Mestre,JoanO’NeilleiJoanBauzà.FaustMorellfouuncontinuadordelvessantmés
conservador de la pintura mallorquina i un artista reticent a les noves tendències
modernistes, alhora que defensà aferrissadament la vigència i continuïtat de les
GONZÁLEZ DE DURANA, J. Adolfo Guiard. Estudio Biográfico, análisis estético, catalogación de su obra.
Bilbao,MuseudeBellesArtsiCaixad’EstalvisdeBiscaia,1984.
—«SobrelosorígenesdelapinturamodernaenelPaísVasco:AdolfoGuiard».A:CongrésEspanyolde
Històriadel’Art.Barcelona,1984,vol.II,p.149153.
SÁENZDE GORBEA,X.«AdolfoGuiard:unasensibilidadoriental».A:HomenajeaGuiardyGuinea,Bilbao,
1983.
446
El1912faladecoraciódelaSalad’ActesdelaCasadelaCaritatdeBarcelona,projectadaperJoseph
Goday,ihidissenyaelsgransvitrallsquerepresentenlesobresdelaMisericòrdia,queseranportatsa
termepeltallerRigaltiGranell.
447
 REYERO, C., FREIXA, M. Pintura y escultura en España., 18001910. Madrid: Manuales arte Cátedra.
1995,p.298.
GONZÁLEZ DE DURANA, J. Sobre los orígenes de la pintura moderna en el País Vasco. Adolfo Guiard.
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normesclàssiquesenl’artilavàluadel’antiguitatidelatradicióartística.Fouundels
pintorsméssignificatiuseneltractamentilainterpretaciód’esceneshistòriquesi,toti
quetècnicamentesdecantàperlapinturaal’oli,ésautord’unaimportantobraamb
aquarellesicarbó.Latemàticapreferentdelamajorpartdelasevaobrafouelretrat,
elpaisatgeilapinturahistòrica.

FaustMorellcollaboràambl’empresaRigaltenelsdibuixosambesceneshistòriques
del Saló de sessions de l’edifici del Consell Insular de Mallorca. També va fer els
dissenys de temàtica religiosa destinats als vitralls de l’església de Santa Eulàlia de
Palma448,tambéexecutatsperlacasaRigalt.

Un altre dels artistes collaboradors d’aquest taller, és Francesc Labarta i Planas
(Barcelona18831963),pintoridibuixant.EsformàalaLlotjaimentrehiestudiavava
guanyartresborsesdeviatge,atorgadesperl’AcadèmiadeBellesArtsdeBarcelona;
tambéfoupensionatal’estrangerperl’Estat.Enlessevesobresquedapatentlaseva
granpredilecciópelpaisatge.













Fig.50. Vitrall disseny F. Labarta. Rigalt, Granell & Cia per la VI Exposició
Internacionald’ArtdeBarcelona.1911.MNAC.114928/30
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GIL FARRE,N.«ElsvitrallsdelConsellInsulardeMallorca».A:ElConsellInsulardeMallorca.Palmade
Mallorca:Ed.ConsellInsulardeMallorca.2001.
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Vafermoltesexposicionsindividualsiparticipàenaltresdecollectives,encertàmens
oficials i exposicions nacionals de belles arts i arts decoratives, sent distingit amb
nombrosospremis.Tambéesvadedicaralapinturamural449.

La seva producció està fortament vinculada a la casa Rigalt i Granell, els quals li
encarregaven la major part dels projectes. Fou collaborador de Lluís Domènech i
Montanereneldissenydelsvitrallsdel’esglésiadel’HospitaldeSantPau.Encaraque
la seva obra comença dins del moviment modernista, s'integra perfectament en el
correntnoucentista,onféupartdelessevesobresmésrepresentatives.

Jadinsdelacorrentnoucentista,lacasaRigaltvaportaratermediferentsprojectesde
Francesc Canyelles i Balagueró (18891938). Aquest artista simbolitza la figura de
l’artista noucentista. La seva obra està fortament vinculada amb els anhels de la
cultura catalana de l’època i la realització idea de país que tenien en comú tota una
generaciód’artistesiintellectuals.

TreballàperalaMancomunitat,peralaGeneralitatiperal’AjuntamentdeBarcelona.
Tocà gairebé totes les disciplines de les arts plàstiques. Una collaboració que cal
ressaltar és la que va realitzar entre arquitectura i les arts aplicades en grans obres
públiquesiquecomprèntotelqueornamentaelsedificis,desdelacreaciódegrans
muralsfinsalsméspetitsdetallsdeladecoraciód’interior(dissenyapinturesmurals,
rajoles, ferro forjat, arrambadors, vitralls, etc.). Dins d’aquestes obres públiques cal
assenyalar els treballs que fa per al Palau Nacional, la Casa de Correus, les
collaboracions amb Josep Goday en els Grups Escolars, la Casa de la Caritat...
Compaginàlasevacarreraartísticaambladocència,vadonarclassescomaprofessor
dedibuixaplicatalteixital’EscolaIndustrialdeBarcelona,onimplantàunanovavisió,
mésestèticainaturalistaenl’artdel’estampació.

La seva vida social també fou molt intensa. Era membre fundador del Saló d’Art
Modern, soci fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc, membre de l’Ateneu
Barcelonès,iesrelacionaicollaboraambfiguresdelpensamentilaculturadel’època
449

RÀFOLS,Op.cit.,p.44.VolumII.
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comJosepM.deSegarra,JosepObiols,EnricC.Ricart,JosepGoday,JosepM.Folchi
Torres,JoanMieròoJoanPrats,entred’altres.Tambévafercartellismeipublicitat,té
unaabundantobraendibuixipinturadecavalletqueexposavaregularment450.

UndelsdissenysportatsatermealacasaRigalt,GranellyCía.,seguintelscartorsde
Francesc Canyelles, són els vitralls executats per l’antiga Casa de la Caritat451 de
Barcelona,obrade1912,delsqualsesconservenmoltpoquespeces.

Seguramentelsvitrallsmésreconegutsdissenyatsperunpintoriexecutatsperlacasa
de vitralls Rigalt, Granell y Cía., són els projectats per l’artista Joaquim Mir i Trinxet
(1873–1940)452ésundelspintors453idibuixantsmésdestacatsdeprincipidelsegle XX
aCatalunya.Aquestartistaésundelscapdavantersdelasegonageneraciódepintors
modernistes, té una trajectòria personal i pictòrica extraordinària. Joaquim Mir tenia
unllenguatgepictòricmoltpersonalonlallumielcolorerenelsfactorsprincipals.Va
sabercrearunmónpropi,unanovamanerademirarlanaturailallum.

FoudeixebledeldibuixantLluísGraner,el189495.Vainiciarlasevaformacióartística
a l’escola Llotja de Barcelona i al 1897 va guanyar la menció d’honor de l’Escola
Nacional de Belles Arts. Entre els anys 1898 i el 1901 el trobem collaborant com a
illustradorentottipusdepublicacionsdel’època:L’EsquelladelaTorratxa,Hispàniai
ElsQuatreGats.Tambése’lconeixcomamembredelgrup«laColladelSafrà»,dela
qual formaven part artistes com Isidre Nonell, Ricard Canals, Ramon Pichot, Juli
Vallmitjana i Adrià Güal. S’anomenava així pel color ensafrat de les seves pintures.
Aquestgrupvadesaparèixerl’any1896.

A final del 1899 marxa a Mallorca, acompanyant a Santiago Rusiñol. L’època de
Mallorcafouunadelespitjorsperaell,personalmentparlant,peròartísticamentuna
450

InformaciófacilitadaperRamonCanyelles.
«FiestadelArteenlaCasadelaCaridad».LaVanguardia.Barcelona.20dejuliolde1912.
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de les més creatives. Un fet que va marcar la seva trajectòria personal com
professionalésunaccidentquesofreixaSaCalabro(Mallorca)el1904,mentrepintava
iqueliprovocàungrantrastornneurològicquel’obligàatraslladarseaBarcelonaiel
faràingressaralsanatorimentalPereMatadeReus,el1905,onesrecuperàid’onva
sortirafinaldel1906.Entreel1906iel1914pintaelcampdeTarragona,especialment
l’Aixelari Maspujols. Es trasllada a viure a Mollet del Vallèsdes del’any 1913 fins al
1919, mentrestant fa exposicions individuals a la Sala Parès de Barcelona. El 1921
contraumatrimoniambMariaEstadellaiAlbertaVilanovailaGeltrú,pobleonunany
desprésinstallaràlasevaresidènciafinsquemorel27d’abrilde1940.

Aquestartistafoul’encarregatdedissenyarelgranconjuntdecoratiuperalacasadel
seu oncle i mecenes Avellí Trinxet454. La relació entre el taller i l’artista no es va
quedar solament en lafeina feta per laCasa Trinxet, sinóque tambévan collaborar
conjuntamentenaltresobres.Aquestfetquedaperfectamentreflectitenlareferència
que apareix al diari de La Veu de Catalunya del 12 d’octubre de 1911 titulat «Altra
vidrierad’enMir»:

«PerencàrrecdelaCasaRigaltGranell,enJoaquinMirhapintatun
hermós projecte de vidriera de colors, tan maravillós de tons, com
aquella que estigué exposada al finestral de la Sala d’Industries
ArtístiquesdelapasadaExposició.Aquestavidrieraanavadestinada
al’Exposiciód’ArtDecoratiudeMadrid,peròlespoquesfacilitats,o
millor dit, la certa, encara que no manifestada, aversió contre la
concurrènciadelsartistesindustrialsdeCatalunya,hafetquenohi
poguèsésserenviada.
»Segurament, segons propòsits dels senyors Rigalt i Granell,
s’enviaràl’anyvinentalSalódeParis».


454

D’aquestedificienparlaremambmésdetallal’apartatdelaproduccióartística.
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Fig.51 ElGorgBlau.DissenyJoaquimMir,vitrallRigalt,Granell&Cia
1911.MNAC.17439


En aquest fragment es demostra que de vegades és el mateix taller qui encarrega
dissenys als artistes, com en aquest cas, per presentarse a exposicions i salons
internacionals. El cas del pintor Joaquim Mirno serà l’únic de què tenim constància,
gràcies a la documentació conservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(AHCB), sabem que també encarregaren peces a l’artista Apelles Mestres i Oños
(Barcelona 1854 – 1936), pintor, músic i escriptor. Cursà estudis a la Llotja, i es va
dedicar professionalment al dibuix fins al 1914 que ho va haver de deixar per una
afeccióalavista.Granconeixedordelsprerafaelitesanglesos,espotconsiderarcom
undelsprecursorsdelmodernismecatalà.

Aquesta documentació ens confirma que Antoni Rigalt i Apelles Mestres tenien una
bonaillargaamistat.Enaquestarxiuesconservadiversacorrespondènciaentreells,
emesaenfullsdepapericartespostalsdel’empresaRigalt.Lamésantigadatadel19
demaigde1881,onAntoniRigaltlicomunicaques’hadeveureurgentmentambel
senyor Simó de la casa Montaner i Simó per tractar d’unes feines455. La
correspondènciasegüentésunacartadelacasaA.RigaltyCía.del3dejunydel1903,
on Rigalt lidiu que lienvia els dibuixos dels vitralls de laCaixa d’Estalvis i que lifaci

455

Fonspersonald’ApellesMestres.Epistolari:5D.52.16.AM.C.38313832.AHCB
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saber quanli va bé que passi per fer les modificacions pertinents i escollir els colors
quehihand’anar456.

Posteriormental1907,ésconservaunacartapostaldelacasaRigalt,GranellyCía.que
enviaAntoniRigaltaApellesMestresonlicomentaquenecessitaveure’lperferliun
encàrrec. I finalmentes conserva una altra targeta postalde la casa Rigalt, Granell y
Cía.,sensedatarquelienviaLluísRigalt,onreclamaquelifaciarribarelsprojectesque
lihavienencarregat457.

Dins d’aquest cas també trobem el pintor Josep Triadó i Mayol que dissenyà tres
vitralls per a l’Exposició Internacional de Belles Arts i Oficis Artístics, celebrada a
Barcelonael1907458.

Altresexemplesdecollaboracionsambaquesttallerdevitrallsserienlesqueexistien
amb decoradors de l’època. Ens consta documentalment per referències trobades a
l’AFG,quevantreballarambJoaquimRenartiSantiagoMarcooambelsescenògrafs
FrancescSoleriRovirosaiOleguerJunyent.

FilldeDionísRenartid'ÀngelaGarcia,JoaquimRenartnasquéaBarcelonaeldia7de
juliolde1879.ComelseugermàDionís,escultor,Renarts'iniciàartísticamentaltaller
dedecoracióipolicromiadelseupare,situatalcarrerdelaPalmadeSantJust.Amés
degaudird'unentornfamiliarquepotenciàvivamentlasevavocacióperl'artdesdela
infantesa,l'any1891,començaaassistiralesclassesdelaLlotjatenintcomamestres
aRamonMartíiAlsina,FrancescTorrescassaiFrancescSoleriRovirosa,entred'altres.
En un sentit ampli, altres mestres foren Alexandre de Riquer i Apelles Mestres. En
plena joventut, havia freqüentat les tertúlies dels germans Cardona, al carrer dels
EscudellersBlancs,enlesqualsconeguéeljovePicasso.

456

Fonspersonald’ApellesMestres.Epistolari:5D.52.34.AM.P.4165.AHCB
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Renartvatenirunaimportantvinculacióambdiferentsassociacionsartístiques.L'any
1891,fousocifundadordelCercleArtísticdeSantLluci,juntamentambPereRicart,
l'any 1903, també fou fundador del Foment de les Arts Decoratives, institució en la
qualseriasecretarientresocasions.Aixímateix,fousecretaridel'InstitutCatalàdeles
ArtsdelLlibrel'any1909iconservadordel'OrfeóCatalàl'any1927,socifundadordela
Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur l'any 1932 i dels Amics dels
Museus de Catalunya el 1933. També va tenir el càrrec de vicepresident del Cercle
Artístic de Sant Lluc el 1934 i, des del 1939, fou president de l'Orfeó Català fins a la
seva dimissió l'any 1951. A més, exercí de vocal delegat de la Junta dels Amics dels
Museus el 1945 i de president del Cercle Artístic de Sant Lluc de 1951 a 1959. L'any
1951founomenatsocid'honordel’AsociacióndeExlibristasdeBarcelonaimembre
delaReialAcadèmiadeBellesArtsdeSantJordiidelConsejodeExtensiónCulturaldel
Ministeri d'Educació Nacional l'any 1954. Professionalment, des de 1906, regentà un
establimentamblafirmafamiliarRenartyCía.alcarrerdelaDiputaciódeBarcelona
especialitzatendecoració,restauracióipolicromia.Tambécalressaltarelseutreball
comartistad'exlibris,realitzàunaproduccióques'acostaalcentenardemarques.
Pelquefaareferentsestètics,caldirqueevidencialesformesestilístiquespròpiesde
l'ArtNouveauambtotselselementsdefinidorsdelnouestil:líniescorbes,sinuosesi
ondulants, cintes a mercè del vent, motius ornamentals com de ferro forjat i una
profusió de motius vegetals amb un discurs gràfic eminentment lúdic i decorativista
que participa alhora dela influència anglesa prerafaelita i de l'alemanya, decaràcter
neogoticitzant. Després de modernisme, Renart també participà de l'estètica
noucentista459.

UnartistamoltvinculataltallerRigaltfoueldissenyadorSantiagoMarco(Tarragona
1885–Barcelona1949).MarcoestraslladàaBarcelonadurantlasevajoventut.Com
quelasevamareteniaungermàartistaaBarcelona,queeraconegutd’AntoniRigalt,
vaentrarcomaaprenentquanteniacatorzeanysaltallerdevitralls460.Vacomençar
lasevacarrerapintantidibuixantvitrallsartístics.Quanportavadosanystreballanta
459

 Documentació conservada en l’AFG, on apareix referenciat el nom de Joaquim Renart: Llista de
deutorsdelacasaGranell&Cia.de1916,ialallistadecomptescorrentsdel30desetembrede1936,
delacasaGranellyCía.
460
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l’empresa d’Antoni Rigalt, Francesc Vidal i Jevellí (18481914), propietari de
l’importanttalleribotigad’indústriesd’artsdecoratives,necessitavaunauxiliarqueell
mateix volia formar i que fos persona de confiança, i Antoni Rigalt li va recomanar
SantiagoMarco,queapartird’aquellmomentvapassaratreballaral’empresaVidal.
Durantaquestperíodecomplementavalasevaformacióassistintaclassesnocturnesa
l'EscolaLlotjadeBarcelona.

AfersfamiliarselvanportaratraslladarsetemporalmentaMèxiconteniaungermà.
AMèxicvaassistiralesclassesdel’EscoladeBellesArtsdelajoverepúblicaialhorava
treballaral’obradordelvidriernordamericàMr.Wenvoor.Ambaquestvaaprendre
l’oficidevidriermosaïcista.Vacollaborarjuntamentambelseugermàenladecoració
de la Sala d’Armes del President de la República mexicana, obra del pintor Fabrés.
Porfirio Díaz, Santiago Marco i el seu germà esmaltaren els grans vitralls de les
portes461.

Desprès d’un any i mig a Mèxic torna a Barcelona i s’incorpora de nou al seu treball
dinsdeltallerdeVidal,elqualarribaadirigirsentlamàdretadelFrancescVidal.Ala
mort de Vidal, Santiado Marco va obrir estudi de decoració propi. Fou president del
FomentdelesArtsDecoratives,llevatd’unperíodedeparèntesi,entre1922i1949.Va
participarennombrososconcursosiexposicionsd’artsdecoratives.Elseuestilespot
incloure plenament dins de les línies noucentistes marcat per una clara tendència
classicista.

Per les referències conservades a l’AFG462, sembla que va seguir collaborant amb el
taller Rigalt al llarg de tota la seva trajectòria professional en diferents projectes de
vitrallsqueseguramentdeviadeprojectarellmateixperl’extensaformacióilallarga
experiènciaqueteniafentvitralls.

461

Ídem,p.9.
DocumentacióAFG:
«DnSantiagoMarco,notadebonificacioness/lassiguientesfacturas:
»31/12/1918–5%100importefacturaVda.Verdaguer–5ptes
»28/02/19195%760,20importafacturaSantiagodelaRiva–38ptes
»30/04/1919–5%1867,05importefacturaHijosdeFranciscoVilás–93,35»
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ElpintoriprestigiósescenògrafFrancescSoleriRovirosa463(Barcelona18361909),el
mestreSoler,comerafamiliarmentconegut,esformàal’escoladeLlotja,peròallíno
s’impartiacapassignaturasobreescenografia,peraixòvacomençarafreqüentarels
tallersdediversosescenògrafsbarcelonins.Percompletarlasevaformacióvaviatjara
Parísonresidíentreel1862iel1869,allíampliaràelsseusconeixementstreballantals
tallers dels millors escenògrafs francesos del moment: Charles Antoine Cambon i
JosephThierry.DetornadaaBarcelona,creàelseupropitaller.

És conegut el seu treball com a escenògraf per ser l’introductor del concepte de
profunditat. Aquest fet li proporcionà gran renom i prestigi. Té una abundant
producció per als principals teatres de la ciutat. Se’l considera el renovador de
l’escenografiacatalana.Amésdelasevafeinacomaescenògraf,tambévaexercircom
a professor a l’escola de Llotja, on fou mestre d’altres reconeguts escenògrafs, com
MauriciVilomaraoOleguerJunyent.Aquestdarreriniciàlasevaformacióeneltaller
deSoleriRovirosacomaaprenentiacabaressentnedirector.

La seva projecció artística no es va limitar exclusivament a l’àmbit de l’escenografia,
sinó que també va practicar la pintura de cavallet. Però l’apartat artístic que
pròpiamentensinteressasónlessevesincursionsdinsdeladecoraciód’espais.Soleri
Rovirosatambévarebreencàrrecscomadecorador.Hihaconstànciadocumentalque
vaexercircomadirectord’obresderestauracióidedecoradordelocalspúblicsala
ciutatdeBarcelona,coméselcasdelrestaurantMartín,oelcafèNovedades,totsdos
d’aquesta ciutat. En referència al restaurant Martín va comptar amb la collaboració
deltallerRigalt,GranellyCía.,peral’execuciódelsvitrallsquedecoravenlocal.D’això
enquedaconstànciaal’articlequefaesmentalarestauraciód’aquestcafè,aparegutal
diariLaVanguardiadel24dedesembrede1891464,ondiu:


463

 Informació extreta de: CASANOVA, R. Barcelona des del front marítim. Un retrat de la ciutat per
FrancescSoleriRovirosa.MuseuMarítimdeBarcelona.Barcelona:2009.ELIES,Feliu.Lavidail’obrade
SoleriRovirosa.EditorialSeixiBarral.Barcelona,1931.«NecrològicaaFrancescSoleriRovirosa».Anuari
delFomentdelesArtsDecoratives.AnyII.Barcelona:FomentdelesArtsDecoratives.1920.
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«Ayer se verificó la inauguración del restaurant Martín,
completamente renovado en su decoración (...) El local ha sido
restauradodeunmodobelloyacabadobajoladireccióndelcelebrado
artista,señorSoleryRovirosa(...).Losventanalesque,danálacalle
de Arolas, se han cerrado con elegantísimas vidrieras de colores de
buen dibujo y escelente ejecución salidas de los talleres de los
senyoresRigaltyCompañía.»

Aixímateix,tambétrobemcollaborantlacasaRigaltambunaltrepintoriescenògraf:
Oleguer Junyent i Sans (18761956). Aquest artista es va formar a la Llotja entre el
1890iel1895on,comjas’hacomentatmésamunt,foudeixebledeSoleriRovirosade
qui posteriorment dirigirà el taller. Va concloure la seva formació a París, on fou
deixeble de Cartezat. Com a pintor es va centrar en el paisatge, l’interior i la natura
morta.FoucompanydeviatgesdeFrancescCambóielseuconsellerartístic.

Vaferdiferentsincursionseneldissenydevitralls.Foul’encarregatdeladecoraciódel
Cercle Artístic del Liceu de Barcelona i amb la seva supervisió es van fer el 1902 els
vitrallsdetemàticawagnerianaquedecorenelhalld’entradad’aquestainstitució,amb
disseny de Josep Pey i executades pel vitraller Antonio Bordalba. Pel que fa la seva
relació amb l’empresa Rigalt, Granell y Cía., al «Suplement» de la Revista de
Arquitecturadedicatal’empresaVidrierasArtísticadelaCasaRigaltGranellyCía.465,
apareixundibuixd’unvitrallialpeudepàginasurtlareferència:«PalaciodelDr.D.
SalvadorAndreu,OlegarioJunyent,pintor».

Parallelament a tots aquest artistes hi ha constància que també molts dissenys
vindran donats de la mà dels propis arquitectectes que els hi encarreguen les obres.
Un cas molt clar és el propi Jeroni F. Granell i Manresa, del que s’han conservat
projectes,altresarquitectesambdisssenysdocumentatsseranAugustFontiCarreras,
EnricSagnier,FrancescdePaulaiVillaroRafaelMasó.

465

Aquestsuplementnovadatat,peròperlesimatgesdevitrallsqueapareixenpodriaestarpublicatal
voltantdeladècadadelsanys20delsegleXX.
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Així doncs, després de totes aquestes referències, podem constatar que els
collaboradorsdelacasaRigaltiGranellerenmoltsivariats.Aixòimplicaquesorgeixin
d’aquesttallermoltesobresdegranvarietatestilística.Perunabanda,aquestfetdóna
riquesaicategoriaaltaller,jaquetreballenambelsmésgransartistesdelmoment;
perl’altra,però,dificultalaidentificacióiautentificaciódelsvitralls,perquèlamajoria
de les obres executades per aquests vitrallers no porten cap signatura que les
identifiqui.



















235

5.Laproduccióartística

Els tallers d’arts decoratives, entre ells els de vitralls, tenien marcada la producció
artísticaenrelacióamblescomandesquerebiendelsdiferentsclientsquetreballaven
amb el taller. Aquests clients podien ser institucions religioses o civils, o també
particularsquedesitjavenembellirelsseushabitatges.Detotamanera,enlamajoria
delesobresencarregades,lapersonaquetractavadirectamentambaqueststallersno
eraelclientsinól’arquitecteoeldissenyadorencarregatdeportarlesaterme.

La qualitat artística i tècnica d’aquesta ornamentació venia marcada per diversos
factors com l’emplaçament del’obra; no éselmateix unadecoració destinada auna
capella o saló que la d’una estança secundària, tant en qualitat com en la quantitat
ornamental, i del pressupost amb què comptava el director de l’obra per a
l’ornamentació. Aquest darrer serà un factor decisiu, ja que segons el pressupost les
obrespodenserd’unagranriquesatantenmaterialscomenquantitatdedecoració
executada,od’unaproducciómésmodesta.

Laqualitatenlamajoriadelscasosdelstallersd’artsdecorativesestavagarantida,ja
quetotstenienunaltnivelltècnicqueerapatenttantenlesobresmésdiscretescom
enlesgransproduccionsornamentals.

Laconstànciacontemporàniadelamajoromenorproduccióartísticad’aqueststallers
és degut al fet que moltes de les obres no han arribat fins als nostres dies. Han
desaparegut o per reformes posteriors, o perquè l’edifici ha desaparegut en la seva
totalitat,encaraquegràciesaladocumentacióconservadaenspodemferalaideade
la magnitud productiva que van tenir aquest taller en el període que ocupa aquest
estudi.
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En el cas del taller de vitralls dirigit per Antoni Rigalt i Jeroni F. Granell, totes les
característiques abans comentades són totalment aplicables. La producció artística
d’aquesttalleralllargdelsanysésmoltàmpliaitocadiferentscamps,aixícomestilsi
qualitatstantartístiquescomtècniquesmoltdiverses.

Antoni Rigalt en un article publicat en la Revista de obras públicas, del 1903, titulat
«Vidrierasdecolor»466,deixaconstànciadelasevavisióalvoltantdelarelacióclient
vitraller.

«Hayquetenerenconsideración,queenlossiglosanterioreslafe
inspirabayguiabaalartista,yhoydíaesmuydistintoelambiente
queserespira,ymuchoinfluyeentodaobradeartehacerloquese
sientoóimitarunsentimientoajeno.Porotraparte,lascondiciones
materiales en que se trabaja hoy día no són las más a propósito,
puessiempresetienequelucharconelpresupuestoyeltiempode
duracióndelaobra.»

Enaquesttextquedabenclarquejaestemtractantambuntipusd’empresaideclient
totalmentmodernambpautestotalmentcontemporàniesvigentsenelsnostresdies,
on el pressupost i la data d’entrega d’un projecte marquen el treball dels artistes
artesans.

Si tradicionalment els clients per excellència de les empreses de vitralls al llarg dels
anys havia estat l’estament eclesiàstic, a partir del modernisme això canviarà i la
clientelaesdiversificarà.Aixònovoldirquel’estamentreligiósdeixidefercomandes;
alcontrari,continuensentunsdelsclientsmésimportantsidelsqueencarreguenmés
treballs, ja sigui restauracions d’obres antigues o la creació de noves sèries
iconogràfiques.DesdefinaldelsegleXIXisobretotaprincipisdelsegleXXesrestaurarà
totunseguitdevitrallsd’esglésiesicatedralsqueestavenmoltmalmesos,iescrearan
noves sèries per a aquells edificis religiosos que havien desaparegut. Al edificis
religiososésonexisteixunainherentrelacióvitrallarquitectura.
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Sibéésveritatquealllargdelsseglestambéhihaconstànciadocumentalques’havien
creatvitrallsperobrespúbliquescivils,sónmoltpocselsexemplesqueenshanarribat
finaavuidia.Novaserfinsaltombardelsegle XX, quanaquestartvairrompreamb
granforçadinsdel’arquitecturacivilprivadaions’hamantingutmésoméssegonsles
modesielsgustosfinsalsnostresdies,peròmaihadeixatensegonlloclaproducció
devitrallsperaedificisreligiososambtemàticareligiosa.

ÉsenaquestperíodequanaBarcelona,aixícompassavaaaltresindrets,hihauràun
ressorgiment de l’arquitectura religiosa, és el moment en el qual es continuen les
obresdelaCatedraldeBarcelona.LaconstrucciódelnouEixamplebarcelonívacrear
lanecessitatd'edificarnovesesglésiesperreconfortarl’esperitdelsnousresidents,de
lamateixamaneracomesveulanecessitatderestaurarantiguesesglésies.

Eltrencamenticonogràficitècnicquevasacsejarl’artdelvitralldesdefinaldelsegle
XIXiprincipidelXXvaafectardemaneralleulesproduccionsreligioses.Alesesglésiesel

pes de la tradició en la iconografia fou massa fort i dificultà el canvi formal, eren
poqueslesvidrieresdelesesglésiesques’atrevienaferelcanvi.Aixíveiemquel’estil
neogòtic que s’aplica a partir de mitjan segle XIX s’allarga gairebé fins a l’actualitat,
deixantunesobresd’unsestilsmoltallunyatsalsqueesfanenl’arquitecturacivil.

El vitrall amb temàtica religiosa no és exclusiu d’esglésies i catedrals, sinó que
s’estendrà a altres tipus de construccions com els oratoris en habitatges particulars
que són comuns en aquest període a les cases de la burgesia benestant. Aquesta
mateixa burgesia és la que encarrega també luxosos mausoleus467, molts dels quals
tambéduendedecoracióvitrallsdetemàticareligiosaofloral.

AlllargdelsegleXIX iinicidelsegleXX,elscementirissónunclarreflexdelques’estava
fental’arquitecturaurbana.Lesaportacionsdelmodernismeesdeixaransentirmésen
elsaspectesformalsquetipològics,incorporantvolums,combinantdiferentsmaterials,
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donant més expressivitat i moviment a les escultures i incorporant els treballs
artesanalsalesdecoracions.Aquestsartesansaportavenelsconeixementsdelseuofici
ipodiendesenvoluparlasevacreativitatsenseleslimitacionsquepodientenirenles
construccionsurbanes.

Ésenaquestesarquitecturesfuneràriesontambétrobaremgransexemplesd’obresen
vitrallemplomat,jaqueelseuússeràfreqüentcomacobrimentiembellimentdeles
diferentsoberturesquetenien.Laiconografiaempradamésfreqüentmentenaquest
tipusdeconstruccionsseràlareligiosaencaraquetambéelsmotiusvegetalsifloralses
trobendeformacorrent.Elsestilsempratssónmoltdiversos,tambésegonselperíode
enquèesrealitzen,normalmentsóndeformesacademicistesiclàssiques,encaraque
en ple moment modernista també en trobem seguint les directrius marcades per
aquestmoviment.Aquestsvitrallssónungranmostraridetècniques,jaqueenlaseva
obra els vitrallers empraven i assajaven totes les tècniques conegudes, així trobem
vitrallsambgrisalla,ambpinturad’esmalts,ambvidreplaqué,treballatsal’àcid,amb
la inclusió de peces emmotllades, etc. En un mateix vitrall podem trobar que s’han
empratdiferentstècniquesperalasevaelaboració.

TrobemmoltsvitrallsfetsalacasaRigaltiGranellalscementirisdeBarcelona,sobretot
enelcasdeldeMontjuïc,jaquelasevaconstrucciócoincideixplenamentambelpas
capalmodernisme,itambé,encaraqueésmésantic,entrobemexemplesalcementiri
delPoblenou.Aquestfet,però,noseràexclusiudelscementirisdeBarcelona,jaque
com passa amb l’arquitectura no funerària, també trobarem exemples en altres
cementirisdelarestadeCatalunya,id’Espanya.

Altres construccions del moment on s’empren vitralls de temàtica religiosa seran els
seminarisielscollegisreligiosos.AfinaldelsegleXIX,moltsdelsordesreligiososquees
dedicavenal’ensenyamentvanestablirelsseusnouscentresescolarsalafaldadela
muntanyadelTibidabo.Aquestazonaeraenaquellaèpocaresidencialdelaburgesia
barcelonina,fetquelirepresentavaserunespaiselecteideprestigi.
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Aquestsnouscentresdocentsvanbasarlasevaimatgeiconcepcióenlesinstitucions
docents britàniques. Així en aquests edificis trobem un calc gairebé exacte dels
elements més característics dels colleges britànics. Plantejats com a institucions
docents i internats, els edificis seguien l’estil neogòtic, similar a un castell amb els
elementsconstructiusmésevidents:elmaóvist,laplantaenformadeU,obertacapa
una esplanada, i una entrada monumental. Algunes de les obres representatives
d’aquestaarquitecturaescolarónelCollegideSantIgnasi,delaCompanyiadeJesús,
obradeJoanMartorell;l’escoladeJesúsiMaria,obrad’EnricSagnier,ielCollegiReial
delesEscolesPiesdeSarrià468.

La casa Rigalt al llarg de tota la seva trajectòria professional va rebre importants
encàrrecs per dur a terme grans produccions dins del marc de les institucions
públiquesiprivades.Aquestesgransencàrrecsvénendonatsperlacollaboracióamb
gransarquitectesalsqualss’encarreguenaquestsprojectes.

En general aquestes obres tenen una temàtica iconogràfica semblant, fet normal ja
que van destinats a espais similars. Així trobem que predominen les representacions
heràldiques,lesdecoracionsfloralsigeomètriquesperalesornamentacions,aixícom
elstemesallegòrics,basatsenelssímbolshistòricsoheràldicsenrepresentaciódela
ciutatocontradaonestrobal’edifici.

Arabé,sobretotlanovaclientelailamésimportantenaquestmomentéslaburgesia,
construirà importants cases dissenyades pels arquitectes de més renom del moment
per tal de demostrar la seva posició social i econòmica, ja sigui en la seva residència
habitual,oenlaresidènciad’estiueig.Ésafinaldelsegle XIX quansorgeixaquestnou
fenomen,l’estiueig,promoguttambéperaquestaburgesiaadinerada.Seràelmoment
enquèungrannombredecasesitorresesconstruiranoesreformaran,principalment
envilesproperesalaciutatdeBarcelona,oenalgunespoblacionsdellitoralcatalà.
L’aplicació dels vitralls en habitatges particulars és de gran importància per poder
entendreeldesenvolupamentd’aquestartdinsdelmodernisme.Laburgesiaéslaque
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es farà construir la majoria dels habitatges que encara es conserven a l’Eixample i
utilitzen el màxim d’arts decoratives possibles en la seva ornamentació, ja que això
significava tenir un poder adquisitiu elevat. Els arquitectes i artistes,com que havien
d’aplicarelsvitrallsenaquestsnousambients,variaranlaiconografia,aixítrobemnous
motiuscompaisatges,composicionsvegetalsiflorals,figuratius,allegories,elements
animalístics,etc.

Laincorporaciódelsvitrallscomaobjecteornamentaldinsdelpaisatgedomèsticnoés
exclusivadelmodernisme.Esconservadocumentacióqueensacredital’existènciade
vitrallsencasesparticularsjaalssegles XIV i XV469.Elquesícaracteritzaaquestperíode
éslagrandifusióquevateniraquestartenladecoraciód’habitatgesparticulars,dela
mateixamaneraquemoltesaltresartsdecorativescontemporànies.

Abandadel’úsdelvitrallcomaelementdecoratiupertancarlesoberturesexteriors
de la casa, sorgeix un nous ús d’aquest art. Ara els arquitectes i dissenyadors
l'integraran dins del mobiliari de la casa, de manera que trobem motius en vidre
emplomat que decoren aparadors, mobles de menjador, paravents, etc. Aquests
motius van integrats dins d’una decoració global de l'habitació on se situen. Aquest
canvi també representa una evolució de l’art del vitrall, ja que es produeix el
trencamentdeladicotomiadelvitrallambl’arquitectura,finsarasempreassociats,a
partird’ara,però,tambéeltrobaremcomunaobraexempta.

Hihagransexemplesd’habitatgesambseriesiconogràfiquesmoltcompletesidegran
bellesa, així com una gran qualitat tècnica. Cal destacar la casa Lleó Morera a
BarcelonaolaCasaNavàsdeReus,totesduesobresdel’arquitecteLluísDomènechi
Montaner,idutesatermepeltallerRigalt,GranellyCía.

Ladecoraciómodernistaarribaràatotselsàmbits.Moltsdelscomerçosiestabliments
queesconstruiranielsqueesreformaranenaquestmoment,estaranestilísticament
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 DOMÍNGUEZ, C. «La vidriera als edificis civils de Catalunya. S. XIVXVI». A: I Jornades Hispàniques
d’HistòriadelVidre.Actes.Barcelona:,2001,p.312.Enaquestarticleesfareferènciaaunsinventaris
delsseglesXViXVIdecasesdeclassesocialaltaonjaapareixendescripcionsdevitralls.
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dins d’aquest corrent. És inèdit el fet de trobar vitralls en edificis que no siguin
religiosos o civils. Els artesans vitrallers s’hauran d’adaptar a aquestes noves
necessitats,quecomportaranungrancanviestilístic.Sónnombrososelsexemplesque
se’npodenanomenar:BarTorino,HotelColon,HotelTérminus,CasaFigueras...entre
altresexemples.Undelscomerçosqueambmésforçaimplantaràl’úsdelsvitrallssón
lesfarmàcies.Amblaurbanitzaciódel’Eixampleesconstrueixenmoltesfarmàcies470,i
els arquitectes que les fan incorporen grans cancells de vidre emplomat als seus
dissenys.HihagransexemplesencaraconservatscomlaFarmàciaPradell,ambvitralls
fetsperlacasaEspinagosa,olafarmàciaNovellas,actualmentfarmàciaBolos,Rambla
Catalunya, 77, dissenyada pels germans Falguera el 1902 i executats per la casa
Rigalt471.

També dins de la producció d’aquesta empresa hi ha un seguit de vitralls dissenyats
per iniciativa del mateix taller sense venir de cap encàrrec extern. Aquests vitralls
dissenyats normalment pel mateix Antoni Rigalt, anaven destinats la majoria a
representar l’empresa en diferents exposicions artístiques, servien com a reclam
publicitari, ajudaven a donar a conèixer la tècnica i l’«artisticitat» del taller, i per
guanyarpremisqueelsdonàvemprestigienversaltrestallersdelmateixsector.


Territori

La major part de la seva producció es centra a la ciutat de Barcelona, lloc on rebien
més encàrrecs perquè treballaven amb molts dels arquitectes actius en aquell
moment. També és lògic que la principal part de la seva producció fos a la ciutat de
Barcelona, lloc on estava ubicat el taller i ciutat que fou la matriu del moviment
modernistacatalàionrestenelnombremésgrand’exemplesdinsd’aquestmoviment.
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També trobem exemples de la seva producció repartida per diversos pobles i viles
properesaBarcelonaod’algunspuntsdeCatalunyaseguintelsolcdelsarquitectesper
a qui treballaven. Molts cops reben encàrrecs dels mateixos arquitectes barcelonins
quetreballenaaltresciutatscatalanes,coméselcasdel’arquitecteLluísDomènechi
Montaner,quetéobresaReusoCanetdeMar,ol’arquitecteAugustFontiCarreras,
quetreballaabandadeBarcelonaal’esglésiadeSolsonaideSantPeredeTerrassa.En
totesaquestesobreselsvitrallssóntreballdeltallerqueaquítractem.

D‘una altra banda també reben encàrrecs d’arquitectes locals, però formats
professionalmentaBarcelona,lloconprenencontacteambaquesttaller,moltscopsa
travésdelesobresqueaquestaempresaexecutaperencàrrecdelsarquitectesdemés
renomd’aquellmoment,otambégràciesalconeixementamblapersonadeJeroniF.
GranelliManresa.NopodemoblidarqueaquestsocidelacasaRigalt,GranellyCía.
eraarquitecteiqueexercílaprofessióalllargdegairebévintanys.Jaenelsseusanys
d’estudiant i també posteriorment, sent membre de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya,vafergransconeixencesentreelsarquitectesqueexercienlaprofessióen
aquellperíodefetquelivapermetretreballarjanocomarquitecte,sinótambéenla
sevavessantd’empresarividrierenmoltesdelesobresdelsseuscontemporanis.Un
bon exemple seria la collaboració amb l’arquitecte Lluís Muncunill de Terrassa, que
coincidíambJeroniF.Granellestudiantarquitecturaidelqualeracoetani.


La seva producció no es va limitar geogràficament a Barcelona ni a les ciutats
catalanes,sinóquehihaexemplesaaltresciutatsd’Espanyaitambéal’estranger.Les
raons perquè treballen en aquestes altres ciutats foranes són molt similars a les ja
anomenades anteriorment. N’hi ha que són encàrrecs de les obres que els fan
arquitectescatalansiaqueststreballenambelsseuscollaboradorshabituals472.
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 En la descripció que apareix de la casa A. Rigalt y Compª. Al catàleg general de l’Exposición de las
IndustriascreadasydesarrolladasenEspañaalamparodelarancelde1891,especificaque:«Estacasa
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Tambéhihapecesqueesfangràciesalaparticipaciódeltalleraconcursosd’obres.
Aquest és el cas de la Casa de Juntes de Guernica, on aquest taller es presenta al
concursperlarealitzaciódelsvitrallsqueconvocalaDiputacióProvincialdeBiscaia473,
guanyant la convocatòria per davant d’altres empreses de vitralls com la Casa
MauméjeanolaCasaAmigó.

Unaaltraformadedonarseaconèixer,comjas’haexplicatanteriorment,eraenviant
fulletspublicitarisdel’empresaalesdiferentsesglésiesespanyolespersinecessitaven
dels seus serveis per fer algun tipus de restauració o la creació d’alguna sèrie de
vitralls474.

Lessevesobrestraspassenlesfronteresicomveuremenalgunsexemplesenaquest
capítol,tambéexportenobresaaltrespaïsoscoml’EquadoroAnglaterra.

Unaaltradelescausesdequèaquestaempresahagitingutunagranproduccióésper
lasevadilatacióeneltemps.TrobemaquestaempresaactivadesdelsfinaldelsegleXIX
finsal1984,encaraqueenaquestestudis’analitzaranlessevesobresfinsal1931,any
delamortdeJeroniF.Granell.Aquestsmésdequarantaanysd’activitatempresarial
(18901931)vanafavorirelgranvolumdepecesquevansortird’aquesttaller.

Encaraquel’èpocamésproductivalapodemcentrarbàsicamententreelsanys1903
1923, coincidint amb l’esplendor modernista, i el retorn al classicisme del
noucentisme.

En l’apartat que ens ocupa s’ha fet una anàlisi dels diferents vitralls fets per aquest
taller.Noésunreculldetoteslesobresexecutadesperaquestaempresa475,sinóque
s’han analitzat les obres més representatives i de les quals s’hagi conservat l’obra
originalodocumentació.Elcriteriques’haseguitperferlaclassificacióhanestatles
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diferentsetapesdelmateixtaller,ilessevesevolucionscomaempresa476jaques’ha
cregutqueeralaformaméslògicapersituarlesobresdinsdelseucontexthistòrici
artístic,aixícomtambécronològic.Aquestaseqüènciacronològicaensajudaràaseguir
l’evolució del taller des del punt de vista estilístic, iconogràfic i tècnic, també ens
ajudarà a establir parallelismes entre les diferents obres que s’executen
contemporàniament. La producció artística d’aquest taller s’ha dividit en quatre
etapes: primera etapa: 18831890 Antoni Rigalt i Blanch; segona etapa: 18901903
Antonio Rigalt y Compañía; tercera etapa: 19031923 Rigalt, Granell y Cía.;, quarta
etapa:19231931GranellyCompañía.Perlasevapart,cadascunad’aquestesetapes
estan subdividies en diferents apartats per facilitar la comprensió de les diferents
obresqueesduenatermecoetàniament.


5.1Primeraetapa:18831890.AntoniRigaltiBlanch

ElvitrallerAntoniRigaltiBlanch,abansdelasevaunióamblafamíliaGranell,jatenia
unaimportanttrajectòriaprofessional.S’haderessaltaraquesttreballpreviperpoder
entendreenquinpuntdequalitatartísticaitècnicaarrencajaeltallerel1890.S’hade
tenir en compte que quan el vitraller Rigalt s’uneix per crear la societat també hi
aporta,abandadelsseusconeixementsartístics,unacarterad'importantsclientsque
enetapesposteriorsseranelsqueelsencarregaranlesobresrellevants.

Comespodràconstataramblesobresexposadesacontinuació,aquestésunperíode
primerenc, on predominen les tècniques antigues en l'execució dels vitralls, amb un
clar predomini de la pintura sobre vidre. Estilísticament segueix les iconografies
pròpiesdel’època,ambunaclaratendènciaalsmodelsclassicistes.Lamajorpartdela
producciód’aquestperíodesecentraenelsedificisdecairereligiósienconseqüència
en vitralls amb la mateixa temàtica. Per una altra banda, és lògic ja que, com s’ha
comentat, les primeres comandes del ressorgiment de la vitralleria foren amb la
restauracióiconstrucciódepecesperaedificisreligiosos.
476

Ladescripcióacuradadecadascunadelesdiferentsetapesempresarialsd’aquesttallerespottrobar
alcapítol4.EltallerRigalt.Aquínomésesfaunbreuresumpersituarl’estatdeltallerenlesdiferents
etapesenquès’estudienlesobres.
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Abandadelesobresreligioses,sóndestacableslesquefanperalesinstitucions.La
primera és el gran esdeveniment del segle a Barcelona i que va significar la primera
granremodelaciódelaciutat,l’ExposicióUniversalde1888.AntoniRigalttreballapera
diferents edificis d’aquest recinte. El segon element institucional que es fa també en
aquest moment, i que sorgeix com a retruc de l’Exposició, és la reforma de
l’AjuntamentdeBarcelona.

5.1.1Lesobresprimerenques:edificisreligiosos

La primera obra coneguda d’Antoni Rigalt477 és la que fa al 1884 quan el trobem
treballantalaBasílicadelMonestirdeNostraSenyoradeMontserrat(Monistrolde
Montserrat  Barcelona). Per aquest recinte religiós se li encarreguen dues obres, la
primeraelvitralldelaCapelladeSantJosepdel1884iposteriormentelsvitrallsperal
cambrildelmonestir.

L’any1884quanésconstruïtl’altardeSantJosep,esvacollocarjaelprimervitrallde
lallargasèriequehaviad’omplirtoteslescapelleslaterals.Laiconografiaescollidafou,
com no podia ser d’una altra manera, la vida de la Mare de Déu. Aquest treball
responiaaunprojectemoltelaborat,perquèhihaviendesortirrepresentatstotsels
episodis marians dins de la basílica. L’arquitecte Francisco de Paula VillarLozano478,
juntament amb el seu jove ajudant l’arquitecte Enric Sagnier, s’encarregaven
d’aquestes obres. De fet, fou Sagnier479 qui va fer la refacció completa de la capella
dedicadaaSantJosep,peralaqualvadissenyarelretaule480ielvitrallqueencaraes
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AntoniRigaltcompaginavalasevatascadevitrallerambelseutreball alesIndústriesdeFrancesc
Vidal,oneral’encarregatdeldepartamentdevidre.Aquestesindústriesesvaninaugurarl’any1883.
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EnricSagnier,enelsseusanysdeformació,vacollaborarambl’arquitecteFrancescdePaulaVillar
LozanoenlesobresdelmonestirdeMontserrat,enconcretaquestacapelladeSantJosep.Segurament
allídeviadeferconeixençaambAntoniRigalt,quevatreballarperal’arquitecteVillarLozanoenalguns
vitrallsdecoratius.Posteriormental1903,SagnierésdesignatarquitectedelMonestirensubstitucióde
VillarLozano. Per a més informació de l’arquitecte Enric Sagnier es pot consultar: AUTORS DIVERSOS.
Sagnier.ArquitecteBarcelona(18581931):Barcelona:2007.BARJAU,S.EnricSagnier:Barcelona:Labor,
1992.
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AUTORSDIVERSOSRutaSagnier.Arquitecte.Barcelona1858–1931.Op.cit.p.240.
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Aquestretaulefoutraslladatméstardal’esglésiad’Igualada
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conserva en el lloc original. Aquest fou el primer treball que efectuen plegats
l’arquitecteSagnierielvitrallerRigalt.

El primer vitrall collocat representa el
casament de la Mare de Déu amb Sant
Josep, fou finançat pel comerciant
barceloní Manuel Arnús. Aquest vitrall
fou l’únic fet per Antoni Rigalt a les
capelles, en temps posteriors es van
anar collocant la resta dels vitralls, a
mesura que anaven sortint benefactors
que els finançaven, els anagrames dels
quals surten als vitralls, però són obra
del taller dels Amigó, que els van
Fig.52 .CasamentdelaVergeMariaiSant
Josep.MonestirdeMontserrat.Disseny

preferir perquè tenien un pressupost
mésajustat481.

FranescdePaulaiVillar,vitrallA.Rigalt.1884


Enaquestvitrallhihatresfigurescentrals,santJosep,laMaredeDéuialcentrede
totsdoselrabíqueestàoficiantelmatrimoni.L’autorcaptaelmomentquesantJosep
li posa l’anell a Maria sota la mirada del sacerdot. Per sobre de les imatges hi ha un
òculcircularambsisquerubinsialcentrelarepresentaciódeDéu—símboldeltriangle
daurat— i de l’Esperit Sant —el colom blanc— presidint l’escena. Les figures estan
envoltadesd’unasanefademotiusgeomètricsalternatsambmotiusfloralsivegetals.

Ésevidentqueésunaobraprimerencaiquesegueixeltractamentdevitrallpintura.
Predomina clarament l’ús de la pintura sobre vidre, tota la superfície vítria es troba
pintadaoesmaltada,encaraquehihaalgunaerradadecuitajaqueesveucom,amb
el temps, hi ha fragments de pintura que s’ha perdut. També empren per embellir i
donarmésqualitatal’obrapecesemmotlladesicibescomaornamentaciódelsvestits.
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LAPLANA,JosepdeC.Montserrat.Milanysd’artihistòria.ColleccióPatrimoniArtísticdelaCatalunya
Central.Fund.CaixadeManresa,Angleeditorial1998.p.154.
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Les vestimentes, sobretot del sacerdot, tenen reminiscències bizantines. L’estil és
totalmentclàssic,encaramoltallunyatdelscànonsmodernistes.Calressaltarl'altnivell
artísticsobretoteltractamentdelsrostresquetenenundibuixd’unagranqualitat.

Antoni Rigalt tornarà a treballar al Monestir l’any 1884. Aquest any el cambril del
Monestir de Montserrat ja estava pràcticament acabat. L’arquitecte Villar Lozano, el
seuautor,esfeiaajudarpelseufilll’arquitecteFranciscodePaulaVillarCarmona482.
Aquest darrer li va encarregar al vitraller Antoni Rigalt que executés els vitralls del
cambril, dissenyats pel mateix arquitecte. Els vitralls formen cinc conjunts, cada un
formatperduesllancetescoronadesperunarosassa.

Al 1887 ja trobem installats els dos primers vitralls amb la seva rosassa, els que se
situen a lapart central delcambril483. Aquests vitralls el sufragà Augustde Muller484,
cònsolgeneraldeFrançaaBarcelona,amb500duros485.

Laiconografiadelsvitrallsrepresentadosgrupsd’àngelsd’estilprerafaelitaqueporten
alaMaredeDéulesinsígniesdelafestadel1881:lacoronaielceptre486.Lesimatges
esdistribueixenenduesllancetescoronadesperunrosetódevuitlòbuls.Encadauna
de les llancetes es representen àngels, els de la dreta porten la corona i els de
l’esquerrasostenenelceptre.Tècnicamentnovariamassadelvitrallanterior:continua
elpredominidelapinturaenvidre,idelamateixamaneras’haderessaltarl'altnivell
artísticdeltreballdelsrostres,aixícomtambédeltreballdelsvestitsodelfons.Ala
rosassa que corona aquests vitralls trobem representats l’escut de Montserrat i les
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 Francisco de Paula Villar Carmona (Barcelona 1860Ginebra 1927). Títol d’arquitecte: 1884. Fou
professordeperspectivadel’escolaLlotja,isuccessordelseuparecomaarquitectediocesàapartirdel
1892, així com també arquitecte municipal de Sant Martí de Provençals. A Montserrat, seguint l’obra
que havia fet el seu pare, a banda del cambril, també va projectar la façana de l’església i el primer
misteridedolordelRosariMonumental.
483
FONTBONA,F.ElsvitrallsdelCambrildeMontserrat.AbadiadeMontserrat:Publicacionsdel’Abadiade
Montserrat.2011.
484
AugustdeMulleriRuinartdeBrimont(Reims1829–Tarragona1894),vinaterestablertaCatalunya.
Teniavinculacióambl’AbadiadeMontserrat,jaqueteniaunfillenl’escolania.Enaquellaèpocajahavia
pagatdosvitrallsdelcapítol.FONTBONA,F.Op.cit.p.22.
485
LAPLANA,JosepdeC.Op.cit.p.158.
486
El1881l’esglésiavarebreeltítoldebasílicaafiliadaaladeSt.PeredeRomaiesproclamàpatrona
deCatalunyalaMaredeDéudeMontserrat.
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armesdelsMuller.AquestsvitrallsestansignatspelmateixAntoniRigalt,fetpocusual
alesobresd’aquestartista,jaquenormalmentnosignavalasevaproducció.

ElsaltresdosconjuntsdevitrallselsvapagarLluísDíaz,comercianttarragoníestablert
aBarcelona,ambuncostde400duroscadascun.Aquestsconjuntsflanquegenelvitrall
centraliformemparella.Enuntrobemunàngelmúsicdecossencerqueocupalapart
central dins d’una màndorla. Trobem quatre àngels músics: el primer llegeix una
partitura,elsegontocal’arpa,eltercerelllaütielquart,delamateixamaneraqueel
primer,ésunaltreàngelcantairequellegeixunapartitura.

També a cada vitrall hi ha representats dos àngels més de petites dimensions que
sostenen un filacteri amb una de les lletanies lauretanes a la Mare de Déu, les del
rosariiasotaelsímbold’aquestalletania.

El primer dels vitralls, d’esquerra a dreta, porta l’advocació de les lletanies «vas
spirituale», i el seu símbol que és el calze; el següent porta l’advocació «turris
davidica»,ielsímbolésunatorre;eltercervitrall,jaal’altrabanda,mostral’advocació
«ianua coeli» i el símbol és una gran porta solemne; i per l'últim el darrer porta
l’advocació «foederis arca» i el seu símbol és una arca. Aquests vitralls es troben
signatstantpelvitraller«A.RigaltyComp.construyó»,comperl’arquitectequevafer
elsdissenys«F.deP.VillarCarmona/proyectó».

El1887AntoniRigaltiBlanchtambéesvaencarregardelsvidresgravatsielsvidresde
colorsdelesportesdelcambril,feinaperlaqualvarebre240pessetes487.Delconjunt
dels cinc vitralls, els dos dels extrems són els menys historiats, elmotiu decoratiu és
geomètric, formes quadrades i semicercles amb motius florals esquematitzats a
l’interior. Aquests vitralls els varen finançar el pare Facund, que era sacerdot del
monestir,ielmarquèsdeVilanovailaGeltrú,títolconcedital1890aRafaelaTorrentsi
deHiguero,mullerdeJosepSamàiMota,ambuncostde200duros488.

487
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FONTBONA,F.Op.cit.p.25
Ibídemp.20
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L’any1889eltrobemtreballantaSantanderalSeminarideComillas.L’arquitecteLluís
DomènechiMontanerentreelsanys18891899,perencàrrecdelsegonmarquèsde
Comillas, Claudio López Bru (18531925) s’encarregà de la reforma d’aquest edifici i
s’endú el seu equip de collaboradors habituals. L’arquitecte dotà aquest edifici d’un
gran programa estètic i ornamental que afectarà la reconversió d’espais i la
incorporaciódenousmodelsestètic489.

LluísDomènechiMontaneracceptalaresponsabilitatdeconferirunanovafisonomia
delsespaisinteriorssobretotdeleszonesnoblesubicadesalcoscentraldel’edificion
es troben el vestíbul i l’escala principal d’accés a la planta noble. Els vitralls que
decorenaquestaescalaprincipalsónobradeltallerRigalt490.

Sóndosgransfinestralsdevidreemplomatpolicromsquerepresentenl’escutd’armes
delMarquesatdeComillas,elquedónaalpatidel’oest;elquedónaalpatidel’est,un
model floral, la flor del card en tonalitats blavoses, model que després emprarà a la
casatallerdeJosepThomasdeBarcelona.


5.1.2L’ExposicióUniversaldeBarcelonade1888

Parallelament al seu treball al Monestir de Montserrat també trobem Antoni Rigalt
participantalesobresdelqueseràl’esdevenimentmésimportantd’aquellperíodea
Barcelona: l’Exposició Universal de 1888. Hi ha constància documental que Antoni
Rigalt i Blanch va participar a les obres de l’Exposició Universal de 1888, elaborant
vitrallsperadosdelsseusedificis:elCaférestaurantielPalaudeciènciesicongressos.

L’arquitecte director del Palau de ciències i congressos, Pere Falqués, encarrega a
AntoniRigalt,el1887,l’execuciódediferentsvitrallsperalsalódecongressosiperal
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FIGUERAS,L.«Comillas:apuntsd’unaevolucióhistoricoartística».A:DomènechiMontaner,any2000.
Barcelona:Ed.Collegid’ArquitectesdeCatalunyaiCentredeDocumentació.2000,p.156175.GARCIA
MARTIN,M.Comillasmodernista.Barcelona:CatalanadeGasS.A.,1993
490
Surtdocumentatal’expedientdelconcursperalsvitrallsdelPalacioForaldeBilbao.
250

palau de ciències, tal com es descriu en la documentació de l’obra conservada en
l’arxiudelCOAC:
«Por una vidriera circular de 5 m. diámetro, de vidrios de colores con
armaduras de plomo. Por dos vidrieras completas para la sala de
conferencias,vidriosdecoloresyarmaduradeplomo».

Elpreudelarosassafoude1.000ptes.,idelsdosvitralls400ptes.,fentuntotalde
1.400pessetestotal’obra.Aquestimportesvaliquidardefinitivamentel15d’octubre
de1888.491Actualmenttantl’edificicomelsvitrallshandesaparegut.

L’altreedificidelrecinteexpositiuenquèeltrobemtreballantfouelCafèrestaurant.
L'arquitectedel’obraLluísDomènechiMontanerpresentàelprojectel’11d’agostde
1887,totjustanomésvuitmesosdelainauguracióoficialdel’Exposició.L’arquitecte
LluísDomènechvaencarregarl’execuciódelaramadevitralleriaaAntoniRigalt.

Lesprimeresobresenvidreésduenatermeentreel1887iel1888.Caldestacarque
aquesta és la primera documentació on tenim constància que van treballar plegats
Lluís Domènech i Antoni Rigalt. Segurament l’arquitecte Domènech el devia conèixer
perquè estava treballant en altres edificis de l’exposició i perquè anteriorment havia
estattreballantenelconeguttallerdedecoraciódeFredericVidal,sentl’encarregatde
l’apartatdevidreartístic.Apartird’aquesttreball,AntoniRigaltesconvertíenundels
collaboradorsfixosalesobresarquitectòniquesdeLluísDomènech.








491

 Documentació extreta de l’AHCOAC. Documentació de l’Exposició Universal de 1888, referències:
C326/46A,C326/46B.
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Les obres que farà Antoni Rigalt en



aquest moment al Caférestaurant serà
lestargesdelesportesdelcafèiungran
vitrall a l’escala principal, actualment
desaparegut. Els motius decoratius de
les targes de les portes del cafè
corresponen a una seriació de models



Fig.53.FragmentvitralldelCaféRestaurant.
Barcelona1888

florals

amb

motius

de

girasols,

campanes,rosellesimargarides.Aquests
motiuselstrobaremrepetitsalsvitrallsdelasalamenjador.Sónunespecesambuna
granvivacitatdecolors.

Eldel’escalacorresponiaaunvitrallsemicirculardividitentresparts,queconfigurava
la gran obertura de l’escala a la façana principal. Aquest gran vitrall tenia un motiu
heràldic central de caràcter decoratiui estava emmarcat per una sanefa de dibuix
medievalitzantqueensrecordamoltlespinturesinteriorsdelmenjadorqueesvanfer
posteriorment492.

SegonsapareixenlamemòriadellicenciaturadeRossendCasanova493alvoltantdels
vitralls del Cafèrestaurant, a l’escala principal i sota del gran vitrall hi havia set
finestralscorregutsdecoratsambvitrallsdemotiusgeomètricsarabitzants,actualment
desapareguts.Segonsaquestautoraquestsvitrallsvansercollocatsdurantl’èpocade
Domènech,mentrequeelvitralldelgranarcvasercollocatposteriormentdurantla
intervenciódeForteza.
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 CASANOVA, R. El Cafèrestaurant de Lluís Domènech i Montaner. Un estudi detallat del projecte i la
construcció.Op.cit.p.108.Aquestautordescriuaquestmotiucentralcom:
«L’arquitecte realitzà un homenatge a l’antiga reialesa catalana de la següent manera: una corona
presidiaelconjunt,asotahihaviaduescimeresacarades,querepresentavenl’elmdelreiMartíl’Humà.
L’elmocascdeguerrerd’aquestreiteniaunacimeraambundracalat.D’aquestamanera,enelvitrall
espodienobservardoscascs,acaratsl’undel’altre,ambelsrespectiusdracsalats.Decadacascsortien
bandes o cintes ornamentals decoratives que enllaçavenels dos escuts de la part inferior. Considerem
queunésl’escutdeSicíliail’altredeProvença...»
AquestautoréselquehaestudiatambmésprofunditatlesobresdelcafèrestaurantdeLluísDomènech
iMontaner
493
CASANOVA,R.Op.cit.1998.p.108.
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Casanovacitaalseuestudiquetambéhihaviavitrallsales68portesquetancavenles
dues terrasses laterals i el balcó posterior amb motius decoratius iguals que els del
Cafè494. Malauradament no ha arribat fins als nostres dies el gran vitrall que anava
destinat al saló principal que havia de tenir 8 metres de diàmetre, que Rigalt havia
construït i installat i que decorava l’entrada al restaurant des de l’escala principal,
parallelal'anteriorvitrallesmentatquedonavaal’escala495.

Gràciesal’adjudicaciódelacontractadevidrieriadelCafèrestaurantaAntoniRigalt,
lacomissiódelajuntadelparcelvaautoritzaracollocardosvitrallsdecoratiusalcafè.
Aquestespecesnoformavenpartdeladecoraciódel’edifici,sinóqueerenunmotiu
publicitari per a la difusió del taller de vitralls que regentava Rigalt mentre estigués
obertal’exposició.Unvitrallcorresponiaaunmotiujaponès,il’altraaunafigurad’estil
medieval.

Calferesmentqueenaquestedificiposteriormentesdonaràelques’haanomenat«el
taller del castell del tres dragons», que durant molts anys s’ha considerat el punt de
partença de les arts decoratives modernistes. Actualment ja sabem que això és un
mite,quetéelsseusorígensarrandelapublicaciódelllibreElartemodernistacatalán,
obrad’AlexandreCirici.Aquestautorbasaaquestaafirmacióenlainterpretacióquefa
de la necrològica que escriu Lluís Domènech i Montaner del seu amic i collaborador
Antoni Gallissà, mort el 1903 i publicada al diari La Renaixença. Segons els estudis
realitzats per Rossend Casanova, especialista en aquest edifici i també estudiós de
l’exaltat taller dels tres dragons496. Al 1891 l’alcalde de Barcelona demana a Lluís
Domènechqueacabil’edifici,alqualmancavagranpartdeladecoració,jaqueurgia
installarhi el museu de història. Per poder portar a terme aquest encàrrec al més
ràpidpossible,Domènechs’envoltadel’equipd'artesanshabitualscollaboradorsseus.
PelquefaalsvitrallstornaràatreballarambeltallerRigalt,GranellyCía.AntoniRigalt
portarà al Cafèrestaurant mostres de cibes i de vidre catedral, de diferents tons i
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Ídem.
Ibídem.
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Ibídem.
CASANOVA,Rossend.Elcastelldelstresdragons.AjuntamentdeBarcelona,InstitutdeCultura.Barcelona:
2009,p.4962.
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gruixos, així com també vidres impresos. Domènech emprarà aquests vidres per al
cupulídelatorredel’homenatge.

El1916,l'arquitecteAntonideFalqueraencarregalarestauraciódelsvitrallsdelCafè
restaurantal'empresaRigalt,GranellyCía.,concretament497.

Elsrosetonsdelapartaltadelsaló.
Elsfinestralsdelprimerpis.
Lestargesdelsvitrallsdelaplantadelsaló.
Elsvitrallsdel'escalaprincipal.

Calressaltarelcanvitècnicqueespotapreciarclaramentenelsvitrallsconservatsen
relacióambelsquehavíemvistanteriormentdelMonestirdeMontserrat.Enaquests
quasihadesaparegutlapinturasobrevidre,eltreballésmoltmésesquemàtic.Encara
que algun dels motius florals apareixen repetits en totes dues obres, segurament
seguint algun disseny del propi Rigalt. El motiu d’aquest canvi es pot atribuir a una
evolucióestilísticaoquesegueixlesdirectriusdel’arquitecteLluísDomènechd’estili
tècnicamésavançat.

Amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 també va patir un seguit de reformes
l’AjuntamentdeBarcelona,dutesatermeperl’arquitecteLluísDomènechiMontaner.
Les reformes van consistir a condicionar unes habitacions provisionals per a la reina
regentielreiinfantAlfonsXIII.Amés,LluísDomènechiMontanervaferdesaparèixer
lapartdelterrenyquequedavasotadelSalódeCent,dissenyantelsnousarcsgòtics
del pati onva collocargrans vitralls, que el tancaven completament.Aquests vitralls
estavenformatspersisllancetesdeformaogivalambelsvidresmulticolorsdeformes
geomètriques i heràldiques: hi trobem representats l’escut de Catalunya i la creu de
SantJordi.Aquestsvitrallsrecordenelsvitrallsengelosiaquel’arquitecteDomènech
vaposarperalafaçanaprincipaldelCafèrestaurantdel’Exposició,contemporanide
la reforma de l’Ajuntament. Aquests vitralls van desaparèixer posteriorment, en la
497

Arxiu Històric del Museu de Zoologia. Exp. Núm. 150, sèrie B, caixa 38. Comissió Executiva. Febrer
1889.Caixa12/92/21núm.50.ACAB.
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reformasegüentdel’AjuntamentdeBarcelona,executadael1929498.Elmésimportant
d’aquestareformaéslanovadecoracióinteriordelSalódeCentquedissenyaidirigeix
DomènechiMuntaner499.













Fig.54.VitrallAjuntamentdeBarcelona.Reformadel1888



5.2Segonaetapa:18901903.AntonioRigaltyCompañía

Entreel1890iel1903l’empresaportaelnomd’AntonioRigaltyCompañía.El1890es
crea l’associació entre el mateix Rigalt i la família Granell. En aquest temps Antoni
Rigalt assumirà la gerència i la direcció artística del taller, i aquests càrrecs seran
vigentsfinsal1903,quanescrearàlanovasocietatRigalt,GranellyCía.

Pelquefaalapartartísticaitècnica,alesobresexecutadesenaquestaetapaquedarà
palès el final del premodernisme i el pas cap al modernisme.  També hi veurem les
incorporacionsdelesinnovacionstècniques,comelvidreTiffanyolesaplicacionsde
peces emmotllades. Per la seva banda, el taller es consolidarà com un dels més
importantsdelseuperíodeaCatalunya.
498

Esparlad’aquestareformadel1929al’articledeLaVanguardia,Barcelona,del28dejunyde1929.
P.5.
499
 FLORENSA FERRER, A. La Casa de la Ciudad en los Tiempos Modernos. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona. 1960, i l’article BESERA I RAMON, P. «Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat». A: Barcelona
Quadernsd’Història,8.2003.p.273299.
255


És el moment de les grans produccions religioses, els trobarem treballant en moltes
catedralsespanyoles.D’aquestperíodes’handeressaltarelstreballsqueiniciaranala
Catedral de Barcelona. Però també seran els anys en què se’ls encomanaran les
primeres produccions per a  habitatges particulars de la burgesia catalana, amb uns
primers treballs encara marcats per un caràcter d’estètica historicista i amb una
tècnicaencaraallunyadadelmodernisme,sentlesprimeresobrespròpiamentpintures
sobres vidre, que aniran evolucionant cap a un protomodernisme. La producció en
aquest moment es diversificarà amb la incorporació d’encàrrecs institucionals i dels
comerços que també voldran anar a la moda. Al final d’aquest període, l’evolució
estèticaitècnicaéspalesaijadonaranpeual’esclatmodernistaqueveuremenplena
efervescènciaenl’apartatsegüent.

5.2.1Tempsdecatedrals.Lesgransproduccionsreligioses

A final del segle XIX s’inicia la idea d’acabar la Catedral de Barcelona500. Un dels
impulsorsd’aquestaideafouelbanquerManuelGironaiAgrafel.S’encarregaelprojecte
a l’arquitecte Josep Oriol Mestres, per acabar la façana. Per a la seva construcció, el
banquerManuelGironaesvacomprometreacostejarlesobres.

Aquestesobress’iniciarenl’any1887iesvanacabarel1890.Apartird’aquestadataesva
veure la possibilitat d’aixecar les dues torres laterals que flanquegen la façana, també
costejadesperManelGirona,peròenaquestcasfetessobreelprojectedel’arquitecte
AugustFontiCarrerasentreel1896i1898.Eldarrerelementquequedavaperconcloure
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 AINAUD, J.; MUNDO, A. M.; VILAGRAU, J.; ESCUDERO, M. A.; CAÑELLAS, S.; VILA A. ROCA, R. «Els vitralls de la
Catedral de Barcelona i del Monestir de Pedralbes». Barcelona: 1997. IEC. Corpus Vitrearum Medii Aevi,
Espanyanúm.9,Catalunyanúm.4.
CAÑELLAS I MARTÍNEZ, S.  «El taller de vidrieres dels Rigalt i la Catedral de Barcelona (18921913)». A:
Miscellània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, vol II, p. 203210. Barcelona, 1999. MNAC, I’EC,
Publicacionsdel’AbadiadeMontserrat.
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era el cimbori. Aquest també es va fer sota la direcció de l’arquitecte August Font, les
obress’iniciarenel1906tambéambelsfonsdelafamíliaGirona,enaquestcaspagatpels
fillsdeManuelGirona,AnnaiManuelGironaiVidall,queexercirendebenefactors.Els
treballss’allargarenfinsal1912.

Aquesta empresa treballa de forma esporàdica a la Catedral de Barcelona entre els
anys 1892 y 1922. Els treballs que executen són parallels a les despeses directes de
l’obra, pagats principalment per diferents benefactors. Abans que Antoni Rigalt
treballésalaCatedral,jaunaltremembredelasevafamília,elseucosíAgustíRigalt,hi
haviatreballatfentelsdissenysdelesduesvidrieresdelacapelladeSantJosepamb
elsquatreevangelistesielsdelesduesúltimesvidrieresdel’absis,ladesantaTeclai
santJordi,iladesantPereisantPau,vidrieresportadesatermeperlaCasaAmigó.

LavidrieradesantPaciàfoulaprimeraobraquel’empresaA.Rigaltexecutàperala
Catedral de Barcelona, sota disseny del mateix Antoni Rigalt. El benefactor de l’obra
fou el canonge Valentí Basart i Dalmases. Aquesta vidriera va desaparèixer durant la
GuerraCivil,representavasantJoaquimisantaAnna.

La documentació al voltant d’aquest vitrall data del 22 de febrer de 1892, l’empresa
AntoniRigaltyCía.escomprometaferlavidrieradel'altardesantPacià.Elprojectede
l'altar era de Claudio Durán i Ventosa, arquitecte, per la qual cobra 375 ptes. el mes
d'octubresegüentil'arquitecteendónaelvistiplau501.

La segona vidriera executada per aquesta empresa a la catedral és la Vidriera de la
CapelladelSagratCordeJesús.Encaraesconservaalseullocoriginal,alacapellade
sant Jaume i sant Felip; el benefactor va ser el canonge penitencier mossèn Joan
Ballester que, juntament amb l’aportació recollida per una recollecta popular, van

501

InformacióextretadelatesidoctoraldeSílviaCañellas: CAÑELLASI MARTÍNEZ, S. Aproximacióal’estudi
delesvidrieresdelaCatedraldeBarcelonadesdelesprimeresmanifestacionsalaconclusiódelcimbori.
Op.cit.
257

finançar la reforma de la capella i el vitrall. És obra de l’arquitecte Enric Sagnier, de
1907,quejahaviafetdiferentsdissenysperalacasaRigalt502.

Eldissenyelformenlesdiferentsrepresentacionsdeformesgeomètriquesromboïdals,
combinades amb circumferències i creus, i la imatge de la Creu Capitular. Aquests
motiusgeomètricssónmoltrecurrentsenelsvitrallsreligiosos,iensremetalsmodels
medievals.Elvitralltésimilitudsambelsprojectatsperl’arquitecteEnricSagnierpera
l’esglésiadeSantJosepOrioldeBarcelona.

El darrer conjunt de vitralls que es fan per deixar la catedral acabada foren els del
cimbori. Aquests vitralls es varen fer sota la direcció d’August Font i Carreras503, en
aquell moment arquitecte de la Seu. El finançament de l’obra va anar a càrrec dels
germansManueliAnnaGirona,fillsdeManuelGirona,quijahaviacostejatl’obradela
façanadelamateixaesglésia.













Fig.55.DibuixdelCimborridelaCatedral de
Barcelona.ImatgefacilitadaperSílviaCañellas




502

Ídem.
URBANO.J.L’arquitecteAugustFontiCarreras(18451924).Tesidoctoral.Barcelona:Universitatde
Barcelona,2011.

503
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Aquest conjunt va desaparèixer al 1937 perquè esclatà una bomba als peus de
l’església. Eren vuit finestrals de 2,10 x 8,50 m, dos pisos de tres llanetes i traceries
inferiorsisuperiors.Esconservenlesreproduccionseditadesl’any1915pelsgermans
GironaielsprojectesconservatspelvitrallerVillaplanadeBarcelona.

Composició simple i rígida que recorda les obres medievals, una figura en cada
llanceta, sobre fons de mosaic i sota dosseret. Els dosserets tenen una clara
procedència gòtica, són bons exemples de la transposició que el segle XIX féu de les
estructuresdelsseglesXIViXV.Les48figureshistòriquesrepresentadessónsantsdela
diòcesiipersonatgesd’importànciaperalaSeu,tantreligiosescomlaiques.

VIDRIERAI
SantaEulàlia

SantSever

VIDRIERAII
Frondoí,bisbe

BorrellII,comte

VIDRIERAIII

VIDRIERAIV

Guifré,arquebisbede

BerenguerdePalou,

Narbona

bisbe

Guislabert,bisbede

ArnaudeGurb,bisbe

Barcelona
SantPacià

Vivas,bisbe

SantOleguer,

PonçdeGualba,bisbe

arquebisbebisbe
Ugno,bisbe

Aecio,bisbe

SantPereNolasc

JaumeII,rei

LudovicoPio,rei

RamonBerenguerI

JaumeId’Aragó

ElisendadeMontcada

GuifréelPilós,comte

Almodis,comtessa

Sant Raimonde

MartíI,rei

Penyafort
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VIDRIERAV
Maria,reinad’Aragó

VIDRIERAVI
Ramond’Escala,bisbe

Bernardd’Albí,cardenal SantVincençFerrer

VIDRIERAVII

VIDRIERAVIII

CarlesId’Espanya

JaumeCatalàiAlbosa

B.deSalaiCaramany,

ManelGironaiAgrafel

bisbe
PereIV,reid’Aragó

LluísDesplà,arcediaca

FrancescI,reideFrança

SalvadorCasañasiPagès

LluísSans,bisbe

ManelGironaiVidal

P.JaumeCaresmar,

JoanJosepLaguardai

premonstratens

Fenollera

JoanDimasLoris,bisbe

AnaGironaiVidal,vídua

major
Arnau,arquebisbede

Fco.ClementeSapera,

Tarragona

patriarcadeJerualemi
bisbedeBarcelona

Jaume,reideMallorca

FrancescSansiSala

Fr.Ferrerd’Abella,bisbe GilSánchezMuñoz,
canonge

deSanllehy
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Per últim cal parlar de la intervenció del taller en la restauració del vitrall: «Noli me
tangere»504.

Aquest vitrall es troba a la capella del
baptisteri en la façana de la Catedral,
obra del vitraller Gil Fontanet (segle XV).
La temàtica correspon a l’escena
evangèlica de l’aparició de Crist a Santa
Maria

Magdalena

després

de

la

Resurrecció. «No em toquis» és la
suposada frase de Crist a Magdalena
després

ressuscitar.

Aquesta

seria

l’encarregada de transmetre el missatge
delaresurreccióentreelsapòstols.

Aquest

vitrall

ha

patit

diferents
Fig.56.Reproducciódel vitrallNolimetangere ala
revistaFAD.1921.pp88

intervencions al llarg dels anys, que han
deixatlasevapetjada.Talcomhoexplica
la doctora Sílvia Cañellas a la seva tesi
doctoral ja citada sobre la Catedral de
Barcelona.


El 1508 Gil Fontanetli vareferlacapa deprotecció;el 1528JaumeFontanetn'alçàles
imatges (aquesta sembla una de les principals reformes fetes en aquest vitrall), que
portariaconsiderablesmodificacions,noespecificadesaladocumentació;el1591,Joan
Jordàenreemplomà2quadresiposàunapeçaaunforat;el1698hiintervinguéFrancesc
Saladriga;el1837JosepNoguera posà 3vidres decolor nous,ploms nous ielsoldà;el
1839JosepNogueraposà4vidresdecolori4deblancs;elmateixvidrierl'any1841posà
5 vidres de color nous i el reforçà amb betum; el 1892 Eudald Amigó el recompongué

504

 CAÑELLAS, S.; CORTÉS, F. A Fifteenthcentury Noli Me Tangere form Barcelona Cathedral.
http://vidimus.org/issues/issue50/panelofthemonth.
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ambdiferentsvidresnous;ellmateixl'any1895posàdiferentsvidresdecolor,iel18992
vidres 1814 naturals i hi féu altres reparacions. Finalment fou restaurat de nou (dels
efectesdelaGuerraCivil)entre1942i1943.
D’aquestesintervencionscalressaltarladocumentadaal’AnuaridelFomentdelesArts
Decorativesde1921505onapareixlaimatged’aquestvitrall,ambl’anotacióquel’empresa
Rigalt,GranellyCía.tambéhihaviarealitzatunaintervenció,encaraquenos’especifica
enquèvaconsistir.AquestvitrallvapatirunanovarestauraciódesprésdelaGuerraCivil,
jaquevaresultarmalmesaencaureunabombadamuntdelcimbori.
ElsvitrallsperlaCatedraldeBarcelonanoseranelsúnicsqueeltallerRigaltexecutarà
peraunacatedral,ansalcontrari,seranmoltselsvitrallsquese’lsencarregaran,tanta
Catalunyacomdelarestad’Espanya.

A final del segle XIX es posa en marxa la restauració dels vitralls de la Catedral de
Lleó506. L'arquitecte de l’obra, Demetrio de los Ríos, va intentar de forma repetitiva
peròinfructuosalarestauraciódelsvitralls.Finalmentelseusuccessor,JuanBautista
Làzaro,signàel28d’agostde1894elprojecteReposicióndevidrierasantiguasenla
zonadelanavealta.

L’arquitecteLázarovavolergarantirelbonèxitdeltreballderestauracióisobretotno
volia«queseintrodujerannovedadesnipertubasenlomásmínimoelcaràcteryvalor
artístico y arqueológico de las vidrieras existentes». Per assegurarse que el treball
seriatalcomhodesitjaven,vandecidirferalgunsassajosprevis,abansd'iniciarlagran
empresa de restauració dels vitralls. Per això, aquest arquitecte va rebre l’ajuda del
vitraller Antoni Rigalt507 per fer alguns panells totalment nous seguint els dibuixos,
còpiadelnaturalques’havienfetenl’èpocadeDemetriodelosRíos.Concretamentes
van escollir tres panells de 0,75 centímetres de diàmetre, que formaven part de la
rosassa nord. Antoni Rigalt va portar aquests vitralls a l’Exposició d'Indústries
505

RevistadelFomentdelesArtsDecoratives.Barcelona:1921p.88.
 REVUELTA BAYOD, A.«LarestauracióndelasvidrierasdelaCatedraldeLeónenelsiglo XIX:“ElÁrbolde
Jessé”».Op.Cit.p.203227.
507
Ibídem.p.206.
506
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Artístiques de 1892. La Junta Inspectora de les obres de la Catedral de Lleó va
considerarqueaquestespecesestavenbenexecutadestantenlaqualitatdelmaterial
comenl’execucióiqueelsdefectesqueesveienerenmésdegutalmodelenelquales
vafixarelvidrierqueenl’execució.





Fig.57.Detalldelvitralldel’àbsisdelacatedraldeLleófetambfragmentsdediferentsmostresfetes
pelsvitrallersqueparticiparenalarestauració,entreellsAntoniRigaltfoto.ImagenMAS.
Detalldedibuixpreparatoriprovinentdel’AFG.


SegonslarecercaportadaatermeperlahistoriadoraArantxaRevuelta508,quehafetla
seva tesi sobre els vitralls de la Catedral de León, el vitraller Antoni Rigalt va estar
collaborantambl'arquitecteresponsabledelarestauraciód’aquestacatedraldesde
1892finsa1898509.Lasevaparticipacióenlarestauraciód’aquestsvitrallssemblaque
foumésactivaapartirde1893,jaqueapareixenladocumentaciócomaaparellador
dins de l’apartat d’«Obras de restauraciones parciales», al 1896 passà a la secció
d’«Obrasdereparacióndevidrieras»finsal1898.Segonsl’autorad’aquestatesi,elseu
paperfoufonamentalenlaformaciódeltallerdevitrallsencarregatsdelarestauració,
ons’aplicarentoteslespautesassenyaladesenelsseusescrits.

AntoniRigalttambétreballàperal’esglésiaparroquialdeSantaMariadeCervera.La
bibliografiaalvoltantdelaconstrucciód’aquestsvitrallsésforçaconfusa,jaquefinsi
tot textos contemporanis no tenen la datació correcta. Finalment s’han pogut
comprovarlesdatesielsdiferentstreballsqueexecutàaquestaempresaal’esglésiade

508

REVUELTA BAYOD, A.LarestauracióndelasvidrierasdelaCatedraldeLeónenlasegundamitaddels.

XIXysurepercusióneneltallerdevidriería“BolinagayCía”.Op.Cit.
509

 S’ha conservat la correspondència que mantenien el vitraller Rigalt i l’arquitecte Lázaro, on Rigalt
enviavidrepla.DocumentatperArantxaRevuelta.
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SantaMariadeCerveragràciesalsapuntscomptablesconservatsalsllibresdecomptes
del’església510.
Un dels primers autors contemporanis en parlar d’aquests treballs és Agustí Duran i
SanperealseullibreLlibredeCervera:511

«La finestra central havia perdut d’antic la vidriera de Colí de
MarayaienllocseuhihaviaunarepresentacióndeSantFrancescde
Paulaquehavienfetferl’any1883alavidrieriaRigaltdeBarcelona.
D’encà de l’any 1966 el finestral llueix una vidriera que reprodueix
comunafotografiaacoloridapàllidamentlaimatgedelaMadona
SantaMariadelesSavines,del’altarmajor.512

»Finalment,en1883erenposadesalsgranfinestralsdelatesterade
l’església,permunificènciad’algunsciutadans,lesvidrieresdesant
Ramon Nonat i sant Pere Claver, sants nascutas en el veïnatge de
Cervera,ladelSantMisteriiladesantFrancescdePaula.Aquesta
sense justificación clara, que ha estat substituïda modernamente
comdèiemabans.513»

El vitrall central, actualment desaparegut, que representava Sant Francesc de Paula,
fouobradelaCasaEudald.R.Amigó,al1885514inodelacasaRigalt,comensinforma
A.DurantiSanpere.

«Don Francisco Micra, propietario vecino de Barcelona costeó las
vidrieras del centro del ábside en que hay pintada la imagen de S.
Francisco515.»

510

 Libro de cuenta y razón del culto de la iglesia parroquial de Cervera. 18401914. Top. 371. Arxiu
ComarcaldeCervera.
511
DURANTISANPERE,Agustí.LlibredeCervera.Documentsdecultura.Curial.Barcelona.1977.
512
Ídem,p.149.
513
Ibídem,p.151.
514
 Libro de cuenta y razon del culto de la iglesia parroquial de Cervera. 18401914. Top. 371. Arxiu
ComarcaldeCervera.Any1885.
515
Ídem.
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Hihadocumentaciócontemporàniad’aquestsvitrallsquejaensparlendeltreballdela
casa Amigó, encara que la datació és incorrecta. Per exemple el manuscrit516 de
mossènCrispíBorràs,ambanotacionsdelmossènRamonPinós,delqualesconserva
unacòpiaal’ArxiuComarcaldelaSegarradiuaixí:

«En1883,sehanfetlosventanalsdelaParroquiaIglesiaperloSr.
AmigódeBarnaaespensasdealgunsdevots.»

La casa Rigalt treballà posteriorment en els vitralls d’aquesta església parroquial, els
trobemdocumentatsl’any1895517:

«A D. A. Rigalt por la construcción de tres vidrieras nuevas y
restauración de cuatro antiguas, pertenecientes al ábside y
crucerotelaiglesiaparroquial(5):750pts.

»AD.A.RigaltporlasdosvidrierasnuevasdeS.RamonyS.Pedro
Claver,correspondientesalcrucerodelaiglesiaparroquial(6):400
pts.»


Tornem a trobar l’anotació pertinent a aquests vitralls en el manuscrit de mossèn
CrispíBorràs,citatanteriorment,peròdatal’execuciód’aquestsdosvitrallsel1889518.
Tambél’autorVíctorNietoAlcaide,seguramentseguinteltextdeDurantiSanpere,al
seu llibre La vidriera española519, data el 1883 la construcció dels vitralls de sant
RamonNonatisantPereClaver,encomptesdelacorrectadel1895.


516

 Fragments del Manuscrit de Mm. Crispí Borràs amb anotacions de Mn. Ramon Pinós, (fotocòpies,
originaldelafamíliaRazquin).ArxiuComarcaldelaSegarra,p.201.
517
 Libro de cuenta y razon del culto de la iglesia parroquial de Cervera. 18401914. Top. 371. Arxiu
ComarcaldeCervera.Any1895.
518
 Fragments del Manuscrit de mossèn Crispí Borràs amb anotacions de mossèn Ramon Pinós,
(fotocòpies,originaldelafamíliaRazquin).ArxiuComarcaldelaSegarra,p.204.
519
NIETOALCAIDE,Víctor.Lavidrieriaespañola.Op.cit.,p.252.
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Lesrepresentacionsd’aquestssantslestrobemeneltransseptedel’esglésiaabandai
bandadel’absis.Sónunespecesquedinsdelqueéspropidelseuperíodesegueixen
les línies del neogòtic. Totes dues imatges es trobem emmarcades dins de fornícules
d’estil gòtic amb pinacles. Els sants estan representats amb les seves atribucions
característiques,santRamonNonatambelssímbolsdelmartiriisantPereClavercom
amissionerqueexercíl’apostolatentreelsesclausnegres.













Fig.58.St.RamonNonat.Parròquiade
SantaMariadeCervera.1895.Taller
Rigalt,GranelliCia.

Fig.59.St.PereClaver.Parròquiade
SantaMariadeCervera.1895.Taller
Rigalt,GranelliCia.

Tècnicamentsónpecesonelpredominidelapinturaésmoltevident,sónsimilarsen
estilicaracterístiquestècniquesalesobresqueestavenfentlacasaRigaltenelmateix
període.Esveuunaaltaqualitateneldibuix.

D’aquest període també són els vitralls que fa aquesta empresa per a la Catedral
d’Almeria520. Les obres d’aquesta empresa en aquest edifici es redueixen en sis
finestrals;enquatred’ellstrobemlarepresentaciódesants,ambelsseusatributsdins
d’unaarquitecturagòtica.ElcinquècorresponalarepresentaciódesantaTeresa,iel

520

SurtlareferènciaenunfulletpublicitaridelacasaA.Rigalt&Granells/d.
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sisè el noli ne tangere, que ha sofert mutilacions i restauracions posteriors. Tots es
trobendintredel’estèticaneogòticatanpròpiad’aquestperíode.










Fig.60.SantaTeresa.Catedrald’Almería


Una altra de les primeres grans produccions religioses que porten a terme el taller
Rigalt seran les que fan per a la Catedral del Burgo de Osma, datades de 1896521.
Aquests vitralls segueixen la tradició de les catedrals gòtiques de grans sèries de
vitralls,encaraquenos’esténpertotal’església.

Delsvitrallsanteriorsaaquestesdates,únicamentrestal’òculdamuntdelaportadade
sant Miquel o dels Moros, que representa la Crucifixió de Crist que és d’època
renaixentista (segle XVI). Tota la resta van ser fets per la casa A. Rigalt y Cía. Els va
encarregar aquesta sèrie de vitralls el bisbe Victoriano Guisasola y Menéndez (1893
97)522.Perfinançarelsvitrallsesvautilitzarelsdinersobtingutsdelavendad’untapís.

521

AlvoltantdelsvitrallsdelaCatedraldelBurgodeOsma,tambéespottrobarinformacióalllibrede
NIETOALCAIDE,Víctor.Lavidrieriaespañola.Op.cit.,p.252.
522
D.VictorianoGuisasolayMenéndez(18931897).VanéixeraOviedoel21d’abrilde1852.Entreles
cosesquevaferalBurgodeOsmacalassenyalarlacreaciódelesescolesperanenesiunedificipera
lesalmoinesdirigitperlesGermanesdelaCaritatal1893,laperegrinacióobreraaRomaal1894.Amb
elpermísdelaSantaSeu,vavendrevinttapissosdesedaimetallspreuats,querepresentaven,entre
altresescenes:ladestrucciódeJerusalem,ReinadeSaba,Ananies,santPaupredicant.Algunsd’aquests
tapissos eren còpia dels cartrons fets per Rafael que es troben a Londres. Amb la venda d’aquests
tapissosesfinançarenelsvitrallsfetsperlacasaRigalt.
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Elsvitrallsdelacapellamajorestandedicatsalarepresentaciód’àngelsmúsics,iala
restaesrepresentenescenesdelavidadeCristidelaMaredeDéucom:l’Anunciació,
laVisitacióielNaixement,Jesúsentreelsdoctors,laFlagellacióil’Oracióal’Hort,la
Coronació d’espines i Jesús amb la creu, la Resurrecció i l’Ascensió, l’Assumpció i la
Pentecosta, la Coronació de la Mare de Déu i la Trinitat amb la Mare de Déu i sant
Josep.Unesaltresvidrieresestandedicadesasantsd’advocaciólocal,comsantPere
d’Osma i sant Domènec de Guzmán i a sants com sant Pere, sant Pau i sant Joan
Baptista. El preu d’aquests vitralls fou de 5.000 pessetes523. Són vitralls que
estèticament segueixen l’estil neogòtic, i tècnicament encara són principalment
pinturasobrevidre

Enaquestmomenttambése’lsencarregaelconjuntdevitrallsperalacapçaleradela
Catedral de Palència. La realització d’aquesta producció va formar part de la
restauració de les capelles de la capçalera impulsada pel bisbe Enrique Almaraz
construïdesentre1901i1911,ensubstituciódelesfetesalsegle XVI queestavenmolt
deteriorades524.

Alescinccapellesqueformenlagirolatrobemunampliprogramahagiogràficambla
representació dels sants: sant Isidre, sant Eugeni, sant Ildefons i sant Leandre, reis o
sants guerrers com sant Hermenegild, els arcàngels sant Rafael, sant Miquel, sant
Gabrielil’àngelcustodi,apòstols,evangelistes,paresdel’església.

Altres representacions de la Mare de Déu, Crist i sant Josep, o sants espanyols com
Sant Joan de la Creu, Santa Teresa, Sant Domènec de Guzmán, màrtirs com santa
Leocàdia, santa Eulàlia i santa Agnès, i altres representacions de sants, com sant
Francesc,santAntonidePàduaisantTomàsd’Aquino.Delamateixamaneraqueels
vitrallsdelaCatedraldelBurgodeOsma,tambéveiemquesegueixenl’estilneogòtic.

NÚÑEZ MARQUÉS,V.GuíadelaCatedraldelBurgodeOsmaybrevehistoriadelobispadodeOsma.Ed.
Grafical,SL,1999.p.251.
523
 Surt documentat al balanç anual de l’empresa concretament en el de l’any 1896. Documentació
famíliaGranell.
524
SANCHOCAMPO,A.LaCatedraldePalencia.Palència:Ed.Edilesa,1996.p.29.
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Anteriormentaaquestesobres,aquesttallerjadeviad’havertreballatenlaCatedral
de Palència ja que surt referenciada al balanç anual de l’empresa de 1896, amb una
obra pendent de pagament amb un import total que ascendeix a 1.500 pessetes525,
encaraquenoespecificaaquinaobrafareferència.

Un altre conjunt important per a un edifici religiós, en aquest cas no catedral sinó
església,sónelsqueliencarreguenaquesttallerperal’antigaesglésiadelaCasadela
Caritat de Barcelona, l’anomenada Església de Santa Maria de Montalegre, obra de
l’arquitecteAugustFontiCarreras.AquesttreballavacomaarquitectedelaCasadela
CaritatdeBarcelonademaneragratuïtadesdel9dedesembrede1899526.

Els vitralls de l’esglésiade Santa Maria de Montalegre esvan encarregar a l’empresa
Rigalt,GranellyCía.el1902,ienl’actualitatencaraesconserven,totiquehanpatit
diversesrestauracions.Laiconografiarepresentadapelsfinestralssuperiorsdelanau
estàdedicadaadiversossantsquevandestacarperdedicarlasevavidaal’exercicide
lacaritat.Al’esquerradelanautrobemelsvitrallsdedicatsasantJosepOriol,santa
ClotildeisantJeroniEmilià;alcostatdret,hihaelsvitrallsdedicatsasantTomàsde
Villanueva,santFrancescXavierisantJoandeDèu.Elssantsdelcostatdrettambéfan
referència als diferents donants com  Clotilde Sixto de Borràs, que va contribuir a la
construcció de l’església deixant en testament el 1899 setanta mil pessetes. També
consta als arxius que el vitrall dedicat a sant Josep Oriol fou pagat pel cardenal
Casañas. Els canonges Viarrasa, Cortés i Pibernat pagaran altres vitralls de la nau i
LeandreJové,unarosassa.

Hihatresgransrosasses,cadaunaenunextremdelcreuerdelanauiunaaltraals
peus. El motiu decoratiu són formes geomètriques i florals, en la peça central hi ha
escrites tres paraules que fan referència a l’amor: DILIGE (estima), MISERERE
(compadeixte) i CHARITAS (caritat). La resta dels vitralls de la nau està formada per
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Surtdocumentatalbalançanualdel’empresaconcretamenteneldel’any1896.AFG.
 La documentació sobre aquest església està extreta del llibre: MASABEU, J., Santa Maria de
Montalegre.Esglésiadel’antigaCasadeCaritat.Centenari19022002.Terrassa:2004.
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vitralls geomètrics. Els vitralls del presbiteri, un total de set petits finestrals,
representen obres de misericòrdia; al vitrall central hi ha representat sant Vicenç de
Paül. L’estil d’aquests vitralls es mou dins del neogòtic, estil recurrent en aquest
període sobretot en la decoració d’edificis religiosos. Les figures representades als
vitralls de la nau es troben emmarcades dins d’arquitectures de reminiscències
gòtiques.

Posteriorment, el 1908, treballaran a la



Capella de la Miraculosa, d’aquesta mateixa
església.Lacapellatambéfoudissenyadaper
l’arquitecte August Font i Carreras, artífex de
l’església. El projecte és de 1907, i fou
finalitzadaunanydesprés.Aquestsjasónuns
vitralls

dins

de

l’estètica

plenament

modernista, amb la representació d’uns
àngels de grans ales i de vestits sinuosos.
Tècnicament continuem trobant un elevat
nombredepinturasobrevidresobretot,enel


Fig.60.Vitralldelacapelladela
Miraculosadel’esglèsiade
Montalegre.Barcelona.
VitrallRigalt,Granell&Cia.1908

treball de les figures, en canvi, el fons i les
decoracions laterals ja són composicions de
vidre mosaic, més propi dels vitralls
modernistes.
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Una de les poques obres documentades que
s’ha trobat de la casa Rigalt i Granell
executada a l’estranger són els vitralls
executatsperalaCapelladelSagratCordela
BasílicadelVotoNacionaldeQuito.

A la part més elevada del turó de San Juan,
perdamuntdelcentrehistòricdelaciutatde
Quito (Equador), trobem el temple neogòtic
de la Basílica Nacional. El 1883 el govern
equatorià va decidir, com a agraïment «a la
manifiesta protección del Omnipotente», la
construcció d’una basílica dedicada al Sagrat


Fig.62.VitralldelaCoronaciódela
VergeperlaSantíssima
Trinitat.Quito.Ecuador.Vitralls
Rigalt,Granell&Cia.19071909

Cor de Jesús. El projecte fou contractat a
França a l’arquitecte Emilio Tarlier, el qual es
vainspirarenlaCatedraldeBourgesivaferel
dissenydelsplànolsentreel1890iel1896.


ElsvitrallsfetsperlacasaRigalt,GranellyCía.estrobenalaCapelladelCordeMaria
delaBasílica.Aquestacapellavaserlaprimeraconstrucciódel'edifici,entreel1892i
el1909.Delesvidrieresse’nsapmoltpocacosa,únicamentquenovanarribartotes
alhora,sinóquelesvananarenviard’unaenunadesdel1907finsal1909527.

El conjunt de vitralls que decoren aquesta capella són un total de 13, amb unes
mesuresaproximadesde6,20md’alti1,80md’ample.Laiconografiad’aquestconjunt
representaescenesdelavidadelaMaredeDéu.
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Lainformacióalvoltantd’aquestsvitrallsmel’hafacilitatlaSra.Gabriela,deQuito.Ésrestauradorai
estàfentlasevainvestigaciósobreaquestsvitralls.Tambéhihareferènciad’aquestsvitrallsenunfullet
publicitaridel’empresaRigalt,Granell&Cia.s/d.
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Relaciódelstemesrepresentatsalsvitralls:
Vitrall1.SímboldelaImmaculadaReina
Vitrall2.ImmaculadaConcepció
Vitrall3.NaixementdelaMaredeDéu
Vitrall4.PresentaciódelaMaredeDéualTemple
Vitrall5.CasamentambsantJosep
Vitrall6.L’Anunciació
Vitrall7.LaVisitació
Vitrall8.NaixementdeJesucrist
Vitrall9.PresentaciódeJesúsenelTemple
Vitrall10.LaCrucifixió
Vitrall11.Lavingudadel’EsperitSant
Vitrall12.L’AscensiódelaMaredeDéualCel
Vitrall13.LacoronaciódelaMaredeDéuperlaSantíssimaTrinitat

Aquestdarrervitrallésl’únicqueportalasignaturadelacasaRigalt,GranellyCía.ala
partinferiordreta,dinsd’unnúvol.Sónunesobresquesegueixenlatradiciódevitrall
neogòticdestinataedificireligiósmoltpropidecomençamentdesegleidelqualjahem
vistdiversosexemples.Síqueésdestacable,però,enaquestescomposicionsl’altnivell
artístic,eltractamentpictòricdelsrostresidelsvestits,queensdemostrenqueaquest
tallerhaassolitunaltnivell.
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Enaquestaetapaexecutaranaltresvitrallsdestinatsaedificisreligiosos,coméselcas
dels vitralls de la capella del Collegi de les Dominiques de la Presentació de
Barcelona,edificiobradel’arquitecteJoanMartorelliMontells,situatalbellmigdel
cascanticdelaciutat,alcarrerBellafila,4.

El conjunt de vitralls que decoren la capella
d’aquest Collegi és d’èpoques i d’estils molt
diferents. Entre tots cal ressaltar el que
representa santa Teresa de Jesús i el nen
Jesús, en aquest vitrall de temàtica religiosa
apareixlasignaturad’AntoniRigaltyCía.,ala
part esquerra del vitrall, als peus del nen
Jesús.

Ésl’únicaqueportalasignaturad’AntoniRigalt,
perògràciesaundibuixconservatal’Arxiudela
famíliaGranelltambépodematribuirliunaltre

Fig.63.VitrallEscoladeles
Dominiques.Barcelona.1889
AntoniRigalt

delsvitrallsdemotiusfloralsidecoratius,elque
decoralesportesd’accésalacapella.

Delarestanos’hatrobatcaptipusdedocumentacióqueensconfirmidequienfou
l’execució. N’hi ha unes que estan datades el 1889, any que possiblement també es
deviaexecutarelvitrallfloraljaqueeldibuixestàdatatdel1888.Arabé,lasignadaper
lacasaRigaltnohoestà,encaraqueelfetdelasevasignaturajaensassenyalaqueha
deserunaobraposterioral1890.Encaraquelessevescaracterístiquesestilístiquesi
tècniquesensindiquenqueésunaobraprimerenca.

Elmotiudelvitrallfiguratiuesdistribueixenduesllancetes,enunahiharepresentatel
nenJesúsienl’altraSantaTeresa.Estrobenemmarcatsdinsd’unaarquitecturagòtica
de formes lobulades. Als peus de les figures trobem decoració geomètrica, molt
característicadelsvitrallsdetemàticareligiosa.Elvitrallestàformatpergranspecesde
vidrellis,pintatambgrisallaiesmalts.
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El vitrall floral també segueix el mateix disseny que l’anterior. Els motius decoratius
estandistribuïtsenduesllancetesdedissenyparallel,demotiusfloralsivegetalsamb
unes filactèries amb inscripcions; a la part superior, un òcul quadrilobal de motius
florals, i al centre, la imatge de la mare fundadora de l'orde, Marie Poussepin. En
aquest punt el disseny difereix de l’esbós, ja que al projecte hi havia dibuixat un
querubí.












Fig.64.Vitralliesbòsdelvitrall.Eleldibuixhihaprojectatunquerubíenel
centredel’òcul,finalmenteesvapintarlaimatgedelafundadoradel’ordre
del’esglésiadeBellafila.

Enaquestaèpocatrobemelprimertreballd’aquestaempresaenunedificiescolar.El
Collegi de Sant Ignasi de la Companyia de Jesús (189396) obra de Joan Martorell i
Montells. Aquest arquitecte construeix un edifici seguint el model de college anglès,
ambunaestèticad’arquitecturaneogòtica.Ladecoracióenvitrallslatrobemalessales
de més importància dins de l’escola, com ho són la sala d’actes i l’església, sales
principals on es fan actes comunitaris i que són punt de reunió de tots els alumnes
professors i pares de l’escola. També tenim mostres de vitrall a l’escala principal de
l’edifici,partpúblicaonlariquesaornamentaldónaprestigial’edifici.
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Fig.65.Vitrallsdel’escalaprincipal. CollegideSantIgnasi
delaCompanyiadeJesús.Barcelona.Rigalt,granel&Cia.
18931896

Lasalad’actestéuninteriorambunagranriquesaornamentald’estilneogòtic.Com
queesvoldotaraquestedificideprestigiid’uncaràcterselecte,esvaexecutardins
d’unneogòticestilTudormoltacurat.


5.2.2Lescasesdelaburgesia:delgustpelshistoricismesalmodernisme

Una de les primeres incursions en la
decoració d’habitatges particulars, la
trobemalsvitrallsquerealitzenperala
CasadeJoséPeypoch(Barcelona1869).
Aquesta casa està situada al carrer
Portaferrisa, 18. Fou projectada per
l’arquitecte Francesc Batlle i Felip, que
Fig.66.DetallvitrallcasaPeipoch.
Barcelona.AntoniRigalt.c.1884

renunciàalcàrrecl’abrildel1870.
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Llavors nomenen un nou arquitecte: Pablo Martorell528. Del propietari, José Peypoch
se’nsappocacosa529.

Els vitralls es troben situats al menjador del pis principal530. Són dues finestres amb
doblebatent.Cadaunadelesportesdelafinestraportavidredecoratambunmotiu
similar. El vidre està dividit en quarters rectangulars decorats amb peces de vidre
emmotlladesdeformacircularambmotiusfloralsdetonalitatblavosa,perdonarmés
qualitat al conjunt. Els quatre obertures de les finestres es troben decorades amb
motiusvegetalsifloralsialcentreunmedallócircularambunbust.Trobemparellesde
busts, home i dona. La tipologia del dibuix ens remet a formes nòrdiques, tant pels
vestitsqueportenamblesgorgeresielspentinatsdelesfigures,comeneldetallisme
deldibuixdelpaisatgedefons.Hiharepresentadesformesanimalístiques:granotes,
papallonesocargolsambungranrealismequeensremetalespinturesflamenques.

Tant el dibuix de fons com les representacions figuratives estan fets amb una
combinació de pintura esmaltada i grisalles. En aquest treball queda patent la gran
qualitat tant tècnica com artística que tenia aquest taller. És una obra primerenca
d’aquest taller, ja que va signat per la casaRigalt & Cía., situada al carrer Bailèn, 72,
abansqueestraslladessinalcarrerMallorca.L’obraestàsensedatarperòpodriaestar
fetacapal1884.

Un dels primers encàrrecs importants que rebrà Antoni Rigalt serà la execució dels
vitrallsperlacasad’AlexandreiIsidraPonsalacruïlladelPasseigdeGràcia531ambla

528

ArxiuContemporanideBarcelona.Núm.exp.2136BisC.
 Com a curiositat faig constar que l’autor de la novella Mariona Rebull (1943) es diu Ignasi Agustí
Peipoch, molt probablement descendent de José Peipoch. Segurament la família Peipoch va viure en
aquestacasajaqueAgustíPeipochambientapartdelaprimerapartd’aquestanovellaenlacasadel
carrerPortaferrissa.
«LafamíliaRebullhabitabaunprincipalespaciosodelacalledelaPuertaferrisa.»AGUSTÍ PEIPOCH,I.La
sagadelosRius.MarionaRebull.Barcelona:Ed.Planeta,1976,p.28.
530
Encaraquel’edificiésdel1869,elsvitrallsseguramentsónd’algunsanysposteriors,capalsany80
delsegleXIX,jaqueAntoniRigaltnofinalitzalasevaformaciófinsal1873ilesprimeresobresenvitralls
queseliconeixensóndel1884.
531
PasseigdeGràcia24
529
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Ronda de Sant Pere532. Edifici construït entre el 1890 i 1891. Trobem vitralls en les
finestresquedonenalvestíbuld’entradaaixícomtambéalesfinestresvisiblesdesde
la Ronda de Sant Pere. En aquests vitralls es representen figures masculines i
femeninesvestidesalamaneradel’èpocamedieval,aconjuntambl’estilneogòticde
l’edifici.Aquestesfigureséstrobemalcentredelafinestra,elfonsésunaquadrícula
de vidre transparent emplomat amb peces romboïdals de color groguenc. De tota la
composiódestacaunvitrallquedifereixdelaresta.L’escenaocupacincfinestralsihi
ha representada un interior amb una figura masculina asseguda en una poltrona,
símboldelasevaimportància,alseuvoltanttotdecavallersicortesants.Ésunvitrall
ambunclartractamentpictòric,executatambesmaltsigrisalla.

Un altre edifici on treballaren en aquest període és la Casa de Josep Portabella533,
situadaalaGranViadelesCortsCatalanesdeBarcelona(18951896).Aquestacasa
fou executada pel mestre d’obres Domènec Balet i Nadal. És una casa de baixos, pis
principal i quatre pisos superiors. La façana va decorada amb elements neogòtics,
decoració freqüent en la dècada dels noranta del segle XIX. Un dels elements més
espectacularsd’aquestedificiéselgrantreballenvidreemplomatquetrobemalpis
principal.











Fig.67.VitrallcasaJosep
Portabella.18951896.


532
533



DIVERSOSAUTORS.Sagnier.ArquitecteBarcelona(18581931):Op.Cit.P.74
Lesimatgesd’aquestsvitrallssurtenreproduïdesalcatàlegdel’empresaRigalt,Granell&Cia.,s/d.


277

Elconjuntmésdestacableelformenelsvitrallsdelaportaqueseparaelsalóprincipal
de la tribuna. És una porta plegable amb quatre batents, a cada un trobem
representadaunafigura,duesfemeninesiduesmasculines,claramentdinsd’unestil
medievalista.Acadavitrallhihaduespartsdiferenciades,lacartellasuperiorambun
escutambunsímbolalcentreenvoltatdeformesvegetals,elprimeruncortravessat
perunafletxa,elsegonduesroses,eltercerunbarretdebufóielquartunmussolen
unabranca.

Lesfiguresrepresentenquatrecortesansquevancapaunbanquet,Lanoiadeladreta
porta una copa i una gerra, el noi de la segona finestra una plàtera amb menjar, al
vitrall del seu costat una alta noia amb una safata amb fruites, i el noi que tanca la
composicióalvitralldel’esquerratocaunamandolina.Pelsseusvestitsvellutatside
granriquesaensrepresentenquesóngentbenestant.

Totes quatre figures tenen un fons de vidresemplomats de formes ovalades de tons
blancs i blaus clars per ressaltar les figures i en la part superior i inferior una gran
profusió de decoració vegetal. Són uns vitralls fets en vidre pla de diferents colors,
molts d’ells pintats amb grisalla sobretot la part dels rostres i dels vestits, encara
predominamoltlapintura,fetquenotrobaremalesobresplenamentmodernistes.És
molt clar que en aquest cas l’encàrrec que es va fer als vitrallers fou una decoració
historicista. Són uns vitralls foscos que no deixen passar gaire llum. El dibuix dels
rostresésd’unagranqualitat.

Alllargdelacasatrobemaltresvitralls,jaquelamajoriadelesportesdelpassadísvan
decoradesenvitrallemplomatdediferentscolors,unsambtemàticafloralivegetal,i
altresgeomètrica.Aquestsdarrersportenincorporadespecesemmotlladesenforma
de diamant i semicirculars, i els vidres són del tipus imprès. El vestíbul d’entrada
l’embelleixentresvitrallsrectangularsambl’acabamentsuperiorambarcdemigpunt
deformesgeomètriques,ambunmotiuheràldicalcentre.Elstresescutssóndiferents,
eldelvitralldelmigportal’escutdelaciutatdeBarcelona.
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EnunsolardelcarrerMallorca,JosepDomènechiEstapàprojectàdospalauetsperals
propietarisdel’editorialMontaneriSimon,peròúnicamentvaacabardeconstruirel
de Francesc Simon, actualment desaparegut. L'altre palauet no el va acabar de
construir aquest arquitecte, ja que va tenir certes desavinences amb el propietari,
RamonMontaner.Ladirecciódel’obravapassaraLluísDomènechiMontaner,cosídel
propietari.AquestedificiésconegutactualmentcomelPalauMontaner,construïtal
carrerMallorcadeBarcelonaentreel18851893.L’arquitecteLluísDomènech534,com
erahabitualenlessevesobres,comptaràambelvitrallerAntoniRigaltperal’execució
delsvitralls.

AquestpalaudefinalsdelsegleXIXésundelmillorsexemplesperestudiareltreballen
vidreques’estavafentenaquellmomentiensajudaaentendrelesdiferentsfasesque
passalatècnicadelvitrallemplomatamblasevaevoluciócapalmodernisme.

En tot l’edifici hi ha repartit un gran ventall de vitralls amb motius i tècniques molt
diverses. Hi ha decoració tant a les finestres que decoren la planta baixa, com a
l’oberturadel’escalaprincipalquecomunicaambl’escaladeserveiilagranclaraboia
centralqueilluminaelvestíbulprincipal.

S’hi empra un gran repertori de tècniques: vidre emplomat, vidre a l’àcid, vidres
impresospintatsambgrisallaoesmalts,peròelquetrobaremmésfreqüentmentsón
elsvidrestransparentsambmotiusdecoratiuspintatsambgrisallesiesmalts.També
utilitzaràpecesemmotlladesidauraranelsplomsperembelliridonarmésqualitata
totelconjunt.




534

Enrelacióaaquestsedifici:
DIVERSOSAUTORS.LluísDomènechiMontaner.Eldirectord’orquestra.Barcelona:1989.
DOMÈNECHIGIRBAU,L.DomènechiMontaner.Barcelona:Polígrafa,1994.
DIVERSOSAUTORS.DomènechiMontanerAny2000Year2000.Barcelona:COAC.2000.
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Fig.68.VitrallPalauMontaner.Barcelona.
RigaltGranell&Cia.18851893



Aquests vitralls encarano es troben dins delscànons modernistes nipel que faa les
tècniquesemprades,jaqueencaraquetenentotselsmaterialsnecessaris,nos’empra
el vidre mosaic tant propi del modernisme, sinó que encara hi ha un gran pes de la
pintura com a element decoratiu; ni per l’estil, que té una clara tendència
academicista. Però hi trobem tots els elements tècnics i artístics que posteriorment
trobaremenelsvitrallsmodernistes.Espotconsiderarcomunconjuntpremodernista,
degranqualitat.

Els motius que decorenels vitralls sí que seranels que després trobarem demanera
recurrent ornamentant els vitralls modernistes, encara que amb un tractament molt
diferent:ensreferimalesrepresentacionsdelmónfloralivegetal.

Enaquestsvitrallspredominalarepresentaciórealista.Unbonexempled’aixòsónels
vitrallsquedecorenlessalesadjacentsperlesduesbandesalasalaqueantigament
servia de menjador. Totes dues estan decorades amb motius vegetals. La del costat
esquerrasónduesfinestresambdosfullsdefinestracadauna,quedonenllocentotal
a quatre vitralls. Cada full representa una estació de l’any clarament diferenciat pels
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motius vegetals i florals representats: la rosa, la magrana, l’heura... dibuixos
emmarcatsdinsd’unaarquitecturaclàssica,tambépintadaambgrisallesiesmaltsque
representenduescolumnesrematadesambunarcdemigpuntidinsdeltimpàunes
representacionsfemeninesallegòriquestambéalesestacionsdel’any.

Elsplomsenaquestcasnofaneldibuix,sinóquesimplementésunaquadrículaque
sostéelvidretransparent.Sónuns vitrallsd’unagranqualitatartística,peròdepoca
qualitattècnica,jaqueesveufàcilmentcoms’hadesprèsmoltadelapinturaqueels
decoraven segurament per una mala cuita. No hem d’oblidar que ens trobem en
període de recuperació i d’assaig dels mestres vitrallers que encara cerquen les
tècniquesdequalitat.

D’entretotsaquestsvitrallsressaltalagranclaraboiaquecobreixl’escalaprincipal.És
una lluerna de forma quadrangular, amb decoració vegetal. Representa un gran
enramatdefullesiflorsd’unagranbellesaplàsticaidefonsuncelblau.Perdonarmés
qualitatalconjunts’haembellitelscontornsdelsplomsambunsacabatsdevidresde
color groc amb unes fulles també grogues a les puntes. Surt reproduïda la imatge
d’aquestaclaraboiaalcatàlegpublicitaridel’empresaRigalt,GranellyCía535.












535

 S’han conservat un seguit de catàlegs publicitaris de la casa Rigalt, Granell & Cia., a l’arxiu de la
família Granell. N’hi ha de dues classes, uns dedicats a habitatges particulars i comerços i altres de
temàticareligiosa.
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Fig.69.ClaraboiaPalauMontaner
Barcelona.18851893


També s’han conservat unes finestres amb vidres pintats en una de les sales de la
planta baixa (per l’estil segurament són anteriors a la lluerna). Són vidres plans
transparentsdeformaquadrangularquemitjançantlapinturaimitenunaarquitectura
clàssicaalvoltant,duescolumnesqueaguantenuntimpàdeformasemicircularento
sèpia.Éscomsifosunafinestradintred’unaaltrafinestraialcentredecoracióflorali
vegetalambocells.Éslaimitaciódelanaturaqueesveuatravésdelesfinestres.

Alaplantabaixatambéesconservenen
una sala una finestra amb dos vitralls
amb motius orientals. Aquests vitralls
estan constituïts per una quadrícula de
plomambvidreimprèsblancopac,onhi
ha pintat amb grisalles i esmalts una
escena inspirada en el món japonès.
Dues dones juguen amb dues nenes a
pilota, van vestides amb quimonos de
colors marrons i blaus, sobre un
Fig.70.Vitrallsambmotiusorientals.
PalauMontaner.Barcelona.18851893

paisatgedemuntanyesiarbres,degran
esquematisme.
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A l’escala principal trobem decoració de vidre emplomat al finestral del primer pis.
Aquest finestral està format per tres obertures rectangulars, la central de més grans
dimensions i amb una rematada semicircular. La decoració interior, igual que les
anteriors finestres explicades, és d’un estil més academicista, que contrasta amb la
modernitatdelaclaraboia.Lesduesfinestreslateralsestanfetesambvidresimpresos
ambelplomenformaromboïdaliambunasanefadeformesrectangularscombinades
ambpecesemmotlladescirculars.Vanpintadesambgrisallaambdecoraciófloral.

El finestral del centre també està fet a base de peces de vidre imprès fent formes
romboïdals. Els encreuaments dels ploms porten com a decoració també una peça
emmotllada de forma circular, a la part superior. Dins de la forma semicircular que
coronaelvitrallhiharepresentantmitjançantpinturaunbustd’unindi,enreferència
alcontinentamericà.Alapartcentralhihaunagarlandadeflorsdelaqualpenjaun
escutamblalletraMalmig,lainicialdelpropietaridel'edifici,RamonMontaner.

Contemporàniament al palau Montaner, també els trobem treballant a la  Casa
Thomas. Aquest edifici fou un encàrrec de J. Thomas a Lluís Domènech i Montaner,
quel’executaràentreel1895i1898.L’estatqueesconservanoésl’original,l’actualés
el fruit d’una remodelació que solliciten els hereus de J. Thomas, Eudald i Josep
Thomas i Corrons, el 1912. Aquesta ampliació està signada per l’arquitecte Francesc
Guàrdia i Vial però amb el vistiplau de Lluís Domènech i Montaner. La reforma va
consistir en la construcció de tres pisos més. La intervenció està ben feta i no és
discordant respecta a la part ja existent. Originàriament aquest edifici estava pensat
peracollireltalleril’habitatgedeThomas.

Després de la casa Thomas reben l’encàrrec per treballar en una de les cases on es
conservenundelsconjuntsdevitrallsmésespectacularsportatsatermeperaquesta
empresa,estemparlantdelaCasaGarrigaiNogués536(18991901).Vaserprojectada
perl’arquitecteEnricSagnieriVilavecchia,perencàrrecdelbanquerRupertGarrigai
Molina, al carrer Diputació, 250, de Barcelona. L’edifici de grans dimensions estava

536

AUTORSDIVERSOS.LaCasaGarrigaNogués.Barcelona:FundacióEnciclopèdiaCatalana,1992.
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distribuïtenplantabaixaperacomerços,pisprincipalperlafamíliadelpropietariitres
pisossuperiorsdestinatsalloguer.

Perdonarméscategoriaal’edificiesvaprojectarl’extremesquerracomunamenade
torre,ambtribunaalpisprincipalialsegonicoronamentambunacúpulademigpunt.
La balconada del pis principal, tota ella amb balustres de pedra, està suportada per
mènsules, dissenyades per l’escultor Eusebi Arnau. En aquestes mènsules estan
representadeslesedatsdelavida:infantesa,joventut,maduresaivellesa.

Elspisossuperiorsalternenlesbalconadesambbalustresdeferroibaranademetall
pelspisos1ri2n,eltercerestàformatperunbalcóseguitalllargdetotalafaçana.
Aquestedificiestàconstruïtambelsmaterialsdemodadel’època,maóiestructurade
ferro,peròamblafaçanaambrevestimentdepedra.Pocdesprésd’haverfinalitzarles
obres constructives d’aquest edifici, es va arribar a un acord amb el veí de la casa
mitgeraiesvaconstruirunpavellódestinatalaSaladeBillar.

Del'interiorcaldestacareltreballdel’escalademarbre,obradel’artistaEusebiArnau,
ilespinturesquedecorenl’antigasaladerebre,ambmotiuspaisatgístics,objectuals
(perexemple,instrumentsmusicals)ifiguratius(quatreamoretsifigurafemenina).La
decoració interior segueix l’estil Lluís XV, molt del gust de l’arquitecte. També cal
ressaltar que originàriament aquesta casa tenia una capella d’estil neogòtic. La
decoraciódelpisprincipalvaserforçaacurada,amblaparticipaciód’artistesiartesans
decertrenomdel’època.Totsellscollaboradorshabitualsdel’arquitecte.

Enaquestacasatrobemdecoracióenvidreaalgunesfinestresquedonenalcelobert,
laclaraboiaquetancal’escalaprincipal,peròdetotsells,elsques’handeressaltarsón
els magnífics vitralls paisatgístics que decoren les finestres de l’antiga sala de billar.
ActualmentaquestedificiaculllaseudelaFundacióFranciscoGodia.

Començarem parlant dels vitralls que s’han conservat al pis principal, que, com és
normalenaquellperíode,eraelqueanavamésornamentat.Hitrobemcincfinestres
amb vitralls que donen al pati central i una sisena que obre al celobert. Són vitralls
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mosaicdetemàticafloralivegetal,fetsapartirdelacombinaciódevidresdediferents
textures,iempravidreimprèsiestrellaidiferentstonalitats,deformessinuosesque
s’entrellacen,d’unagranabstraccióisintetisme.Aquestscincvitrallssónmoltsimilars
entresi,entemàtica,materialicomposició,únicamentvariad’adaptació,siésenuna
oberturadedoblefullaod’unsolbadiu.

Elsisèvitrallressaltaperlasevaoriginalitat,igualqueenelsanteriorslatemàticaés
floral i vegetal, en aquest cas lliris de llargues tiges i ondulants pètals blancs i on
predominenlesformesdelcoupdefuet.L'originalitatradicaenelsmaterialsemprats.
A banda dels diferentsvidres catedrals usats, aquí predomina el vidrenevat, utilitzat
per donar més riquesa al conjunt peces de vidre emmotllades com una mena de
pedres.Aixítrobempecescircularsenrelleuambtalldediamant,iunesaltrespeces
circularsamblaformadel’esteltambéenrelleu.

La lluerna que cobreix el pati noble de l’edifici d’on arrenca l’escala principal és una
claraboia de forma rectangular amb les puntes semicirculars, una solució molt
recurrent en molts dels edificis dissenyats o remodelats a principi del segle XX, i
empradaperlamajoriad’arquitectesquehitreballen.

És una claraboia amb una decoració senzilla, formada per una xarxa quadricular de
vidres de la classe monumental i nevat on s’alternen els vidres de color blanc
transparent,perdonarclaroral’escala,ambvidresdecolorgroc.Aquestsdarrersels
trobensobretotalasanefaquerecorreelcontorndelvitrall,tambéhihapetitespeces
triangulars de contorns arrodonits en les interseccions dels vidres blancs
quadrangulars; aquestes peces groguenques van disminuint les dimensions a mesura
ques’apropenalapartcentraldelaclaraboia.

De tot l’edifici el vitrall més destacat és el gran vitrall de l’antiga sala de billar, que
tambéésvisibledesdelapartexteriordel’edifici.Aquestaobraocupadosfinestrals
quedonenalcarrer,cadascund’aquestsfinestralsestàsubdividitentresobertures.Hi
harepresentatunpaisatgequetécontinuïtatd’unfinestralal’altre,éstotaunaescena
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campestre.L’estilésdeclarainfluèncianòrdica,noseriad’estranyarquel’empresade
vitrallss’haguésinspiratenalgunrepertoriextretd’algunarevistaalemanya.

En l’escena es veuen un primer pla espigues
de blat combinades amb roselles. Al darrere
un riu on es reflecteix tot el paisatge. Cal
ressaltar la gran qualitat tècnica i artística,
perquè fer aquest efecte que no és gens
senzill. Ho aconsegueixen duplicant el
paisatge a la inversa, empren per això vidres
de colors més blavosos i de tonalitats més
fosques, per fer l’efecte de l’ombra. A l’altre
costatderiuhihavegetaciódiversa,uncamp
amb el blat ja segat i posat en monticles, i al
finestraldeladretatambéhihadibuixadauna
muntanyaambunaedificacióalcapdamunta
Fig.71.DetallfinestraCasaGarrigai
Noqués.Barcelona.18991901

menadecastellofortalesa.Alfons,elcelblau
ambnúvols.


Ésunvitrallmosaicitoteldibuixestàfetabasedelacombinaciódevidresdecolors
amb el plom que fa de delimitador dels contorns del dibuix. El vitraller també va
utilitzarlagrisallaperferalgunsmatisosoferalgunsdetallsdeldibuixcomlesespigues
deblat,lapallaolesroselles.Elsfinestralstenenunaànimadeferroqueelssostéila
partsuperiorenformad’arcdemigpunt.Elsespaisquehihaentreelsdiferentsarcs
tambéportendecoraciófloral537.Aquestvitrallvaserrestauratel1983perlamateixa
casaGranell.

Tambécalassenyalarqueenaquestacasatrobemunagranriquesadevidresal’àcid,
tècnicamoltusualenaquellmomentperembellirlesfinestresdepartsmenysnobles
del’edifici.Enaquestcastrobemdecoraciód’aquesttipusalallotjadelaporteria,que

537

S’hanconservatelsdissenysd’aquestsvitralliestrobenal’AFG.
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consta de vuit vidres amb decoració floral a la part superior de forma arrodonida,
rematenelscarcanyolsambvidreestrella.

Un altre edifici destacable d’aquest període és el palauet per a Estanislau Planas,
tambéprojectatperl’arquitecteEnricSagnier.AquestpalauocupàelxamfràdeGran
ViaambRogerdeLlúriadeBarcelonael1901.Aquestedificihaarribatfinsalsnostres
dies però amb moltes remodelacions. La darrera va refer totalment l’interior,
únicament mantingué la façana original. Aquest palauet originalment tenia
semisoterranis,plantabaixaipiscoronatperunapunxadepissarra.

L’any1907JosepPlanàsiAdmellsollicitaafegirhitrespisos;aquestaremodelacióestà
fetapelmateixSagnier,respectantlaunitatilaqualitatdelconjunt,quereprodueixla
rematadaoriginal,peròsenseelcoronamentdepissarra.Larematadaesperdéenuna
reformaposterior538.

D’aquesta casa s’ha conservat l’esbós
d’un vitrall, segurament devia de servir
per illuminar l’escala. És d’estètica
plenament

modernista,

i

hi

ha

representada una figura femenina
asseguda, amb una vestimenta clàssica
que porta a la mà un fus amb fil, al
darrereuncastanyerambfruitialspeus
unengranatgemecànic.

La

figura

femenina

representa

l’allegoria de la indústria tèxtil. Tota la
composició

està

envoltada

d’ornamentació floral i vegetal. Hi ha
Fig.72.DibuixdevitrallPalau
EstanislauPlanas.Barcelona

una sanefa floral que envolta tot el
conjunt.
538

BARJAU,Santi,EnricSagnier,Op.cit.
287

Aquest vitrall també surt reproduït a la revista Materiales y Documentos de Arte
Español539.Ésunaobrad’unagranqualitattècnicaiartística,unclarexempledevitrall
modernistaperacasaburgesa,quemalauradamentnohaarribatfinsalsnostresdies.

En aquest temps, la casa Rigalt també treballa a la casa Marfà540. Aquest palauet,
situatalPasseigdeGràciadeBarcelona,ésobradel’arquitecteManuelComasiThosi
vaserconstruïtentreelsanys1901iel1905.Ésunedificiexponentdelgustdel’època
pelsllenguatgesneomedievals.L’escalaprincipalquevaapararalaplantanobledela
casa és cobert per una gran claraboia, obra de l’empresa Rigalt, Granell y Cía., el
dissenyd’aquestasurtreproduïtenundelscatàlegspromocionalsdel’empresa.

Hi veiem una claraboia de forma triangular amb decoració de vitrall emplomat amb
motius florals i vegetals. Aquesta lluerna té tres parts diferenciades, la més externa,
quefalafunciódelmarcdel’oberturacentral,estàcompostaperpecesrectangulars
de vidre a l’àcid amb un dibuix d’una sanefa amb motius vegetals de formes corbes
ques’entrellacen.Lalluernacentralestrobaméselevadaqueaquestasanefadelvidre
a l’àcid, per això hi ha a tot el contorn unes altres peces rectangulars amb vidre
emplomatambornamentacióvegetalquesalvenladistància.












539
540

Fig.73.Lluerna.CasaMarfà.Barcelona .Foto.ConsolBancells

MaterialesydocumentosdeArteEspañol.AnyIII,làmina9,segleXX.ArtContemporani,2.
Esconserval’esbósal’AFG.
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Eltrianglecentraltétrespartsdecoradesdiferenciades:elcerclecentral,eltrianglede
puntesarrodonidesiladecoraciódelsanglesexternsdeltriangle.Alcerclecentralels
motiusrepresentatssónrosesdetigesentrellaçades,elcontorndeltriangledepuntes
arrodonidessónirisrogencsdellarguestigesambmargaridesalspeus;finalmentels
angles del triangle també estan decorats amb motius florals que es repeteixen del
centraldinsdeformescirculars,tresenduespuntesiunaenunapunta.Totalalluerna
ésfetaambvidremosaic,ambcibesividresimpresosambtotalabsènciadepintura
sobrevidre.Ésunapeçadinsdelatècnicail’estèticamodernista.

5.2.3Consolidaciódelsencàrrecsinstitucionals

Rigaltjahaviatreballatperalesinstitucionspúbliques,comjas’haexplicatarrande
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, però serà en aquesta etapa quan es
consolidaran aquest tipus de projectes, ja siguin per encàrrec directe o per ser el
guanyadordelsconcursospúblicsperal’adjudicaciódelesobres.

Peral’adjudicaciódeltreballdelsvitrallsdelaDiputaciódeBiscaiaesvapresentarun
concurs el 1899. Aquest estava limitat als vitrallers que en aquells moments estaven
establertsaEspanya.Lescondicionsqueesdemanavenperpoderparticiparhiésque
alessevespropostess’especifiquessinaquinpreucobravenelmetroquadrat,sobrela
basedequèhihaviafiguresdemesuranaturalarepresentariquepresentessintambé
unbreucurrículumdelesobresqueanteriormenthavienfetaEspanya,aixícomque
determinessin el temps en què es comprometien a portarlo a terme. També havien
d’aportar un fragment del vidre que emprarien com a mostra. A banda del vitrall de
l’escala principal, també n’havien de collocar d’altres en diferents obertures i
sostres541.

El vitrall principal havia de representar: «Una alegoria de la Provincia y otras dos de
menores dimensiones, figuras decorativas sobre fondo de ornamentación, todas ellas

541

ArxiuForaldeBiscaia(AFB).Administratiu,BénsiPropietats,caixa1342,exp.31.
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recuadradasporcenefas».Ielsvitrallssecundaris,«vidrierasdeornamentaciónconsus
correspondientesrecuadros».

Lapropostaquefal’empresaRigalt&Compªéslasegüent:
«ExmoSr.
»Los que suscriben, Sres Rigalt y Cía. fabricantes de vidriera
artisticas con taller establecido en Barcelona, calle de mallorca
número 261, enterados de las bases de concurso para la
adjudicacióndelaconstruccióndevidrierasparaelnuevopalacioy
vistoslosproyectosejecutadosporelSr.Guinea,secomprometena
la ejecución de las expresadas vidrieras a todo coste, o sea
colocadasenobraconsuscorrespondientesarmadurasdehierroy
accesorios por el precio unitario de Pesetas doscientas diez por
metro cuadrado de vidriera representando una alegoria de la
provincia, Pesetas ciento veinte por metro cuadrado por las que
representan figuras alegoricas y Pesetas ochenta metro cuadrado
porlasdeornamentación.
»El plazo para la terminación de la obra será de siete meses a
contardesdeeldiaenqueserecibaelencargo.
»Enlospreciosarribaindicadosestancomprendidoslosgastosde
albañileriayandamiaje.
»El vidrio que se empleará en la construcción de la obra será de
primera calidad del llamado catedral é imitación al antiguo é
indistintamentesegunconvengaparaelmejorresultadodelaobra.
»Para mejor garantia del resultado de la obra los proponentes
ofrecenejecutarlavidrieraalegoricaenestaVilla,bajoladirección
artística del autor del proyecto, siempre y cuando se les
proporcione local y una instalación cuyo coste no accediera a dos
mil pesetas. Obliganse los contratistas á compensación de este
desembolsoaadmitirenclasedealumnosálosqueeldirectorola
junta directiva de la escuela de artes y oficios designe. Ofrecen
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ademasalosexpresadosalumnossustalleresdeBarcelonaparael
perfeccionamientodeestaramadelarteindutrial.
»BilbaoadiezdeJuliodemilochocientosnoventaynueve542.»

D’aquesta carta cal destacar el fet que a banda de la proposta econòmica i el que
inclou, en fan una altra de molt més innovadora, i és la següent: per tenir un millor
resultatdelvitralliquelasevaconstrucciósiguideltotsatisfactòria,s’ofereixenaanar
a ferlo a Bilbao, amb la condició que els posin un local on puguin treballar. Com a
compensaciól’empresaagafaràalumnesdel’escolad’artsioficisielsensenyaràl’ofici
devitraller,quepodrananaraperfeccionaralstallersquelacasaRigalttéaBarcelona.
Aixòdemostraeltarannàd’AntoniRigalt,queabandadeserunapersonadenegocis,
comagerentd’aquestaempresatémoltpresentlasevafacetadocent.Aquestfetens
demostralesganesdetransmetreelsconeixementsqueteniaiformarnousvitrallers
enunmomentenquèlarecuperaciódel’artdelvitralleramoltimportant,janotan
solsenlarecuperaciótècnica,sinóenlaformaciódenousprofessionals.

Semblaquesíqueelsvanfacilitarunespaiperposareltaller,comensdemostraun
notad’unanònimperiodistaquehodescriuaixíenunarticledeldiariElNervión543:

«EsunlocaldeplantabajasituadoenlacalledeFica,hemosvisto,
durante breves momentos, el curioso trabajo que realizan
pertísimosoperarioscatalanesparaterminarlamagníficavidriera
de colores, que ha de ser uno de los más artísticos y prestados
adornosdelaDiputaciónprovincial.
»Ajústase ese trabajo al hemoso y simbólico cuadro que, con tal
objeto,hapintadoelrenombradoartistavizcaínoAnselmoGuinea.
»Enelcentrodellienzo,ydelantedeledificiodelahistóricaCasade
Juntas de Gernika, está Bizkaia, representada por una matrona,
recibiendo el saludo y el homenaje del pasado y del presente,
representados a izquierda y a derecha, respectivamente, por dos
542
543

CartaqueestrobaaArxiuForaldeBiscaia(AFB).Administratiu,BénsiPropietats,caixa1342,exp.31.
Articletitulat«Uncuadroyunavidriera».AElNervión.5dejuliolde1900.
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grupos de figuras en las que hay que admirar, a más de su
colocación, el cariñosísimo interés con que Guinera realza los tipos
deestaqueridatierraenlaquetantasinspiracionessabeencontrar
suamoralarealidadyalpaísenquenació.
»Pordetrásdelosgruposaquenosreferimos,yenúltimotérmino,
hay detalles reveladores de las dos distintas épocas representadas.
Enunaparte,lavidaagrícoladeayer,enlaotra,lavidaindustrialde
hoy.
»El trabajo de Guinea está siendo interpretado perfectamente por
los que, recortando y combinando admirable habilidad los cristales
de colores, ejectan una obra de grandes proporciones,
verdaderamente digna del soberbio edificio cuya inauguración
aguardaconimpacienciaelpueblodeBilbao.
»Pertenecenlosoperariosvidrierosencargadosdeestastareasala
conocidacasabarcelonesadelosseñoresRigaltycompañía,yvino
alfrentedeellosdonAntonioRigalt.»

D’aquestarticles’handeressaltardosimportantsinformacionsqueensdónaalvoltant
delfuncionamentdeltaller,delqualnoenshaarribatgaireinformació,peròque,per
unaaltrabanda,nodeixendeserunsfetssummamentlògics.Primer,elvitralldevia
d’arribardesmuntatdesdeBarcelonaifouenaquestlocaldecarrerdeFicadeBilbao
onesdeviad’emplomar,combédiu,peroperariscatalans,vingutsdeltallerRigalt.I,
segon,l’altranoticiaésqueelmateixAntoniRigaltesvatraslladaraBilbaoasupervisar
les obres. Això no ens ha d’estranyar ja que era un encàrrec prou important per
merèixer el seguiment personalitzat per part d’Antoni Rigalt, tant pel lloc on anava
dirigit, el Palau Foral de Biscaia, com per la dimensió del vitrall. Tampoc no podem
oblidarqueelleraelcapdeltaller.

Unaaltrainformacióqueenshaarribatiquereprodueixoacontinuaciósónlesaltres
empresesdevitrallsqueesvanpresentarielspressupostosrespectius.
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Estadocomparativodelconcursodevidrieras544
545

AMIGÓMAUMEJEANRIGALTDEPRIT 
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4318,5
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169,84

4889,69
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120

1848,00
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14066,40

87,50
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220,02



26.498,07



33.343,92



21.960,30 

22.581,1

Precioalzado















28435



15385,1


ElvitrallquelacasaRigaltconstrueixperal’edificidelaDiputaciódeBilbaoéselque
trobemalprimerpisdel’escalaprincipald’aquestpalau.LacasaRigaltelvaferseguint
eldissenydelpintorbiscaíAnselmodeGuinea.Enaquestvitralltrobemrepresentat,al
centre, presidint l’escena, una figura femenina que és allegoria de Biscaia, asseguda
sotal'arbredeGuernica,símboldelPaísBasc.














Fig.75.Vitrallescala.DiputaciódeBilbao.Disseny

Anselmo Guinea. Rigalt, Granell & Cia. 1900
544

ArxiuForaldeBiscaia(AFB).Administratiu,BénsiPropietats,caixa1342,exp.31.
 Deprit y Quinet era una empresa de Bilbao, que també es dedicaven a fer vidres i miralls gravats.
Surtenreferenciatsenlapublicació:ElArteDecorativo.ÓrganodelCentrodeArtesDecorativasnúmero
extraordinaroilustradoconmotivodela3ªExposicióndeBellasArteséIndustriasArtísticas.Maig1896,
p.33.
545
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Al'esquerradelaimatge,larepresentaciódel'antigatradiciórural,agrícolairamadera
delpaísbasc,ialadreta,elsgransfumerolsdelesindústriesdels«altoshornos»,les
noves indústries naixents, amb els vaixells que creuen les ries. Al centre, la
representaciódeltrànsitdelsegle XIX al XX,totselstreballadorsbiscains,igualqueels
artistesvancapalafiguradeBiscaiaarendirtributportantlielfruitdelseutreball.És
unacomposiciód’estilclàssic,marcadasobretotperl’eixcentralqueelformal’edifici
de la casa de Juntes de Guernica d’arquitectura clàssica, amb columnes de capitells
corintisiunfristriangularalcoronament,alseudavanthiharepresentadal’allegoria
deBiscaia,ambvestiduresclàssiques.

Finalment cal ressaltar el treball que fa en aquest període la casa A. Rigalt y Cía., en
diferentsestablimentscomercialscomseranlesfarmàcies.Deltreballenaqueststipus
decomerçoscomençarematrobarelsprimerstestimonisenaquestaetapa,peròno
seràfinsalasegüentquanesconsolidarà.

Undelsprimerstestimoniséseltreballquerealitzenel1898peralafarmàciaBosch,
actualmentdesapareguda,queestrobavaalcarrerAragó,263,ambBalmes.

«los cristales labrados proceden de la de los senyores Rigalt y
Compañía»546.

Posteriorment treballaran sota la direcció de l’artista Alexandre de Riquer, en la
decoraciódelafarmàciaGrauYnglada,el1900547,iperlaqualelvitrallerAntoniRigalt
realitzaràquatrevidresal’àcidambmotiusallegòrics.

«Molt notables són tamb´’ls quatre plafons grabats al ácit per en
Rigalt,sobrefonsnegre,representant“Lareflexió”,“Laobservació”,

546

DiariodeBarcelona,núm.86,27demarçde1898,p.3654.
LÓPEZPÉREZ,Fàtima,L’ornamentacióvegetaldelesfarmàciesdeBarcelona(18891914).Op.cit.Annexos.
CatàlegdefarmàciesdeBarcelona(18891914).Fitxa17,p.205206.
547
AquestafarmàciaestrobavaalcarrerCondedelAsalto,4(desde1979,NoudelaRambla).
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“L’análisis”y“L’estudi”,yenquadratsabunsagradablesmotiusfets
enfusta,d’estilmoderníssim(...)548»

Les imatges d’aquests vitralls surten reproduïdes a la publicació Materiales y
DocumentosdeArteEspañol549.

Perlasevaexcepcionalitat,calparlardelsvitrallsdecoratiusrealitzatssotaladirecció
del’arquitecteAntoniMariaGallissà.Aaquestarquitecteseliencarregaràel1902la
decoraciódelcarrerFerrandeBarcelona550,ambmotiudelesfestesdelaMercè.Per
a aquesta ocasió dissenyà uns guarniments de ferro forjats obra de Manuel Ballarín
amb vitralls de la casa Rigalt, que combinà amb diferents banderoles. Els principals
guarnimentserenelsquedecoravenelprincipiil’acabamentd’aquestcarrer,erauna
decoraciómésgransquelesaltresdeformacircularqueconteniaalasevavegadavuit
cerclesdeferroambvitrallemplomatal’interior,ialcentreunllumqueilluminavael
carrer.Aquestarranjamentvatenirmoltd’èxitifoulloatpertothom.

















Fig.76.DecoraciódelcarrerFerran.DissenyA.Gallissà.









Rigalt,Granell&Cia.Barcelona1902
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Joventut,núm.25,2d’agostde1900,p.397.
LÓPEZPÉREZ,Fàtima,L’ornamentacióvegetaldelesfarmàciesdeBarcelona(18891914).Op.cit.Annexos.
CatàlegdefarmàciesdeBarcelona(18891914).Fitxa27,p.231234
549
MaterialesyDocumentosdeArteEspañol.Vidrieria.S. XIX.ArtcontemporaniI.Any2,làmina2.Ed.
Parera.
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LaVanguardia.Barcelona,4desetembrede1902.
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5.3Terceraetapa:1903–1923Rigalt,Granell&Cía.

Aquestllargperíodedevintanysvemarcatperquèéselmomentàlgiddeltaller,quan
rebenelsencàrrecsmésimportants.Hihamésproducciódevitrallsitreballenperals
artistesiarquitectesmésimportantsdelseumoment.Enaquestperíodetrobemobres
de diferents estils artístics, arrancant de les obres més modernistes passant pel
noucentismeiarribantfinsal’artdéco.

Algunesdelesdatesaressaltardinsd’aquestperíodesónelcanvidelnomel1903per
Rigalt, Granell y Cía., la marca més important i més coneguda. En aquest període
AntoniRigaltperdràlagerènciadel’empresa,queseràassumidaperJeroniF.Granelli
JosepBartomeu,encaraquesíquecontinuaràsentdirectorartísticdeltaller.El1914
morAntoniRigaltipassaaformarpartdel’empresacomadirectorartísticelseufill,
LluísRigaltiCorbella.

5.3.1Elsvitrallscivils:lesgranssèriesenhabitatgesparticulars

Serà en aquesta època quan a la casa Rigalt se li encarregaran les més importants
sèriesdevitrallsperahabitatgesparticulars.

Unadelesprimerescasesquecalesmentard’aquestperíodeéslaCasaTrinxet,queva
serconstruïdaentreel1902iel1904,obradel’arquitecteJosepPuigiCadafalch,per
encàrrec del seu oncle, Avellí Trinxet, important empresari tèxtil. La relació entre
oncleinebots’iniciael1899,quanAvellíTrinxetescomprometaoferirajuteconòmic
aJoaquimMirperpodertirarendavantlasevaincipientcarreracomapintor.Gràciesa
aquestajuteconòmicpotmarxarcapaMallorcajuntamentambelseuamic,eltambé
pintor Santiago Rusiñol, a canvi de la cessió de la seva producció artística. Aquesta
relacióeconomicocomercials’allargaràfinsal1919.
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Aquestcasaavuiendiaestrobadesapareguda551,encaraqueelsvitrallsforensalvats
de l’enderrocament. Estava situada al carrer Còrsega, 268. Cal ressaltar la influència
barrocaquerespiravatotelconjunt.Hihaunaampliacióposteriorentreelsanys1912
i1913queésquanesvaconstruirlacapella552.

Delesimatgesqueenshanarribatfinsalsnostresdiesdel'interiord’aquestpalauet,
es pot apreciar un gran treball en vitrall. A banda dels quatre vitralls dissenyats per
JoaquimMir,tambén’hihaviaquedecoravenportesifinestres,comperexempleles
portesd’accésalasalaprincipal,degransdimensions,queestavenornamentadesamb
vitralls, distribuïts en quatre plafons on el motiu que es representa és la planta del
roser.

També anaven decorades totes les finestres, algunes en tota la superfície i altres
únicament la part superior, sempre amb motius vegetals, com per exemple, les que
illuminaven l’escala on es repeteix el motiu floral del roser, encara que en altres es
trobem presents altres motius com les cireres i les taronges. El pati interior que hi
haviaentreelprimerpisilesgolfeselcobriaunagranclaraboiaquelidonavallumi
tambéeraornamentadaambmotiufruital.

Peraladecoraciód’aquestacasaMirfaeldissenydequatrevitrallsdetemareligiós
per a l’oratori (19101912). Els vitralls destinats a la capella de la casa representen
diferents moments de la vida de la Mare de Déu i porten per títol: La Mare de Déu
quan era petita, L’Anunciació, el Naixement i La fugida d’Egipte553, el tema ocupa la
part central de la composició, que està envoltada de paisatge o formes vegetals i
florals.
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LacasaTrinxetfouenderrocadaal1967.
DIVERSOSAUTORSElvitrallmodernista.Barcelona,FundacióJoanMiró.Dept.deculturadela
GeneralitatdeCatalunya.AbrilMaig,1984.p.82.DIVERSOSAUTORS.J.PuigiCadafalch.Laarquitectura
entrelacasaylaciutat.FundacióCaixadePensions.Collegid’ArquitectesdeCatalunya.4dedesembre
de198911defebrerde1990.Barcelona.
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Actualmentpertanyenaunacolleccióparticular.
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Alhora que projecta els vitralls de l’oratori de la Casa Trinxet, Joaquim Mir també
projecta dos vitralls, construïts per la casa Rigalt, Granell y Cía., per presentarse a
diferentsconcursosiexposicions.AquestsdosvitrallsportenpertítolElgorgblau554i
Vita555.Elprimerensremetaunpaisatgemallorquí,hiharepresentatselspastorsamb
elramatdebousiovelles,ilaimatgedelgorgblau,partdeltorrentons’estrenyalseu
camícapaSóller.AquestsvitrallsforendissenyatsperpresentaralaSalad’Indústries
ArtístiquesdeBarcelonade1911il’altreperal’Exposiciód’ArtDecoratiudeMadrid,
peròalfinalnoelvanpoderpresentar.

DelsvitrallsdissenyatsperMir,caldestacarquesónunesobresmoltexpressivesd’una
alta qualitat plàstica i tècnica. La casa Rigalt i Granell aconseguí passar al vidre les
complexescomposicionsdissenyadesperJoaquimMir.Sóndibuixosonpredominael
colorperdamuntdelaforma,demaneraquetantlesfigurescomelsobjectesgairebé
passen desapercebuts davant de l’esclat de color que caracteritzen aquestes peces.
Sónunsvitrallsúnics,tantpelseudissenycompelseutractamentpictòric.










Fig. 77. Esbós vitralls Vita. Disseny
Joaqum Mir, 1911.Colc. Particular







554

Museud’ArtModerndeCatalunya(MNAC).Núm.d’inventari:17439.
ElvitrallElGorgBlauactualmentestrobaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya(MNAC),mentreque
elvitrallVitaestrobaenelMuseudelModernismedeBarcelona.
555
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El 1902, l’arquitecte Enric Sagnier inicia les obres de la Casa El Pinar556 a la zona del
Tibidabo,sotaencàrrecdelbanquerManuelArnús,quevoliaunhabitatgeunifamiliar
d’estiueigapropdeBarcelona.Elnomeldeuaunbosquetdepinsquevaserrespectat
enelmomentdebastirlacasa.Lesobresd’aquestedificis’allargarenfinsal1904.

En la decoració dels interiors van treballar la casa Rigalt en l’ornamentació de les
finestres amb vitralls. Veiem que hi ha decoració de vidre emplomat al vestíbul
principalialesescalesd’accésalprimerpis.

El vitrall que decora el vestíbul és una
finestra feta de vidre mosaic on hi ha
representada una escena animalística,
ambungallaprimertermeiunagallina
i un ànec en segon pla dins d’un
paisatge. El disseny d’aquest vitrall ens
recorda molt el que fan al cap de poc
tempsperalacasaLleóMorera,encara
que en aquesta darrera el tema està
74.FinestravestíbulElPinar.
Rigalt,Granell&Cia.19021904.Barcelona

mésdesenvolupat.


Elssisfinestralsquedecorenl’escalasónvitrallsambrepresentacionsfloralsivegetals
delíniessinuosesplenamentmodernistes,tambéseguintlatècnicadelvidremosaic.

Una de les cases amb la sèrie de vitralls més importants i coneguts és La Casa Lleó
Morera, situada al número 35 del privilegiat Passeig de Gràcia de Barcelona. A
l’arquitecteLluísDomènechiMontanerliencarreguenlareformaintegrald’unedifici
jaexistentdeplantabaixamésquatrepisos,construïtalvoltantdel1864,pelmestre
d’obresJoaquimSitjas.


556

AUTORSDIVERSOS.SagnierArquitecte.Barcelona.18581931.Barcelona.AS.2007.p.212.
AUTORS DIVERSOS.RutaSagnier.Arquitecte.Barcelona18581931.Barcelona.AjuntamentdeBarcelona,
InstitutdelPaisatgeUrbàilaQualitatdeVida,AntonioSagnier.2009.p.114123.
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L’1d’agostde1894adquireixl’immobleAntoniMoreraiBusó,queeldeixaenherència
a Francesca Morera i Ortiz, neboda seva, que serà la persona que n’encarregarà la
reforma. A la mort d’aquesta, el 1904 passarà la propietat el seu fill el doctor Albert
Lleó i Morera exceptuant el pis principal que passarà directament a la seva néta,
FrancescaLleóiPuiguriguer557.

Lareformafoufinalitzadael1905ial’anysegüentvanrebreelpremialmilloredifici
artístic construït el 1905, concurs anual establert per l’Ajuntament de Barcelona des
del 1899. De tota la reforma cal destacar la portada a terme al pis principal. Lluís
Domènech i Montaner es va envoltar per la realització d’aquesta obra dels seus
collaboradorshabituals:l’escultorEusebiArnau,eldecoradorGasparHomar,elpintor
JosepPey,elceramistaAntoniSerraielmosaïcistaMarioMaragliano,entrealtres.

Aquestedificitéungrantreballenvitrall.Entrobemfentdetancamentdelesfinestres
de l’escala principal, i dins dels habitatges. Sobretot s’han de destacar els magnífics
vitrallsquedecorenlestribunesdelmenjadorquedonenalpatídel'interiord’illa.Ide
totsellselquesobresurtéselconjuntdelatribunadelpisprincipal,unadelesobres
mésfamosad’aquesttaller.

Elsvitrallsquedecorenlesfinestresdel’escalarepresentenmotiusfloralsivegetalsja
totalmentdinsdel’estèticamodernista.Sónobresderepertoridelesqualstrobarem
exemplessimilarsenaltresobresdel’arquitecteLluísDomènech.

El vitrall que decora la tribuna del pis principal, representa una escena de camp
protagonitzadaperungrupdegalls,gallines,polletsiànecs,quepassegenlliurement,
en un primer terme flors i al fons estan representades muntanyes. La concepció
d’aquest vitrall ja no exclusivament pel seu estil, sinó també per la seva tècnica es
troba dins dels paràmetres modernistes. És un clar exemple de vitrallmosaic, on les

557

Enreferènciaainformacióalvoltantd’aquestacasas’haconsultatlabibliografia:GARCÍA MARTÍN,M.
La Casa Lleó Morera. Barcelona: Catalana de Gas. 1988. També s’han consultat obres que parlen de
l’arquitecte Domènech i Montaner: DOMÈNECH I GIRBAU, Lluís. Domènech i Montaner. Barcelona:
Polígrafa.1994.
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líniesdeldibuixlesfaelmateixplomionelsprotagonistessónelsvidresdediferents
textures i colors. Tots els vitralls que s’elaboraran per a aquesta casa segueixen el
mateixestilitècnica.















Fig.78.Vitralltribuna pisprincipal.CasaLleóMorera.
Rigalt,Granell&Cia.1905Barcelona.


En referència a aquestvitrall cal fer constar que, a causa d’una restauració posterior
dutaatermeperlamateixaempresaGranelldesprésdel1943,hihamodificacionsdel
vitralloriginal.Elplafócentraldelacomposicióquearal’ocupaungall,originalment
n’hi anaven dos. Això ho podem comprovar gràcies a les imatges d’època558 que ens
hanarribatfinsavuidia.Seguramentdeviaocórrerperquèenaquellmomentaquest
plafó central devia d’haver desaparegut i l’empresa que se li va encarregar la
restauracióenaquellmomentnoteniacapreferènciadecomeraoriginalment.

Tambécalesmentarunacaracterísticaquetenentotselsvitrallsdelestribunesdetots
elspisosd’aquestedifici,queésmoltpròpiadelesobresdissenyadesperDomènechi
Montaner, i és la plasmació d’elements arquitectònics en vidre. Així veiem que als
vitrallselsenvoltaunasanefaqueenelsbastimentsverticalsdelesportesbalconeres

558

LaimatgesurtpublicadaalllibreGARCÍAMARTÍN,M.LaCasaLleóMorera.Op.cit.p.33.
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imiten una columna amb capitells559. Els altres vitralls de les tribunes dels pisos
superiors segueixen la mateixa estructura que el del pis principal, però amb diferent
motiudecoratiu,hiharepresentatsarbresivegetació(tarongersicepsderaïm).

Elsvitrallsnoúnicamentdecoraranlesoberturesexteriorsdelacasa,sinóquetambé
en trobarem decorant mobiliari, tancaments interiors de l’habitatge. Els motius
principalssónelsfloralsd’estèticamodernista,sempreseguintlalíniaornamentalde
l’espaialqualvaemplaçat.

UnadelessèriesmésimportantsdevitrallssónlesquelacasaRigaltportaràaterme
per a la Casa Navàs560 de Reus. Aquest edifici fou encarregat per Joaquim Navàs a
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. El pressupost per a les obres de vitralleria
data del 12 d’abril de 1907, un cop ja finalitzades les obres arquitectòniques, és el
momentdeferelstancamentsenvidreal’edifici.Comquetreballenambunmaterial
tanfràgil,elsvitrallsacostumenaserundelsdarrerselementsornamentalsacollocar
se.

Aquestpressupostl’envial’empresaRigalt,GranellyCía.aJoaquimNavàs,propietarii
promotor de la casa, seguint les instruccions de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, tal com consta en la documentació conservada. Així podem deduir que la
majoriadeladecoracióenvidrevaserdissenyadapelmateixarquitecte,encaraque
n’hi ha més, d’ornamentació, concretament els vitralls que decoren el mobiliari que
seguramentanavenseguintlesdirectriusdelmoblistaGasparHomar561.

Elpressupostde5.959,60pessetesésbreu.Solamentensindicaelsmetresquadrats
de vidre i el preu de vidre per metre quadrat. El 13 de desembre de 1907 reben un
avançamentde3.000pessetesperlafeina.Gràciesalesfacturesques’hanconservat,

559

 Aquest efecte també el trobem en altres obres de Lluís Domènech com el Palau de la Música
Catalana(1908).
560
 GIL FARRÉ. «El taller Rigalt, Granell & Cia. a la Casa Navàs». A La Casa Navas de Lluís Domènech i
Montaner,Reus:PragmaEdicions.2006.p141157.
561
DissenydelprojectedelaSalaMenjadorpublicataAUTORS DIVERSOS.LluísDomènechiMontaner.El
directord’orquestra.Op.cit.,p.195.
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es pot anar seguint les obres de collocació dels vitralls a la Casa Navàs que es van
iniciarel8dejunyde1907,dosmesosdesprésd’haverpresentatelpressupost.

Aquestmargededosmesosentrel’acceptaciódelpressupostilasevacollocació,ésel
quevanecessitarlacasaRigaltiGranellpercomençaraenllestirelsvitrallsenelseu
tallerdeBarcelonaperdesprésmuntarlosenelseullocdefinitiuaReus.

Els primers vidres que es van collocar són els dels tancaments de les obertures del
segonpisquedonenalaplaçaMercadalialafaçanadelcarrerdeJesús.Encaraque
desprésvanquedarpendentpetitesfeinesd’acabament,ladarrerapeçaacobrirfou,
comellsl’anomenen,la«Mamparadelhall»el8d’abrildel1908.

Lafacturaquelipassal’empresaRigaltiGranellel25d’abrilde1908alafinalitzacióde
lesobresaNavàstindràunl’importfinalde9.728,50pessetes562,moltsuperioralpreu
pressupostatinicialment.

En una carta del 29 d’abril del 1908 que envia l’empresa Rigalt i Granell a Joaquim
Navàs,sesobreenténqueaquestanteriormentelshaviafetarribarunacartadosdies
abansmostrantlasevadisconformitatambl’importdelafactura,quesen’anavamolt
del pressupost inicial. L’empresa Rigalt contesta dient que s’havien canviat alguns
vidres i altres s’havien millorat seguint el desig exprés del propietari i que aquests
tenien un import superior als vidres inicialment pressupostats. També li especifiquen
quevanacàrrecdelpropietarielsviatgesilamanutenciódelsoperarisdelacasa563,
queesdesplaçavenpercollocarelsvidres,aixícomelsportsdelstrasllatsdelsvidres
des de Barcelona a Reus i les varetes de ferro que s’empren com a subjecció dels
vidres.


562

SegonsconstaenlafacturalacasaRigaltvatreballarambelserrallerBantideReusalesobresde
collocaciódelsferrosquesubjectenelvidre.Facturadel25d’abrilde1908
563
ElsoperarisdelaCasaRigalt,Granell&Cia.,s’allotjavenalaFondaCataluñadeReus,mentrefeien
lesobresdecollocaciódelsvidresdelaCasaNavàs,segonsconstaenunacartadel21desetembrede
1908ambcapçaleradelaFondadeCataluña.conservadaal’ArxiudelafamíliaGranell.
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ElsvitrallsnormalmenterenelaboratsaltallerqueelsvitrallerstenienaBarcelonaiun
cop fets es traslladaven a Reus acompanyats d’un operari de l’empresa que els
muntava.Tantelsportsdelmaterialcomelcostdeldesplaçamentilesdietesanavena
càrrec de la persona o institució que havia encarregat l’obra, en aquest cas Joaquim
Navás. Sembla que amb aquesta resposta Navàs queda conforme ja que hi ha
constànciadelpagamentíntegredelafactura.Siseguimlesdatacionsqueensmostren
lesfacturesveiemquedesdel’encàrrecalpagamentdel'importtotalhaviapassatun
any.

ElsvitrallscreatsperdecorarlaCasaNavàsestrobentotalmentdinsdelscànonsdel
gust modernista imperant en aquell moment, i compleixen totes les característiques
sobre els vitralls modernistes. És una casa on la magnitud de l’obra en vitrall és
incomparable.Toteslesoberturesdel’edificiestandecoradesambvidreemplomat.En
trobemal’escala,almenjador,aleshabitacionsifinsitotalsbanys.

La part d’habitatge es divideix en dues parts, la zona més noble que es troba a la
primeraplanta,onestansituatselsaló,elmenjador,eldormitori,eldespatx,etc.,ila
segona planta on hi ha les estances de menys importància: la sala de música,
habitacionsdeconvidats...Aquestadiferenciaciótambées notaràenl'ornamentació.
Elsvitrallsdelasegonaplantarespectedelaprimeraserandedecoracióméssenzilla.
Tambéhihaviavitrallsdecoratiusalapartdelabotiga,encaraquesolamentenshan
arribatpetitsfragmentsqueenshocertifiquen.

Elvitralléselpuntdecontacteentrel’exterioril’interior,idonaràalacasa,gràciesala
bellesa dels seus vidres de diferents colors i textures, una lluminositat de gran
delicadesa,tamisantelmónexteriorimostrantunmóninteriorpledecolorifantasia
demaneraescreaunaaltrarealitat.

Als vitralls de la casa Navàs trobem un ampli repertori de gammes cromàtiques, de
tipologiesdevidreid’estilsartístics,encaraquelatemàticasempresiguilamateixa,la
representaciódelanatura.Hihaplasmatungranventalldeformesvegetalsiflorals:
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roses, flor del taronger, hortènsies, ceps amb els seus raïms, etc. sempre en
consonànciaambladecoraciódelarestadel’estança.

Tècnicament aquests vitralls són vidresmosaic. Tot el conjunt està fet amb la
combinacióde vidres de diferentscolors i textures, i el plom és la línia que marca el
dibuix. Dels tipus de vidre emprat trobem el vidre catedral, vidre americà i cibes,
combinatsentresi.Algunsvitrallstambéestancombinatsambvidreplatransparent,
com els de la tribuna del pis principal, on únicament tenim decoració en la part
superior,perfacilitarunabonavisiódelaplaça.

Detotalacasalespartsonladecoracióenvidreésméstreballadaisorprenentésa
l’escala i al rebedor. Parts públiques, on es rebia la gent. No ens ha d’estranyar que
siguinlespartsdelacasaonl’ornamentaciósiguimésimportant.Laparetperonpuja
l’escala fins al rebedor és un murcortina. Una paret feta sobretot de vidre, on la
bellesa d’aquest vitrall ja s’entreveu quan puges per l’escala, però on es percep
claramentésuncopetsalrebedor.Aquestvitrallreplallumd’unagranclaraboiaque
cobreixl’escala.















Fig.79.Detalldelmurcortinaquehihaalrebedor.
CasaNavas.Rigalt,Granell&Cia.1908.Reus
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En l’obra de l’arquitecte Domènech, aquest murcortina no és un fet aïllat, també el
trobem en l’edifici del Palau de la Música Catalana de Barcelona (1908) obra, però,
posterioralaquearaensocupa.Elmurcortinaquedecoraelvestíbulprincipalésuna
gran obertura sota un arc carpanell. La decoració està formada per motius florals i
vegetalsqueenspottransportaraunjardíencaraquedelíniesabstractes.Calressaltar
el treball del plom de la franja de la part superior on adopta formes ondulants per
adaptarsealdissenyfloral.

En aquest rebedor també trobem decorats els laterals de l’obertura que dóna pas a
l’accés del saló i de la porta del cosidor. Els finestrals laterals tenen dibuixos parells
amb formes florals i ressalta el treball del plom amb forma oval i ondulat per donar
més bellesa al conjunt. Molts dels ploms que sostenen aquests vitralls estan daurats
perdonarméscategoriaalconjunt.Laportadelcosidor,tambédevidre,ensrecorda
unroserdeformesmoltestilitzadesicontornsondulants.Elvoltantestàornamentat
ambunasanefaqueincloucibespetites,lapartcentralésdevidreimprèstranslúcid,
similaral’empratenalgunespartsdelvitrallmurcortina.

Laclaraboiaquedónallumalpatidel’escalatambéestàdecoradaambvitralls,peròés
d’època posterior564 ja que els originals es van perdre a causa d’una bomba de la
GuerraCivil,quetambévadestruirlallanternaquedecoravalacantonadadelacasa,
aixícomlasevasalaadjacenti,ambells,elsvitrallsquelesdecoraven.

D’aquestadecoracióenvitrallperdudaespotdeduircomdeviadeseratravésdeles
fotografiesdeprincipidesegledelafaçanadelaCasaNavàs.Elsvitrallsdelallanterna
segurament seguien el mateix motiu decoratiu que els vidres de la tribuna del pis
principal,lapartdebaixdevidretransparentdividitenquarters,iúnicamentdecoració
en la part superior, ornamentant el trilobal de la finestra amb motius florals. També
podementreveureelsmotiusfloralsdelfinestraldelsegonpisquedónaalbalcó,hiha
unadecoraciómoltsenzilladegarlandesfloralsquesegonslafacturaestavenfetesde
vidrecatedralcombinatambvidreamericà.

564

Refetael1990perl’EscolatallerdeMasCarandell.
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Un altre vitrall que trobem a l’escala d’accés a l’habitatge és el que dóna llum a la
cambradebany.Defetsóntresvitrallsquecobreixentresfinestresonesrepeteixel
mateix dibuix. Predominen les formes circulars i ondulants i, tal com s’ha assenyalat
anteriorment, el plom té un paper important en el disseny, que té un valor afegit,
l’estètic,apartdelqueésmeramentfuncional.

Delmenjadorcalferesmentdelsvitrallsquedecorenelsfinestralslateralsqueseparen
elmenjadordelallardefocieldelafinestraquemiraalcarrer.Aquestsdelíniesmolt
diferents a la resta de la casa,ensrecorden l’estil secessionista. Aquests vitralls amb
motius d’un taronger són fets amb vidre imprès i vidre americà. Segurament eren
dissenyats pel moblista Gaspar Homar, ja que van a conjunt de tota la decoració
interior del menjador i de la part de la llar de foc, com l’esgrafiat de la paret o la
marqueteriadelesportesil’arrimadordefusta.Delamateixamaneraquetambého
deuenserelsvitrallsquedecorenelmobleprestatgeriadelsaló,onalapartsuperior
trobemunpetitvitrallamblarepresentacióderosesroses.

Unaobraposterior,onjaescomençaaentreveureelcanvid’estèticadelmodernisme
cap a l’entrada de l’estil noucentista és la Casa Comalat565 obra de l’arquitecte
SalvadorValeríiPupurull,construïdaentreelsanys1909i1911peralprestamistaJoan
Comalat.Aquestacasa,situadaalnúmero442del’avingudaDiagonaldeBarcelona,té
diferents peculiaritats, una d’elles és la seva planta rectangular amb façana a dos
carrersprincipals,avingudaDiagonalielcarrerCórsega,fetquevadeterminarqueel
seu arquitecte concebés dues façanes ricament treballades. Salvador Valerí era
seguidor de l’arquitecte Gaudí, per això adopta les formes sinuoses pròpies d’aquest
arquitectealesduesfaçanes.

Ésmoltinteressantlaseriaciódevitrallsrealitzatsperaquestedificijaqueesmouen
entrelesformesmodernistes,pelquefaalsvitrallsdetemàticageomètricaambmolt
de moviment amb motius corbs i ondulants, fets amb la tècnica del vidremosaic

565

LACUESTAR.,iGONZÁLEZ,A.ArquitecturaModernistaenCatalunya.Op.cit.,p.51.
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combinat amb cibes, i les noucentistes per a les obres figuratives566, ja dins d’uns
cànonsclassicistes,encaraquelatècnicacontinuasentlamodernistadelacombinació
dediferentstipusdevidresrestringintlapinturaalsrostresilaroba.

Alfinestralinteriordeclaraestèticanoucentistahiharepresentatunjardíclàssic,amb
una font a primer terme decorada amb volutes i al centre amb uns puttis que
subjectengarlandesdeflors.Ensegontermehihaunafigurafemeninadetresquarts
ambvestitllargdelíniesromàntiquesitocadaambunapamela,esmiradelafont.Al
darrer terme trobem un templet clàssic. L’escena es complementa amb una barana
amb dues figures femenines d’esquena recolzades, tot envoltat d’arbres que
emmarquenlacomposició.














Fig.80.VitrallsdelacasaComalat.Rigalt,
Granell&Cia.19091911.Barcelona
FotosConsolBancells

Lesfinestresdelafaçanaposteriorestantotesdecoradesambdiferentscomposicions
abstractesdelíniesondulantsirecargolades,queenvoltenlafinestra,deixantlapart
central en quarterons de vidres transparents per no tapar la visió del carrer. La part
decoradaestàformadapervidresimpresosdediversoscolorsicibes.Aquestsvitralls

566

 Apareix la reproducció d’un dels vitralls figuratius de la casa Comalat al catàleg publicitari per a
vidrieras para habitaciones de l’empresa Rigalt, Granell &b Cia., s/d . També la mateix imatge surt
reproduïdaalaseparataquepublicalarevistaArquitecturayConstruccións/d,sobreaquestaempresa,i
onconfirmenquepertanyaunfinestraldelacasaComalat.
Delsvitrallsabstractesesconservenelsdibuixosoriginalsal’AFG.
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ens recorden les formes ondulants gaudinianes també presents en l’arquitectura
d’aquesta façana posterior. Encara que la tècnica sigui pròpia del modernisme les
formessónmésabarrocades.

Tambédel’any1909éslaCasaHeribertPons567,alarambladeCatalunya,1921,obra
de l’arquitecte Alexandre Soler i March. Malauradament encara que la casa es
conserva,hapatitmoltesreformesinteriorsentrelesqualshihalapèrduadelmagnífic
conjuntdevitrallsquedecoravaelpisprincipal.Esconeixenaquestsvitrallsgràciesa
unes imatges aparegudes a la revista Arquitectura y Construcción568 de 1914. En
aquestesfotografiesse’nsmostraunaportadevidredeformacircularambla
representació
allegòriques

de
que

dues

figures

representen

les

estacions de l’any. Són uns vitralls amb
un estil d’evolució cap a formes més
clàssiques. També es veu un finestral
que dóna a l’escala principal on hi ha
representada

una

composició

summament clàssica d’un paisatge569,
temàtica molt en voga en aquest
període i de clara influència alemanya,
on apareix un paó de cua llarga en un
primer terme i al fons un templet

Fig.81.ReproduccióvitralldelacasaHeribert
Pons.CatàlegpublicitariRigalt,Granell&Cia.

envoltatdevegetacióiarbres.


En aquest moment també els trobarem treballant en diferents edificis de fora de
Catalunya, per exemple, a Madrid també executaran diferents obres com els vitralls
per l’Edifici d’habitatges de la Gran Via, 16. Aquest edifici fou projectat per
l’arquitecteJulioMartínezZapatael1914,ilesobresvanacabarel1916,dosanysmes
tardvaobtenireltercerpremidel’AjuntamentdeMadrid.
567

 VILAGRAU, J. «Els Vitralls».A: Rambla Catalunya, 19. Casa Heribert Pons. Barcelona:Generalitat de
Catalunya.Dep.d’EconomiaiFinances.1987.
568
RevistaArquitecturayConstrucción.Març1914.
569
Al’AFGesconservaunafotografiad’aquestvitrall.
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Els vitralls els trobem situats a la caixa
de l’escala i són visibles des del pati
interiordelssispisosquetél’habitatge.
És un conjunt de tres finestres, la del
centremésgranqueleslaterals,ambun
arc rebaixat en la part superior. Són
d’un clar estil classicista, amb una
composició senzilla formada de figures

Fig82.DetallvitralCasaalcarrerGranVia16.
Rigalt,Granell&Cia.1916.Madrid

geomètriques,garlandesalapart

superiorcentralicibes,ambpredominidelstonsmoratsigrocs.Aquestsvitrallsestan
signatsperlacasaRigalt,GranellyCía.570

També en aquest moment els trobem treballant a l’edifici d’habitatges del carrer
Argensola,4, 571deMadrid.Trobemunvitrallsituatalacaixadel’escala,alreplàque
vadelterceralquartpis.AquestvitrallestàsignatpeltallerRigalt,Granell&Cía.

Ésunsenzillvitralldeformarectangular,d’estilneorenaixentista.Aldissenyesveuen
unesformesarquitectòniques.Unarcdamuntdepilastresalescantonadesdelapart
superior;hihadosmedallonsambbustosfemeninsi,alcentredelacomposició,una
escutheràldicambunacoronaalapartsuperiorilarepresentaciódelFènixalcentre.
Tantl’arccomlespilastresvandecoratsambformesgeomètriquesiflorals.572

El1917collaboraranambl’arquitectenoucentistaEduardFerrésiPuig573,peralqual
van construir els vitralls de la casa Ferrer i Vidal del Passeig de Gràcia, 114, obra de
1914. Per a aquest edifici van crear diferents vitralls com la tribuna del pis principal,

570

 Tota la informació al voltant d’aquest vitrall es pot trobar al llibre: NIETO ALCAIDE, Víctor; AZNAR
ALMAZÁN,Sagrario;SOTO CABA,Victoria.VidrierasdeMadrid.DelModernismoalArtDéco.Comunitatde
Madrid,Conselleriad’EducacióiCultura.DireccióGeneraldePatrimoniCultural.Madrid,1996,p.153.
571
Vitrallsensedatar.
572
Ídem.p.123.
573
FERRÉSI PADRÓ, X.; FLOCHI SOLER, A.; FLOCHI SOLER, R.EduardFerrésiPuig:arquitecte.VilassardeMar.
AjuntamentdeVilassardeMar.1997.
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decoradaalapartsuperiorambunagarlandafloral574.Alapartinteriortrobemtambé
vitralls a les finestres que donen al pati interior, concretament set grans finestrals.
D’aquests darrers cal assenyalar l’originalitat de la temàtica, ja que representen
diverses escenes figuratives extretes dels tapissos de Goya. Tots aquests vitralls es
troben signats a la part inferior esquerra: Rigalt, Granell y Cía., i datats. També és
d’aquestaempresalalluernaqueilluminaaquestpatiinterior,totalmenttransparent.
Com a decoració únicament trobem unes garlandes pintades amb esmalt daurat que
envoltentotelconjunt.













 Fig83i84.Reproducciódeltapís“majayembozados”deGoya, idetalldelvitrallonesveu
 claramentelmateixmotiudecoratiu



DurantlasegonadècadadelsegleXXelstrobemcollaborantambl’arquitectegironí
Rafael Masó. Els vitralls dissenyats pel propi arquitecte per embellir les seves
construccions segueixen l’estètica noucentista en alça en aquest període i del que
l’arquitecte Masó va ser el màxim exponent a Girona.  Aquests són uns vitralls de
formes sintétiques i alhora clàssiques on predominent els vidres transparents per
afavorir una major lluminositat dels interiors.  En la documentació comptable
574

S’hanconservatelsdibuixosal’AFG.Actualmentaquestspiseslaseudel’escolad’ArtsiTècniques
delaModa(EATM).
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conservadaenl’arxiudelafamíliaGranellhihaconstànciadequevantreballarenla
farinerateixidor(1910)enlacasaEnsesa(19131932)ienlagaleriadelsBellsOficis575
(19191920)  tots tres a Girona.  També treballaran  amb l’amic i collaborador de
RafaelMasó,l’arquitecteJosepMariaPericas.

5.3.2Elsprincipalsprojectesinstitucionals

ElprimerdelsgransprojectesinstitucionalsonparticipalacasaRigaltéslaconstrucció
d’algundelsvitrallsperalPalaudeJustíciadeBarcelona(18861911).Aquestaésuna
obradenovaplantaelprojectedelaqualfouencarregatalsarquitectesEnricSagnieri
Josep Domènech i Estapà. Començà el 1886, i les obres s’allargaren fins al 1911. Pel
quefaalsvitralls,entrobemendiferentsàmbitsdel’edifici,iforenexecutatsperdues
empreses de vitralls. Les vidrieres emplomades installades als catorze finestrals del
saló dels Passos Perduts foren obra de la casa Mauméjean i les altres vidrieres que
embelleixen l’edifici són obra de la casa Rigalt, Granell y Cía. Aquesta doble autoria
dels vitralls no serà exclusiu d’aquest edifici, sinó que ho trobarem en altres obres
arquitectòniques,sobretotelbinomiMauméjeanRigalt,GranellyCía.Normalmentels
arquitectes solien encarregar els vitralls on la temàtica era figurativa o de més
rellevànciaalacasaMauméjean,mentrequeelsvitrallsdemotiusdecoratiusogravats
al’àciderenobradelacasaRigalt.Altresexemplesd’aquestfetelstrobemalSeminari
deComillas,olaCaixad’EstalvisdeSabadell.










575

Elvitraldel’entradaestásignat.
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Fig.85.Dibuixlluerna.PalaudeJustícia.
Barcelona.AFG



DeltreballdelaCasaRigaltenaquestedificicaldestacarelconjuntdelagranclaraboia
que dóna llum al vestíbul i l’escala principal del Palau576. Aquesta claraboia està
dividida en quatre parts diferenciades, que al centre tenen l’escut heràldic de les
quatreprovínciescatalanes:Lleida,Barcelona,GironaiTarragona.Ladecoracióqueles
envoltaesrepeteixalsquatrefragments.Aquestadecoraciólaconstitueixunasanefa
horitzontal decorada amb flors de magrana, i una sanefa vertical de to blavós amb
decoració floral i vegetal diversa. Recentment aquesta claraboia ha estat restaurada
perlacasadevitrallsJ.MBonetdeBarcelona.

Unaaltraobramoltimportantd’aquestperíodesónelsvitrallsexecutatsperal'Institut
Mental Pere Mata577 (Reus 18971919). Aquest edifici és obra de l’arquitecte Lluís

576

Pelquefaral’autoriad’aquestvitrallcomaobradelacasaRigalthotrobemdocumentata:MAS I
SOLENCH, Josep M. El Palau de Justícia de Barcelona. Generalitat de Catalunya, Dep. de Justícia.
Barcelona,1990.Tambés’haconservatl’esbósal’AFG.
577
 GIL FARRÉ, N. «L’art de la llum: vitralls modernistes». A: Institut Pere Mata de Reus. Reus: Pragma
Edicions.2004.
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Domènech i Montaner, i també hi va participarel seu fill Pere Domènech Roura. Les
obres s’iniciaren el 1897 i s’allargaren fins al 1919. Aquest conjunt va ser i és un
hospital mental dedicat a diferents tipus de malalties psiquiàtriques, amb una
distribucióenpavellonssegonselsexeilacondiciósocial.Delconjuntcalremarcarel
pavellód'administracióieldedistingits,aquestdarrerconstruirentreel1906iel1908,
itrobemunextensprogramad'artsdecoratives,entreelleselsvitralls.

Comalamajoriadelsedificisdissenyatsiconstruïtsperl’arquitecteLluísDomènechi
Montaner,al’InstitutPereMatadeReustrobemlapresènciadevitrallartístic.Aquest
artdecoratiu,igualqueelsaltresques’utilitzendurantelmodernismeperembellirles
diferentsarquitectures,eraunsignedepoderadquisitiuidedistinciósocial.Peraixò
no ens ha d’estranyar que en aquest conjunt arquitectònic de l’institut Pere Mata,
l’arquitectedissenyivitrallsdestinatsalpavellódeServeisGeneralsialdelsdistingits,
el primer perquè era l’habitatge del director i en el segon s’allotjaven els interns de
mésaltacategoriasocialieconòmica.

El treball en vidre emplomat més representatiu d’aquest conjunt és el que decora el
PavellódelsDistingits,encaraquenoésunadelesartsdecorativesqueressaltamés
enaquestedifici.L’altraconstruccióontambéhihadecoracióenvidreésenelpavelló
delsServeisGenerals,encaraqueenmenorquantiaidegransenzillesa,perònoper
aixòmenysinteressants.

El treball en vidre té un paper molt singular, per una part com a embelliment de les
oberturesimatisadordelallum,provocaefecteslumínicsquevandesdel’ambientde
benestar i caliu, fins a la creació d’uns espais plens d’irrealitat amb les diferents
irisacionsdelsvidresdecolors.

Elsvitrallsqueescolloquenenaquestsdosedificis,tantalpavellódeserveisgenerals
com en dels distingits, tenen una decoració bàsicamentcentrada en la representació
floral i vegetal. Únicament en el primer pis del Pavelló dels Distingits hi trobem
decoraciófigurativadinsd'unsmedallonsdeclarasimbologiaheràldica.Totselsvitralls

314

vanentonalitatsqueconcordenperfectamentamblarestadeladecoracióquehihaa
les diferents estances, i on predominen els tons verds i morats. Els vitralls que hi
trobemestanfetsmitjançatelques’anomenavidremosaic,tècnicamoltempradaen
elperíodemodernista,oneldibuixqueesrepresentaalvitrallescreaatravésdela
combinació de diversos vidres de colors amb textures, també diferenciades, per
aconseguirelsdiferentsmatisosdelallum,ionnos’utilitzalapinturasobrevidre.Ésel
mateix plom que, a banda de la seva funció com a element sostenidor, ens indica el
traçdeldibuix.

Ladecoracióenvitralldecolorssecentraalapartsuperiorialslateralsenformade
sanefadelesdiferentsfinestresifinestrals.Larestadel'oberturaescobreixambvidre
blanc transparent, per fer l’estança el màxim de lluminosa. Cal assenyalar que molts
cops el plom s’ha substituït per ferro, sobretot a la part inferior de les finestres, les
partsmésaccessiblespelsmalalts.Nocaloblidarque,elsusuarisd’aquestpavellóeren
malaltspsiquiàtricsiquesen’haviadetenircuradelaseguretat.

Veuremcomesvarepetintlamateixatècnica,colorsitipologiesdevidres,aixícoma
dissenys similars o fins i tot repetitius, en els diferents vitralls que anirem descrivint.
L’arquitecte empra els vitralls a les zones d’ús comú del Pavelló dels Distingits: saló,
saladejocs,menjador,galeriadelprimerpisial’escalad’accésaleshabitacions.

Aquestpavellóesvaconstruirentreel1906iel1908.Alsarxiusdelamateixainstitució
han conservat la documentació —copiadors de cartes— que demostra que la
collocaciódelsvitrallsesvaallargarmésenllàdel’acabamentconstructiudel’edifici,
fins al 1910578. Això no ens ha d’estranyar, ja que el cobriment de les finestres, en
aquest cas els vitralls, s’acostumen a collocar al final de la construcció de l’obra,

578

AIPM.S’hanconsultat:«copiadordecartanúm.3»,dejunyde1907amarçde1909,el«copiadorde
carta núm. 4» de març del 1909 a agost de 1910, «copiador de carta núm. 5»,  d’agost de 1910 a
setembre de 1911. I el «diario borrador» núm. 1, 6 i el 7. On s’ha trobat tota la documentació de la
construcciód’aquestsvitralls.
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perquè com que són un material molt fràgil hi ha risc que es trenquin si s’installen
ambantelació.

Aixíperexemple,alacartadel24denovembredel1908579del’empresaencarregada
delaconstruccióal’empresaRigalt,GranellyCía.se’lsdiuque:
«Por agencia haya remitido a Vª uno de los dos armazones de hierro
paralasvidrierasdelapuertadeentradaaledificioenconstrucción.El
otroésexactamenteigual.SirvansepedirinstruccionesalSr.Domènech
sobreloquedebenhacerseenestasvidrierasrogandolesqueactivenla
construcciónyquetanprontocomopuedanenviendosoficialesparala
colocacióndetodoloquefalta.»
Oalacartadel25demaigde1910580ons’exposa:
«Sres.Rigalt,GranellyCía.PorrecaderoMateulesenvíounavidrierade
coloresparaquesesirvanreponerlosvidriosrotosydevolverlaunavez
arreglada.»

L’acabamentdelaconstruccióicollocaciód’aquestsvitrallsvaserel1911.Enlacarta
del 24 de juliol del mateix any581, hi ha constància que el responsable de l’obra ha
rebutlafacturadelafeinafetaperal’empresadevitralls,iqueenbreuseliabonarà.

Gràcies a la documentació conservada sabem que aquests vitralls foren fets al taller
RigaltiuncopfinalitzatstraslladatsaReus,alasevaubicacióiqueeral’arquitecteLluís
Domènech qui decidia quins eren els motius que havien d’anar representats, segon
demostra el text de la carta del 24 de novembre de 1908: «...sirvanse pedir
instruccionesalSr.Domènechsobreloquedebenhacerseenestasvidrieras.582»

579

AIPM.«copiadordecartanúm.3».26demaigde1908,p.268.
AIPM.«copiadordecartanúm.4».25demaigde1910,p.371.
581
AIPM.«copiadordecartanúm5».24dejuliolde1911,p.443.
582
AIPM.«copiadordecartanúm.3».24denovembrede1908,p.422.
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Parallelamentalaconstrucciód’aquestedifici,l’arquitecteLluísDomènechiMontaner
estrobatreballantenaltresimportantsconstruccions,iambellelsseuscollaboradors
més pròxims. Així es poden veure motius decoratius que es repeteixen als diferents
edificis.Perexemple,alhoraqueestàfentelsvitrallsdelpavellódelsDistingitstambé
s’estanfentelsvitrallsdelPalaudelaMúsica(19051908).Hihamotiusvegetalscom
elsquedecorenlapartsuperiordelesportesdelagaleriadelprimerpis,justasobre
delsmedallons,quesónigualsqueelsqueempraràalPalaudelaMúsica,encaraque
enaquestedificidesenvoluparàmésaquestmotiu,jaquel’utilitzacomasanefaenel
vitrallquedecoraelvestíbuldel’entradaons’inicialagranescalinata,emmarcantel
vitrallambl’escutdeCatalunya.

ElSalóésl’espaiprincipaldelPavellódelsDistingits.Tél’entradaperlapartposterior
de l’edifici, la que dóna als jardins. També s’accedeix des de l’entrada principal a
aquest espai a través d’un petit vestíbul. A la porta d’accés de l’entrada principal ja
trobem la primera mostra de vidre artístic. Aquesta és una porta de fusta de dos
batents amb una vidriera a la part superior de cada una, al centre de cada una
d’aquestesvidriereshihaunmedallóamblarepresentaciódel’anagramadel’Institut
PereMata(IPM).Leslletressónenvidredecolorvermellósenunfonsgroc.

Tornantaaquestespaiprincipal,elsalódelPavellódelsDistingits,caldirqueerauna
zonaonelsmalaltspodienrebrevisitesi,comazonapúblicaqueera,fouunadeles
estancesonl’arquitectevaemprarmésornamentació.Ladecoracióenvidreemplomat
enaquestespaisecentra,perunabanda,alesportesd’accésaljardíposteriori,per
l’altra,alesportesd’accésalmenjadorialasaladejocs.Delesoberturesquedonenal
jardí, la part central és un gran finestral de sis batents, on la decoració se centra
bàsicamentenlapartsuperior.Hihatresfrangesdecorativesdiferenciades.Laprimera
queestrobaalapartméssuperiordelesobertures,hihaunadecoraciógeomètrica
seriadaquerepresentaformespoligonalsdesiscaresentonsataronjats.
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La segona franja és on trobem la decoració principal, i de més grans dimensions.
Tambétrobemelmateixdibuixqueesvarepetint.Alcentre,unadecoraciófloralde
formaarrodonidaidetonsquealterneneltaronjaielmoratques’uneixenentresiien
els diferents batents mitjançant una decoració vegetal de llargues tiges i fulles
allargassades.Latercerasanefaverticalésunadecoraciógeomètrica,querecordaun
trencadísfetmitjançantfragmentsdevidreimprèsdecolormoratunitsperplom,que,
alspuntsd’encreuamentdelsdiferentsploms,s’haembellitafeginthicibes,pecesde
vidre circular que podien estar fetes manualment o mecànicament i que s’empraven
perembellirelsvitralls.

Lapartinferiorestàfetaambvidreblanctransparentdeformaquadriculadaunitper
ànimes de ferro. També a cada un d’aquests finestrals trobem una decoració molt
típicadel’arquitecteLluísDomènech,comeraladetraspassarl’arquitecturaenvidre.
Aixòjahovaferperprimercopal’edificidelCafèrestaurantdel’Exposicióiapartir
d’aquí es comú en molts dels vitralls que decoren les seves construccions. El fet
consisteix,enelcasconcretd’aquestvitrall,aimitarenvidrelesformesd’unacolumna
ambelseucapitell.Alscostatsquedonenalbastimentdefustahiposavidred’uncolor
diferent,enaquestcasgroc,finsaarribargairebéalafranjainferiordeladecoració
abansdescrita,remataaquestasanefadevidresdetonalitatsgroguenquesambquatre
vidres de color morat amb una ciba central, envoltats per la ja anomenada sanefa.
Aquestadecoracióesrepeteixabandaibandadelbastimentdefusta.Aixíelsvidres
grocs imiten el fust de la columna i les quatre peces de vidre amb la ciba central, el
capitell.
Perpendicularmentaaquestfinestral,hihalesduesportesd’accésquedonenaljardí,
querepeteixenalapartsuperiorlamateixadecoracióanteriormentdescritaambtres
franges ornamentals i amb una sanefa que decora els laterals. La part inferior de la
portasegueixelmotiuornamentaldelafranjasuperiord’elementsgeomètrics.També
trobem decoració a les portes que donen accés a la Sala de Jocs i al Menjador.
Aquestesportestenenunapartsuperiordevidreiunapartinferiordefusta.Alapart
de vidre hi ha representada una decoració vegetal de formes estilitzades que
s’entrellacen entre elles fetes amb vidre imprès de color verd complementat amb
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petitescibesdecolormorat.Rematantelcoronamentdelaportatornematrobarla
sanefa de formes poligonals ataronjades, que ja havia emprat en la decoració dels
finestrals del jardí. A banda i banda hi ha dues sanefes amb cibes centrals de color
moratd’unamidamésgranalaqueempraalapartsuperiordelaporta,quealterna
amb vidres impresos de color verd. La part central de la porta està feta de peces
rectangulars de vidre blanc imprès translúcid, unides per ànimes de plom. A la part
inferior de la porta intercala entremig de la fusta quatre grans cibes de diferents
colors.

La sala de jocs es troba a la planta baixa, i s’accedeix a través del saló. L’estança es
troba illuminada mitjançant tres grans finestrals cadascun dels quals es troba dividit
en dues parts. La inferior, que és la que està a l’abast dels malalts, són finestres
rectangularsdegransdimensionsideduesbatents.Estanfetesdepecesvidreblanc
transparent, per on es pot contemplar el jardí, unides per primes vares de ferro que
imiten el plom per no donar la sensació d’un espai enreixat. Per la mateixa raó de
seguretat,ques’utilitzaelferroenllocdelplom,alsbastimentsdefustaqueaguanten
lesfinestresnotrobemcapmanetaperpoderlesobrir.

L’altra part de la finestra, que es troba a força distància del terra, la formen tres
oberturesenformad’arcapuntat,quecomplementenlesfinestresrectangularsdela
partbaixa,lacentrald’unaalçadamésgranquelesdueslaterals.Tambétenendues
batents, a l'igual que les finestres de la part inferior. Aquestes sí que van decorades
ambvidreemplomat.L’ornamentacióesrepeteixenlestresobertures.Enprimerlloc,
trobemlasanefadeformespoligonalsqueenvoltaelperímetredelafinestra,ienel
centrelarepresentaciódediversesformesvegetalsifloralsques’entrellacenentresi.
Tal com s’acostumava a fer en aquest període, al dibuix predominen les formes
estilitzades i sintètiques, com ja s’ha comentat anteriorment s’empra elmateix plom
per definir el contorn del dibuix. En aquesta sala l’artista vitraller juga amb els tons
verdsdelestigesdelesflorsambelmoratdelapròpiaflor,lesqualsportenunaciba
ataronjadaalcentre,comelcordelaflor,envoltadadepètalsdecolormorat.També
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d’aquestasalas’handeressaltarlespecesdevidrequedecorenelllumdedamuntde
latauladebillar.Sónunespecesdevidreemmotllatdecolorblau,deformafloral.

Al’espaidestinatalmenjadordelsmalalts,hihavitrallsenduesparets.Perunabanda,
entrant a mà dreta hi ha posats uns vitralls molt similars als que hem descrit
anteriorment a la sala de jocs. Tres finestres de dues batents cada una, dividides en
dues parts diferenciades. La inferior feta de peces rectangulars de vidre blanc i
transparent per deixar passar la llum i la vista del jardí. A la part superior, en
correspondència amb les finestres de la part inferior, tres finestres de forma d’arc
apuntat, també amb dues batents amb decoració floral, envoltada de la sanefa de
formespoligonalsdetonsataronjats.Elquevariaés,perunabanda,latipologiadeles
flors representades, encara que les tonalitats són similars són tiges verdes que
s’envoltenientrellacenambunesflorsdecolormorat;perl’altra,ésquelesflorsiles
fullesdelasaladejocssóndeformesmésesquemàtiquesidelíniesméssenzillesque
lesquedecorenelmenjador,enlesqualsesveuuntreballméscomplex.

A la paret oposada i envoltant el moble menjador trobem l’altra decoració en vidre
emplomat. De forma molt original, l’arquitecte Domènech dissenya una porta amb
vidrieresqueparteixenduespartselmobledelmenjador.Coronantlapartsuperior
delmateixmoblecollocaunfinestralquedónaalagaleriadelprimerpisambforma
d’arc carpanell amb cinc badius o finestres. A la decoració, tant de la porta com del
finestral superior, es repeteix la decoració floralvegetal anteriorment descrita a les
altresfinestresdelmenjador.

Alagaleriadelprimerpis,l’arquitectedissenyacincportesdeduesbatentsquedonen
asobredelsalóprincipal.Sóncincportesambacabamentd’arcapuntat,ladecoració
es repeteix a totes cinc, exceptuant la central on varien els dibuixos dels medallons
centrals.L’embellimentd’aquestesfinestresconsisteixenlasanefageomètrica,quees
repeteixatotselsvitrallsdelrecinte,queenvoltaelperímetredetotal’obertura.Ala
part superior, dins del que seria l’espai que deixa l’arc apuntat es representa una
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ornamentacióvegetaldetonsverdsambunfonsdetrencadísambdecoraciódecibes
de colors groc i morat. A la part central hi situa una franja horitzontal formada per
pecesdevidredediferentstonalitatsblaves.Alcentreunmedallócirculartambéamb
vidredecolorblavós,envoltaunaflorenformadepinya.Alapartinferiord’aquesta
franjahoritzontaliperrematareldibuix,estornenarepetirlesformesvegetalsiguals
alesrepresentadesenlapartsuperior.

Aquesta decoració difereix a la finestra central, que no té el dibuix de la pinya als
medallons,sinól’escutdel’entitat,l'allegoriaalacuraciódelmalalt,«denoulluirà»,i
l'escutdeReus.Aquestmedallóésl’únicdibuixdetotaladecoracióenvidredelrecinte
onhiharepresentaciófigurativaions’utilitzapinturasobrevidre.










Fig.86.VitrallInstitutPereMata.Allegoriadelacuració.
DeNouLluirà.Rigalt,Granell&Cia.19061908.Reus


Al’escalaprincipalquedónaaccésalesplantesonhihaleshabitacions,hihadiverses
obertures decorades, com són les finestres que donen llum en aquesta escala i les
portesvidrieres necessàries per accedir a les diferents galeries que distribueixen les
habitacionsdelsmalalts.

Les formes decoratives són repetició de les descrites anteriorment: hi ha sempre
present la sanefa que envolta tant les finestres com les portes i el que varia és la
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decoració floral i vegetal que les ornamenten. A les portesvidrieres situa aquesta
decoració a les quatre cantonades. Representa uns motius floralsvegetals a les dues
cantonades superiors, i uns altres motius, diferents dels anteriors, a les dues
cantonades inferiors de les portes. Els tons predominants són el verd de les tiges i
diferents tonalitats de tons morats per a les flors, molts cops amb cibes a la part
centraldelaflor.

Lesfinestressóndeformesrectangularsiladecoracióésmoltsimilaraladelesportes,
sanefa perimetral i decoració floral i vegetal a la part superior. Aquestes són
decoracions d’una gran senzillesa i sobrietat però no per això menys interessants, i
compleixenplenamentelseuobjectiud’embellirl’espaiilallumquehientraatravés.

AbandadelsvitrallsquehihaalPavellódelsDistingits,tambéhemdeparlardelquehi
haalPavellódelsServeisGenerals,queactualmentacullelsserveisadministratius.Ara
bé,enl’èpocaqueesvaconstruirvaferlafuncióperalaqueanavadestinat,osigui
serveisgenerals,encaraquetambéfoularesidènciadeldirectorimajordom.

AlaprimeraplantatrobemunaportaambvitrallsquesónsimilarsalsdelPavellódels
Distingits.Sónunsvitrallsenvidremosaicambtonalitatsverdesimoradesambdibuix
floralesquematitzatdelíniessinuosesiestilitzades.Elvitrallerjuga,igualquealaresta
devitralls,amblesdiferentstexturesdelmateixvidre.

El conjunt dels vitralls, sobretot els que decoren el Pavelló dels Distingits està
totalmentdinsdelacorrentmodernista,quetantl’arquitecteLluísDomènech,comel
seucollaboradorAntoniRigalt,empravenperembellirlesdiferentsconstruccionsque
l’arquitectefaenaquestperíode.Sónvitrallsqueestanenlalíniaambelques’estava
fentalarestad’Europa,tantendibuixcomentècnica.

Entre el 1902 i el 1930 trobem treballant de forma discontínua aquest taller de
vitrallersalesobresdel’HospitaldelaSantaCreuideSantPau.Aquestaempresade
tan gran magnitud es va poder fer gràcies al generós llegat de Pau Gil i Serrà. Es va
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escollirelpolifacèticarquitecteLluísDomènechiMontanercomaarquitectedirector
de l’obra, que va crear aquest espai en un intent de donar pau i repòs als malalts.
Abans de fer aquest projecte, Lluís Domènech va estudiar gran quantitat d’hospitals
tant d’aquí com de l’estranger. L’arquitecte tenia experiència en centres hospitalaris
similars (s’havia encarregat de la construcció de l’Institut Mental Pere Mata de Reus
(18771918)).Elsparallelismesentreaquestesduesobressónevidents,presentenuna
distribuciósimilar,defetespotconsiderarl’InstitutPereMatacomunassaigprevial
quedesprésdesenvolupariaal’HospitaldeSantPau.

El banquer català Pau Gil i Serra (18161896) va donar la suma de quatre milions de
pessetes per a la construcció d’un hospital modern a la ciutat de Barcelona. Per a la
construcció d’aquest hospital es crea un concurs al qual es van presentar tres
projectes:undeDomènechiEstapà,unaltredeDomènechiMontaneriuntercerde
Baiges,delsqualsvaserescolliteldeLluísDomènech.

La primera pedra fou collocada el 15 de gener de 1902 i les obres van durar fins al
1911 en què es va exhaurir l’import total del llegat de Pau Gil. Amb aquests diners
s’havia comprat 36.000 metres quadrats de terreny i construït el gran pavelló
d’administració, dos petits pavellons d’observació i reconeixement: el de Sant Jordi i
Santa Apollònia, cinc pavellons d’infermeria d’un pis i semisoterrani: Sant Salvador,
SantLeopold,laPuríssima,elCarmeilaMercè,unpavellód’infermeriadedospisosi
semisoterrani:MaredeDéudeMontserrat,ilaCasad’Operacions:SantCosmeiSant
Damià.583

Perpodercontinuarlesobresesvanfusionarambl’anticHospitaldelaSantaCreu,del
qualheretarienelnom.Aixíesvapodercomprarlatotalitatdelsterrenysprevistos,un
totalde145.000metresquadrats,equivalentsa9illesdel’eixample,itambégràciesa
l’ajuteconòmicdediferentsllegatsidonacionsparticulars.
583

Hihadiversesobresbibliogràfiquesqueensparlendelahistòriadel’HospitaldeSanPau:
BALCELLS,Consol.SantPau,HospitalModernista.Barcelona:TerraNostranúm.,13.EdicionsdeNouArt
Thor,1988.
SERRACLARA I PLA, M. Teresa, MARTÍ I AYXELA, Montse. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Història,
Arquitectura,Art.Barcelona:FundacióPrivadaHospitaldelaSantaCreuiSantPau.GuinovartiOsha.
GARCÍAMARTÍN,Manuel,L’HospitaldeSantPau.Barcelona:CatalanadeGas,1990.
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El15desetembrede1913l’Ajuntamentconcedíal’Hospitalelpremialmilloredifici
construït l’any anterior. Aquest premi era el tercer que l’Ajuntament atorgava a una
obra de Domènech i Montaner i per això li concedí la medalla d’or. Una làpida que
commemoraaquestfetestàcollocadaal’escalaprincipaldelpavellód’administració.
Els donatius de Rafael Rabell i de la seva filla Lluïsa Rabell permeteren construir un
altrepavellód’infermeria,eldeSantRafael,finalitzatel1918.

Després de la mort de l’arquitecte el 27 de desembre de 1923, el seu fill, Pere
Domènech i Roura (18811962), s’encarregà de la direcció de les obres. Pere
Domènech,quecollaboràdesd’unprincipiimoltdirectamentambelseupare,seguí
finsal’any1928partdelessevesintervencionsinicials.Elmodernismevaperviurefins
enaquellmoment;esconstrueixenaltrespavellonsd’infermeria:SantaVictòria(1920),
SantManel(1922),l’Assumpció(1926)iSantFrederic(1928).Larestadepavellonsaixí
comlaCasadeConvalescènciail’església,obradePereDomènechiRoura,marquenla
transicióentremodernismeinoucentisme.

Pelquefaalaconstrucciódelsvitralls,s’haderessaltarquehaestatdegranajudael
fetques’hagiconservatlamajorpartdeladocumentaciódelaconstruccióactualment
recollida a l’Arxiu Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (AHSCSP)584. La
majorpartdel’obraenvidreestafetaperl’empresadevitrallsRigaltyGranell.Aquest
fet no ha de ser estrany, ja que eren collaboradors assidus de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner i treballaven en totes les seves obres arquitectòniques. El fet
que la construcció s’allargués tant en el temps fa que sigui una obra on trobem
documentació de les tres societats que marquen l’evolució de l’empresa Rigalt &
Granell.Aixítrobemfacturesanomdel’empresaAntoniRigaltyCía.,Rigalt,Granelly
Cía.ideGranellyCía.


584

 A banda de la documentació trobada en l’AHSCSP, també s’ha de fer menció d’altres arxius que
s’hanconsultat,comeldefamíliaGranell,alsqualss’had’agrairlasevaamabilitatibonapredisposició
per ajudar en la recerca. En aquest arxiu s’ha conservat poca documentació al respecte, ja que es va
perdrelamajorpartdurantlaGuerraCivil.Enshaarribatfinsalsnostresdiesinformaciófragmentada.
Tambés’haconsultatl’arxiuhistòricdelCOAC.
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Undelsdocumentsfonamentalsqueesconservaal’AHSCSP,éselPlecdecondicions
de l’obra585. L’article 9 d’aquest document, el dedicat a l’apartat de vidrieria, descriu
comhandeserelsvidresdelstancamentsdetoteslesobertures.Surtmoltdefinitel
tipusdevidrequehad’anaracadadependència,elgruix,lamassillaques’hadeposar,
etc.,estàtotpensaticalculatminuciosament.

Alplecdecondicionstrobempocareferènciaalvidreartísticemplomat,únicamentels
apartatsKiLendiuenalgunacosa:

«k) Tendrán vidrieras sencillas de colores claros, montadas con plomos y hierro, las
ventanasdelassalasarchivo,bibliotecaymuseodeestudio,salasdejuntas,salasde
reunión de los médicos, antesalas y tribunas del salón, escalera principal y
dependenciasdeimportanciaanáloga.

»l)Tendránvidrierasdecolor,dedibujosespeciales,losventanalesdelsalónprincipal.»

Una de les primeres conclusions que es poden extreure, si analitzem el plec de
condicions,ésqueestavaprevistamoltpocaaplicaciódevidreemplomat.Segurament
el factor econòmic en fou una de les causes principals, no podem oblidar que
l’arquitecteestavasubjecteaunpressupostiques’hivahaverd’adaptar.

Aixíúnicamentpreveuaquesttipusdedecoracióalespartsmésnoblesialeszonesde
representació del conjunt. Segons el disseny inicial de Lluís Domènech i Montaner,
trobem vidrieres emplomades al Pavelló d’Administració i al convent, posteriorment
també el seu fill Pere Domènech n’emprarà per a l’embelliment de la Casa de
Convalescènciail’església.



585

 Pliego de condiciones que junto con las generales aprobadas para las obras públicas en 7 de
diciembrede1900,enlonomodificadasporelpresente,deberánregirenlaejecucióndelasobrasdel
HOSPITAL DE SAN PABLO. Establecimiento Gràfico: Thomas. Barcelona MCMV. Article 9. Vidrieria, p.
XVIII.
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Fig.87.Lluerna.Pavellód’AdministracióHospitaldela
SantaCreuiSantPau.Barcelona.Rigalt,Granell&Cia
19081910.Barcelona.


Els motius representats sobretot al pavelló d’Administració són seriats, com es pot
comprovartantalsvitrallsquedecorenlesgaleriesdelaplantabaixacomdelprimer
pis.Ladecoracióestrobacentradaenlapartsuperiordelvitrall,larestaésdevidre
transparent.Tantlaseriaciódelsmotiuscomlalimitaciódel’emplomatenunapartde
lafinestrasónduessolucionsquefanabaratirelcostdelvitrall.

Elsvitrallsdelesgaleriestenenuntractamentdemurdevidreifandeseparaciósubtil
entrel’exterioril’interiorcomhofatambéelgranfinestraldelSalód’Actes.Lesparets
devidreomurcortina,sónunelementcomúenmoltesdelesobresprojectadesper
LluísDomènechiMontaner.Seguramentl’obramésconegudadelesqualséselPalau
delaMúsicaCatalanadeBarcelona(19051908),peròtambéentrobemperexemplea
laCasaNavàsdeReus(19011907).

Alarestadepavellonspredominaelvidretransparentmoltméseconòmic,tantcoma
materialcomenlasevamanipulacióimàd’obra.Aquesttipusdevidrefacilitalavisiói
lalluminositatdel’espai.Eltractamentd'aquestesoberturess’enténdesd’unpuntde
vistamésfuncional.Tambéenalgunsd’aquestspavellonsideformapuntualtrobem
vitrallemplomatdecolor,perònormalmentsónintervencionsbastantposteriorsala
construcciódel’edifici.
326


Elsvitrallsprincipalsestanexecutatsperl’empresaqueensocupaencaraquetambé
trobemreferenciades,enladocumentacióconservada,altresempresesdelramdela
vitralleria que ofereixen els seus serveis a l’arquitecte encarregat de l’obra Lluís
Domènech, pel que fa al subministrament de material.  Aquest és el cas de les
empreses:VicyCoromina586,J.B.Torres587,VidrieraBarcelonesaJuanVilellaSdad.en
Cta.,588J.Espinagosa589iArtesdelVidrioyMolduras,SA.590.L’empresadeJuanVilella
va subministrar a l’hospital de Sant Pau les «baldosillas» de vidre que necessitaven,
peròeral’empresaRigalt,GranellyCía.quis’encarregavacollocarles.Aquestfetsurt
reflectitenunmemoràndumdel6d’abrilde1908591delaCasaRigalt:«Lasbaldosillas
deberáentregársenosenlaobra».Untretquecalressaltardelainformacióextretade
lesfontsdocumentalsésqueaquesttallernoesdedicavaexclusivamental’execució
delsvitralls,sinóquetambéfeiad’empresaproveïdoradevidre,delqualhihaviaun
dipòsitenelmateixhospital592.


586

Cartadel’empresaVicyCorominadel22d’octubrede1913,dirigidaalaAdministracióndelHospital
delaSantaCruzdeBarcelona.Conservadaal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPau.
Obresdelnouhospital.18921959volumVContractesdefinitius(19041907),carpeta10.
587
Pressupostdel’empresaJ.B.TorresConservatal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSant
Pau.Obresdelnouhospital.18921959volumVContratosdefinitivos(19041907).Carpeta10.Preciode
los ladrillos «Helios» de vidrio hueco, blanco o en colores amarillo o verde para tabiques, pudiendose
adaptaralosdeobraotierra.
588
MemoràndumdelaVidrieraBarcelonesaJuanVilellaSdad.encartaalSr.LuisDomènechiMontaner
del29defebrerde1904.Conservadaal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPau.Obres
delnouhospital.18921959,volumVContratosdefinitivos(19041907),carpeta10.
CartadelaVidrieraBarcelonesaJuanVilellaSdad.alSr.LuisDomenechyMuntanerdel26denovembre
de1908.Conservadaal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPau.Obresdelnouhospital.
18921959volumV,Contratosdefinitivos(19041907),carpeta10.
589
NuevoHospitalencontrucción.Librosdecuentaslibrodiarioodepositaria.28deenerode191031de
diciembre de 1923, p. 131 i 160. Anotació dels imports abonats a aquesta empresa en pagament del
vidresimàd’obra.
590
 Carta de las Artes del Vidrio y Molduras, SA, del 16 de febrer de 1923 al Sr. Pedro Domènech.
Conservadaal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPau.VOLUMXIV.Carpeta13Vidres
(19211929).Proveïdors.
591
AHSCSP.
592
S’haconservatal’arxiudelafamíliaGranellundocumentmanuscritqueésuninventaridel1915del
materialenvidrequehihaviaal’HospitaldeSantPau.
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En una carta de l’empresa Rigalt a l’arquitecte Lluís Domènech del mes de gener de
1904 trobem esmetnats els diferents tipus de vidre que s’empraren per a la
construcciódelesvidrieresdel’Hospital593:

«Vidrios del pais, Vidrios extrangeros, Vidrio catedal blanco,
Baldosilla, Vidrio privilegiado blanco, vidrio privilegiado color,
baldoses , cristal grueso St. Gobain , Cristal grueso Belga, Vidrio
Flemish.»

Aquests mateixos vidres surten referenciats als certificats d’obres i a les factures.
També s’encarregaran de proveir l’Hospital de vidres transparents blancs. No hem
d’oblidarqueaquestaempresateniadiferentsseccionsi,apartdeladevitrallartístic,
tambétenienunapartdedicadaalavendadevidresdetottipusal’engròsialdetall.
A través de la documentació conservada queda patent que els vitralls eren uns
elementsd’acabamentdel’obra.Comqueésunmaterialmoltfràgil,ésusualqueels
vitrallssiguinundelsdarrerselementsdemuntarseenunaconstrucció.

El1904enunacartaquedirigeixLluísDomènechaJoséRogent,EmilioVidalyRibas,
Juan Ferrer Vidal, Manuel de Sibatte i José M. Nadal, es mostra la necessitat de
començaratreballaramblesramesd’acabamentdel’edifici.Aixòensdemostraquela
construcciódeviadeserforçaavançada:

«...restantes ramos de terminación: carpintería, cerrajería de taller,
vidrieriaypintura,soydeparecerqueseprocedaporcontratosparciales
sobre modelos de obra de los distintos objetos que se podrían comenzar
desdeahora.»

Però no serà fins al 1908 quan s’iniciïn les obres de vidrieria. L’adjudicació de la
contractadevidrieriaalacasaRigalt,GranellyCía.ésdedatade6d’abrilde1908,tal
comenshodemostralacertificaciód’obresnúm.473,ondiuquelacontractad’obres
593

Conservadaal’ArxiuHistòricdel’HospitaldelaSantaCreuiSantPau.Obresdelnouhospital.1892
1959volumVContratosdefinitivos(19041907),carpeta10.
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devidrieriaesvadonarenaquesttallerenladataabansesmentadaiqueestàsignada
perl’arquitecteLluísDomènech.594

Lesprimeresobresques’encarregarenenaquesttaller,talcomenshodescriuaquest
document,forenalgunesvidrieresdelPavellód’Administració,lesobress’allargareni
trobemqueel1923encarahitreballaven.PosteriorssónelsvitrallsdelConvent(1922
1930?),delaCasadeConvalescència(19221930)idel’Església(19221930)

ElPavellód’Administració

Aquestpavellóéseldemésrellevànciadetotl’Hospital.Aquíhaviend’anarlesoficines
deDireccióid’Administraciódel’Hospital,aixícomtambélaBiblioteca,elMuseuila
Salad’Actes,peraixòlasevadecoracióhaviadeserlamésexuberantidistintivadetot
elrecintei,enconseqüència,ésontrobemmésvitralls.

Elsprimersvitrallsdetotelrecinteesvancollocaraquí.Seguintladocumentacióes
potestabliruncritericronològicdelprocésdemuntatgedelsdiferentsvitrallsd’aquest
pavelló.Segueixenuncriteriproulògicencomençarlacollocaciódedaltabaix,enel
mateix ordre que segurament s’anaven finalitzant les altres obres constructives i
decoratives:


19081910:Claraboiacentralivitrallsdel’escalaprincipaldelcostatdelaclaraboia.
1911:Vitrallsdelscossoslaterals:Biblioteca,Administració.
1917:Vitrallsdelaprimeraplanta.
1922:VitrallsdelaSalad’Actes,del’escalaprincipalidelafaçanaprincipal.
1923:Vitrallsdelesgaleriesdelaplantabaixa.595


594

AHSCSP,Contracted’obres,Vidrieria.Certificaciód’obres.Cert.núm.472.carp.6carp.1.
Perestabliraquestscriteris’haseguitlainformacióqueensdonavenelsdiferentscertificatsd’obres,
aixícomelsinformesdiarisdelaconstruccióconservatsalAHSCSP.

595
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Encara que hi ha molta diferència de dates entre els primers vitralls collocats i els
últims,noimplicaquehihagi,comsemblarialògicacausadel’amplitudcronològica,
un trencament estilístic entre uns vitralls i els altres. Al contrari, tot el conjunt de
vitralls que embelleixen el Pavelló d’Administració, està dintre de la mateixa línia
estilística,elmodernisme.

Aquestfetseguramentésconseqüènciadelfetqueelprogramaiconogràficiestilístic
dels vitralls ja estava establert, com passava amb els dels altres dissenys tant
arquitectònics com de les altres arts aplicades. Com a conseqüència dels diferents
retards en l’obra, molts cops per falta de diners, la collocació de les vidrieres es va
dilataralllargdeltemps.Unexempled’aquestfetéselvitralldelsalód’actes,talcom
espotllegirenunacartamemoràndumqueenvialacasaRigalt,GranellyCía.

AEnriqueCatà,el13dedesembrede1910596,diuentrealtrescoses:«Lesmandamos
undibujoparavidrieradelsalon,esperandoseradesuagrado».

Lacollocaciód’aquestvitrall,queenun
principijateniaeldissenyfetl’any1910,
no es portà a terme fins al 1922597.
Aquesta cita també ens fa reflexionar
sobre el paper de l’arquitecte en el
dissenydelsvitrallsdel’Hospital.Davant
dels

vitralls

que

decoren

les

construccions modernistes, ja siguin
complexosisofisticatsdissenysomotius
méssenzillsiseriats,laqüestióqueens
plantegemésladequihafeteldisseny.

Fig.88.Vitrallfinestra.
PavellóAdministratiu
HospitaldelaSantaCreuiSantPau.
Rigalt,Granell&Cia.190819011
.Barcelona.




596
597

AHSCSP.Obresdelnouhospital18921959.VolumV.
AHSCSP,Contracted’obres,Vidrieria.Certificaciód’obres.Cert.núm.463.carp.10carp.23.
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LamentablementenelcasdelsvitrallsexecutatsenaquestpavellóperlacasaRigalt,
GranellyCía.,noésclarquiésl’autorfísicdeldibuixquehaservitdebasealmestre
vitrallerperferl’obraenvidre.Gairebétotaladocumentacióalrespectes’haperduti
sónpocselscasosenquèconeixemelnomdeldissenyador.

Enelcasd’aquestsvitrallsenconcretidesprésdetrobaraquestareferènciaaixícom
unesbós598querepresentaund’aquestsvitrallsflorals,crecquenoésagosaratafirmar
queelsdissenyselsfeiadirectamentAntoniRigalt,sempreseguintunesdirectriusque
limarcaval’arquitecte,iambl’aprovaciód’aquest.Peròtambécrecque.aixícomen
altres arts decoratives aplicades a l’arquitectura, els dissenys inicials eren fets pel
mateixDomènechalseudespatx599,enelcasdelsvitralls,ideguttambésegurament
alsmoltsanysdetreballarplegats,eraelmateixvitrallerquiaportavalaproposta.
















Fig.89.detalldelvitralldelsalód’actes.Pavelló
administratiu.HospitaldelaSantaCreuiSantPau.Foto
SílviaCañelles

Els dissenys que predominen en aquest pavelló són principalment motius florals i
vegetals combinats amb elements heràldics600. Aquests motius són molt propis del
598

Conservatal’arxiudelafamíliaGranell.
AlsllibresdePartesDiarios,conservatsalAHSCSP,surtenreferenciatstotselsprojectesdecoratius
queesfanaldespatxdel’arquitecte;enelcasdelvitrallsnoapareixcapanotació.
600
Hihaunadescripciódetalladadecadascundelsvitrallsalesfitxesdelprojecte.
599
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modernisme.Elsartistesd’aquestmovimentredescobreixenlanaturaperòs’allunyen
del realisme. Les representacions acostumen a ser una sintetització dels elements
naturals reduïts a simples línies, això sí, de formes ondulants i sensuals, que
s’entrellacen entre si. També els colors que empren sorgeixen, molts cops, de la
imaginaciódelpropiartista.Unbonexempled’aixòésladecoracióvegetalquetrobem
alessanefesdelsvitrallsdelesgaleriesdelaplantabaixa.Aquesttipusdemotiuens
recorda d’altres ja emprats per Lluís Domènech i Montaner en altres de les seves
construccions.

Pel que fa als escuts s’ha de tenir present que l’arquitecte Domènech era un gran
estudiósdel’heràldica,finsitotvaferdiferentspublicacionssobreaquesttema601.Als
vitralls de l’Hospital tenen molta presència les representacions heràldiques, on es
barregenelssímbolshistòricsambelsdelamateixainstitució.Estantambédinsd’uns
cànonsmodernistesevidents,tantenlesformescomenlatipologiadevidreemprada.
Únicament trobem decoració figurativa al vitrall del Saló de conferències on hi ha el
gran finestral. Es tracta de dues figures femenines dins dels cànons modernistes,
assegudes i recolzades sobre l’escut que representa l’antic hospital. El que sorprèn
d’aquestes figures és la total falta de grisalla. Tant les línies del rostre com les dels
plecs dels vestits les marca el plom. Aquesta solució, sobretot a les cares, no és
freqüent.Possiblementdeviadeserperlafaltadepressupostquetenien.

La part decorativa d’aquests vitralls està treballada amb la combinació de diferents
tipusdevidreimprèsidecibes.L’úsdelvidreimprèsesvaposarmoltdemodadurant
elmodernisme.Hihaviaunaàmpliagammadevidresdediferentstexturesquerebien
nomstancuriososcomestel,gradepólvora,monumental,arrels,rodes,ramatge,gran
flor,pedres,ulldeperdiu,etc.602,segonseldibuixquehitenienimprès.Tambéhihavia
ungranventallcromàtic.


601

 Va publicar el llibre l’Armorial Històric de Catalunya (1922), Nobiliari General català de Llinatges
(1923).
602
InformacióextretadeCatálogodevidriosmoldeados.CardonayMunnéS.A.s/d.Arxiuparticular.
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CalressaltareltreballdelsrellotgesdelatorredelPavellód’Administració,queencara
que no es puguin apreciar fàcilment, també estan fets seguint la tècnica del vitrall
emplomat.Aquestsrellotges,quedatendel1911603,esvanferemprantlacombinació
de vidre porcellana blanc per al fons i vidre de color vermell per a la numeració.
Sorprènlautilitzaciódevidrieraemplomadaperaaquestús,sobretotsiestépresent
quedesdebaixestantaquesttreballésimperceptible.

Altrespavellons

L’empresa Rigalt, Granell y Cía., també fou l’encarregada d’aportar el material i
collocar els vidres dels pavellons d’infermeria, encara que no tenen treball en vidre
emplomat.Ésinteressantferhiesmentjaqueaquestaempresa,comjas’hacomentat
anteriorment, tenia una secció dins del mateix taller dedicat al vidre pla. Aquest és
amb tota seguretat un dels apartats més desconeguts de l’organització. Aquests
treballsencaraquenotenencapinterèsartístic,síquesónimportantsperl’aportació
econòmica a l’empresa i per entendre el funcionament dels tallers de principis de
segle,quetenienladoblevessantartísticaiartesana.

Segons la documentació conservada a l’arxiu604, ha estat possible fer la cronologia
següentdelsperíodesquehihaconstànciadequèestreballaposantvidre:

Î

PavellódeNostraSra.delaMercè



1909

Î

PavellódeNostraSra.deMontserrat

1909

Î

PavellódelaPuríssima



del1911al1916

Î

PavellódeNtra.Sra.delCarme



del1911al1918

Î

PavellódeSantSalvador





del1911al1918

Î

PavellódeSantManel





del1913al1918

Î

PavellódeSantLeopold





del1917al1918



603

Certificatd’obranúm.557.AHSCSP.
 Informació extreta dels certificats d’obres conservats a l’AHSCSP. A: Contrato de obras. Vidrierias.
CertificacióndeObras.

604
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Î

PavellódeSantRafael





del1917al1918

Î

PavellódelaImmaculada





1920


AbandadelacasaRigalt,tambétrobemdocumentadalacasadevitrallsEspinagosade
Barcelonaal1921alsqualss’encarreguenunsvidresilasevacollocacióendiferents
dependènciesdel’Hospital.605

Enaquestspavellonselstipusdevidrequepredominensóneltransparent,elflemish
blanc, el vidre privilegiat blanc i el «baldosilla»; trobem molt poc treball en vidre
emplomat. Dos dels pocs exemples conservats són els del pavelló de Sant Leopold,
situats a la planta subterrània, són d’època bastant posterior a la seva
construcció.606Aquestdosvitrallsdonenpasal’auladelDr.Esquerdoisóndetemàtica
religiosairepresentenelNostreSalvadoriaSantaHelena.
A banda d’aquests vitralls resten altres de procedència diversa i desmuntats. Els
podemtrobaralspavellonsdeSantManel,deNostraSenyoradeMontserrat,al’arxiu
històricdel’Hospitalialmagatzemquel’HospitaldelaSantaCreuideSantPautéal
carrer Trinxant de Barcelona. Aquests vitralls, com que no són a la seva ubicació
original i no tenen cap tipus de documentació, són molt difícils de datar. La majoria
representensímbolsheràldicsoiconografiareligiosa.Encaraquenoenshaarribatcap
tipusdedadadocumentalsobreelsautorsd’aquestsvitralls,espotadjudicarlaseva
autoriaaltallerRigalt,GranellyCía.peralsquesiguinanteriorsal1923ial’empresa
Granell y Cía. per als que siguin posteriors aquesta data, ja que de fet són la casa
successoradel’altraisónelsqueesvanencarregardefertotselsvitrallsdel’Hospital
i,pertant,noseriaescabellatpensarquetambésónelsautorsd’aquestesobres.




605

NuevoHospitalenconstrucción.Librosdecuentas.Librodiarioodepositaria.28deenerode191031
dediciembrede1923.p.131.AHSCSP.Noespecificalaubicacióalaqueanavadestinada.
606
Norestadocumentaciódelasevarealització,peròpodrienestarfetescapal1928quanesposaals
baixosd’aquestpavellóeldispensaridelDr.Ezquerroespecialitzatenproblemesdelcor.Actadel2de
marzode1928.LibrodeActas19261928.
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LaCasadeConvalescència

El 9 d’abril de 1922 s’inicia la construcció d’aquest edifici sota la direcció de Lluís
Domènech i Montaner. Ara bé, la seva defunció, el 1923, farà que qui tiri endavant
ambelprojectedefinitiuiportiladirecciódelesobressiguielseufilll’arquitectePere
DomènechiRoura.Lesobress’allargaranfinsal25degenerde1930607,dataenquèes
vanacabar.Alprojecteinicial,LluísDomènechteniaprevistconstruirunedificiperals
serveis generals de l’hospital, tallers de manteniment i safareig, finalment es va
destinaral’hostalatgedemalaltsterminals608.
ElsvitrallsquedecorenlaCasadeConvalescènciaforencreatsicollocatsel1929609,
exceptuant els de la porta del vestíbul, on segons la documentació conservada
s’installenal1930610.Aquestsvitrallssegueixenlestendènciesdel’èpocaisobretotde
l’arquitectecreadordel’edifici,DomènechRoura.

L’edificiescaracteritzaperunasobrietatdelsmaterialsipelfetquelesformestenen
arquitectònicament una clara influència renaixentista, però amb la incorporació
d’elements decoratius d’inspiració barroca, entre els quals hi ha els vitralls, que
segueixen clarament aquesta tendència. Parlem bàsicament dels que decoren el
vestíbuld’accésprincipal.

Encaraquelasevacollocaciófouel1929,hihareferènciessobrelasevaconstrucciója
desdel’inicidel’obraeneltestimoniqueensdeixenelspressupostos:

«Casa de la convalescència. Pressupost mínim per a la construcció del nou edifici.
Barcelona,novembredel’any1923.CapítolVIII.Vidrieria611”.


607

InformacióquepodemtrobarenunplafóceràmicdelaCasadeConvalescència.
Informacióextretadelapina:http://www.fundaciouab.com/casa/ESP/casa.html
609
AHSCSP.Certificatsd’obradelaCasadeConvalescència.Carpetanúm14.Certificatsnúm.:159,242,
251i261.
610
FacturadelaCasaGranellyCía.del28demarçde1930dirigidaal’arquitecteSr.Domènech.Volum
XVII, sèrie obres de l’hospital. Tema casa de Convalescència. Carp. 7. Pressupostos (19231930).
AHSCSH.
611
VolumXVII.TemacasadeConvalescència.Carp.7.Pressupostos(19231930).AHSCSP
608
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UNIT.

QUANTITAT PREU

IMPORTPAR.

Vidreprivilegiat

M2

284,29

20

5.685,80

Vidreclar

“

528,53

11

5.813,82

Vidredoble

“

294,54

27

7.952,58

Vidredecolorsemplomat

“

147,27

100

14.700

TOTAL







34.152,20



EltallerqueportàatermeaquestsvitrallsvaserlacasaGranellyCía.,continuadorade
lacasaRigalt,GranellyCía.Comjas’haditabans,hihauncanvidenomdel’empresa
el 1923. Hi ha constància a la documentació conservada a l’AHSCSP que es va
encarregarl’obraaaquesttaller612.

Abandad’aquestaempresatambéhihaconstància,gràciesalescertificacionsd’obra,
que l’Hospital tenia un altre subministrador de vidre, la casa Plácido Andreu, de
Barcelona,quenoerenvitrallerssinóvidriers.ProveïenlaCasadeConvalescènciade
vidre flemisch blanc i vidres clars i també s’encarregaven de collocarlos613. Aquest
conjunt fa un trencament estilístic rotund amb tot el que s’havia fet anteriorment
seguintl’estilmodernista.Benalcontrari,aquíhihauràunretrobamentambelmón
clàssic i més concretament amb la línia barroca, sobretot pel que fa referència als
vitrallsquedecorenl’escalaielvestíbulprincipaldel’edifici.









612

S’hanconservatal’AHSCSPdiversesfacturesdelaCasaGranell&Cia.quefanreferènciaalsvitralls
delaCasadeConvalescènciaaixícomcertificatsd’obra.
613
AHSCSP.Certificatsd’obraCasadeConvalescència.Carpetanúm14.certificatsnúm.235,260.
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Hi ha dues tipologies de vitralls molt
diferenciades. Primerament, trobem els
quedecorenlasalad’actes,onhihaun
clar

predomini

de

les

formes

geomètriques combinades amb la
simbologia heràldica dels benefactors
de l’antiga Casa de Convalescència i
símbols de la ciutat i de l’església. Són
Fig.90.Vitrallssalad’actes.Casade
Convalescència.HospitaldelaSantaCreui
SantPau.Granell&Cia.1929.Barcelona

unes formes geomètriques de línies
moltangulosesonpredominal’escaire;

FotoSílviaCañeles


donenmoltaforçaalconjuntifandecontrapuntalesformesarrodonidesonsesituen
elssímbols.Eldibuixdelvitrallelformalacombinaciódediferentstipusdevidredela
mateixagammacromàtica:diferentstonsdeblaus,verdsigrocs.


L’altra tipologia de vitrall és la que hi ha a
l’escala i el vestíbul principal de l’edifici. Està
formada per les representacions dels escuts
heràldicsdelsbenefactorsdel’antigaCasade
Convalescència614. Són vitralls on el que
ressaltaméséseltreballdegrisallail’esmalt
que s’han aplicat. El dibuix el crea aquesta
Fig.91.Detallvitrallescalacasade
Convalescència.HospitaldelaSantaCreui
SantPau.Granell&Cia.1929.Barcelona.

pintura sobre vidre, el vidre emprat continua
sentunabarrejadevidresimpresos,peròque
enaquestcas,comquehihaviatantapintura,
nollueixeltreballdelvidre.




614

Ladescripciódetalladadetotsaquestvitrallsestrobaalesfitxesdel’annexdedicataaquestedifici.
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Leslíniessóntotalmentabarrocades.Elconjuntformaunamenadegarlandadefulles
d’acant, amb els copons als centres, amb els fruits (préssecs o magranes) a la part
superior pintats amb esmalt, i coronant tot el conjunt l’escut corresponent a cada
benefactor, també pintat amb esmalt i grisalla. Aquest estil és dins de la més pura
tradició noucentista, amb l’abandonament de les línies modernistes fent una aposta
pelretornalclassicisme.

L’Església

DelamateixamaneracompassaalaCasadeConvalescència,l’esglésiajaestavaenel
projecte inicial de Lluís Domènech i Muntaner i, encara que fou ell qui va iniciar les
obres,arrandelasevamortl’any1923,quiportaràatermeelprojectedefinitiuésel
seu fill, l’arquitecte Pere Domènech. Tant aquest edifici com el de la Casa de
Convalescènciaieldel’AnticConventoPavellóCentralcoincideixenconstructivament
eneltempsjaqueelsedifiquenparallelament.

Tenen en comú la simplificació dels materials, les línies i l'ornamentació, però
difereixen en estil615. L’església i el convent tenen un seu estil constructiu que ens
recordaelsedificisgòtics,encanvi,italcoms’hacomentatanteriorment,laCasade
Convalescència ens transporta al Renaixement. Aquests edificis tenen grans
parallelismesarquitectònicsiestilísticsamblesobresquePereDomènechportavaa
l’Institut Pere Mata de Reus, on emprà el mateix llenguatge classicista i alhora
eclèctic616.





615

“Poster: Stained glass windows in Sant Pau Hospital Church”, Barcelona. Juntament amb Sílvia
Cañellas.StainedGlassAfter1920:TechnologyandConservation.ForumfortheconservationofStained
GlassWindows.CorpusVitrearum.Lisbon,2628september2011
616
L’InstitutPereMataésuncassimilaraldel’HospitaldelaSantaCreuideSantPau,apartirdelamort
delseupareal1923seliencarregarantoteslesobresd’ampliacióidemilloraqueesvanhaverdeferen
aquestconjuntarquitectònicquehaviainiciatLluísDomènech.
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Fig.92.vitrallsdel’ábsisdel’esglèsia.HospitaldelaSantaCreui
SantPau.Granell&Cia.1929.Barcelona.Fotosílviacañelles


Laprimeradocumentacióquetenimalvoltantdelaconstrucciód’aquestedificisónels
certificats d’obres dels moviments de terra per iniciar la construcció, que daten del
1922617. Es collocà la primera pedra l’11 de març de 1923618. Segons la informació
facilitada pel pintor i dissenyador Narcís Pons i Sunyer619, els vitralls de l’absis són
dissenydelpintorFrancescLabartaiexecutatsperlacasaGranellyCía.entreelsanys
1928 i el 1930. Segons l’anotació conservada al llibre d’actes del 19261928
corresponent al 15 de juny de 1928, en una reunió entre els administradors de
l’Hospital i l’arquitecte Pere Domènech Roura, es parlà dels vitralls de l’absis de
l’esglésiaenelstermessegüents:

«PedroDomènechpresentóelpresupuestoquelefuepedidopara
invertir las 50.000 ptas. Recibidas por un bienhechor en obras de la
iglesia, al efecto indicó que el pavimento de la misma junto con su
colocación costaría unas 8000 ptas. La construcción de las vidrieras
del ábside, representando las obras de misericordia, y las demás del

617

Certificatd’obresnúm.326.Carp.10.Pavellócentraliesglésia:Movimentsdeterra.1922.AHSCSP.
Llibred’Actesde1922al1925,actacorresponental16defebrerde1923,p.33.AHSCSP.
619
 Informació facilitada pel Sr. Narcís Pons i Sunyer (1922), que fou des de 1963 i fins a 1984
dissenyadorypintordevitrallsdelacasaGranell&Cia.ideixebledelpintorFrancescLabarta,segons
conversadel19d’octubrede2006.
618
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edificio combinando vidrio blanco y de color, importarían 18.000
ptas.»

Aquestfragmenttambéensconfirmaqueelsvitrallsquedecorenlanausóndedues
èpoquesdiferents.Elsvidresdecolorsblausirosatsamblescintessóndelamateixa
èpocaqueelsvitrallsdel’absis,noesdevienferméstreballatsseguramentpermotius
econòmics,mentrequeelsdibuixosdesimbologiacristianaielsescutsquedecorenels
centresdecadaund’aquestsvitrallsforenexecutatstambéperlacasaGranellyCía.a
finals dels anys setanta gràcies al finançament del mateix capellà de l’església620.
Aquestsmotiussónobradel’artistaNarcísPons,quevafereldissenyiposteriorment
vapintarelsvitralls.

Entenem que els vitralls de l’absis estaven acabats ja al 1930, també gràcies a una
informació extreta dels llibres d’actes del 1929 al 1931. En concret en trobem la
referènciaenl’actadel25d’abrilde1930,ons’exposa:

«... Igualmente se acordó a propuesta del propio Sr. (Domènech)
proteger por medio de alambradas las vidrieras decoradas del ábside
delaIglesia...»

Elsmotiusdecoratiusdelsfinestralsdel’absisrepresentenescenesbíbliquesdel’antic
testamentbasantsesobretotenaquellsparàgrafsquefanreferènciaalapietatiala
caritat. Mentre que els símbols que estan representat als finestrals de la nau fan
referència al nou testament així com als símbols heràldics que recorden la ciutat i el
capítolcatedralici.

La zona nord de la nau, més fosca i freda, es caracteritza per les tonalitats càlides,
simbòlicament presenta l’Antic Testament. La zona sud, més clara i càlida, es
caracteritza per les tonalitats fredes, simbòlicament representa el Nous Testament i
l’aportació del cristianisme. Entre els anys 1996 i 1997 es portà a terme una

620

InformaciófacilitadaperNarcísPonsiSunyersegonsconversadel19d’octubrede2006.
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restauracióquevaferlacasadevitralleriaBonetdeBarcelonaonesvanrestaurarels
vitrallsprimerisegonabandaibandadelanau,aixícomsetfinestralsdel’absis621.

AnticConvent(PavellóCentral)

El Pavelló Central o Convent és, de tot el
recintehospitalaridelaSantaCreuiSantPau,
l’edifici del qual tenim menys informació i
constància documental sobre els vitralls.
Aquest edifici també és obra de l’arquitecte
Pere Domènech Roura. Per les certificacions
d’obres conservades se sap que la seva
edificació començà juntament amb la de
l’església,l’any1922,iquevapassarelmateix
queambaquestaedificació,queinicialmentel
projecteeldirigial’arquitecteLluísDomènech,
peròarrandelasevamortelcontinuàelseu
fillPere.

Fig.92.vitralldelpavellócentral
convent.HospitaldelaSantaCreui
SantPaus/d.Barcelona.FotoSilvia


Aquestedificiestavapensatperacollirel

Cañelles

guardaroba,elconventileshabitacionsperalescomunitats,lacuinailafarmàcia622.
Elsvitrallsques’hanconservatformavenpartdeladecoraciódelapetitaesglésiaque
hihaviaperaúspropidelsmembresdelconvent.

Encaraquefaltadocumentació,hihaquatrevitralls,elsdedecoraciógeomètricaamb
simbologiareligiosaenl’espaicentral,queportenlasignaturadel’empresaGranelly
Cía.,empresadelaqualjahemparlatextensament.Aixòensdiuqueelsvitrallshande
serposteriorsal1923.Noenshad’estranyarquepossiblementsiguincontemporanis
delsdel’església,idelsdelaCasadeConvalescència.

621

 Informació facilitada per el Sr. Xavier Bonet, de l’empresa Vitralls Bonet de Barcelona, segons
conversadel15denovembrede2006.
622
Llibred’Actesde19221925.Actadel19degenerde1923.AHSCSP.
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Hi ha una referènciaen el llibre de registre d’obres conservat en l’arxiu de la família
Granell, on consta que l’empresa Granell y Cía. feia uns vitralls per a: «Hermanas
Hospitalarias.HospitaldeSanPablo.CapilladelasMonjas.DibujosSr.Valls.1943»que
podrienferreferènciaelsaltresdosvitralls.

El 1903 el taller Rigalt, Granell y Cía. reben l’encàrrec de la Diputació Provincial de
BiscaiamitjançantelseuarquitecteprovisionalMarcoCamiña,perexecutarelsvitralls
delSalódeplensd’aquestadiputació,seguintelsdissenysdelscartronsfetspelpintori
decoradorbascAdolfoGuiard,el1902,elqualesvaencarregardefereldissenydels
esbossos dels vitralls.623 El pressupost que comptava la Diputació per a l’elaboració
d’aquestsvitrallserade7.000pessetes.

EnaquestcasadiferènciadelPalauForaldeBiscaia,janoesfacapconcurspúblic,sinó
que s’encarrega directament a aquest taller barceloní, avalat pel bon resultat en
l’execuciódelsvitrallsdelPalauForal.LaDiputaciólivadonartotalllibertatal’artista
Adolfo Guiard en l’elecció de la temàtica. Aquests vitralls representen sis escenes
allegòriques, on es descriu la història laboral dels bascos des de la ramaderia, la
indústria, l'agricultura, la navegació, la guerra i el comerç. La modernitat d’aquestes
escenesrauenelfetquerepresentaelpobleanònimambuntipusderepresentació
degranrealisme624.Sónunconjuntdesisvitrallsquerepresentendiferentspaisatges
simbòlicsdecaràcteressencialmentbasc.Sónunsvitrallsd’ungranrealismefiguratiu,
nopodemdirqueestiguinestilísticamentdinsdelmodernisme.





623

ArxiuForaldeBiscaia(AFB).Administratiu.BénsiPropietats,caixa1358,exp.339(1apeça).
 GONZÁLEZ DE DURANA, J. Sobre los orígenes de la pintura moderna en el País Vasco. Adolfo Guiard.
Actesdel5ècongrésdelCEHA.Barcelona,29deoctubre3denovembrede198,p.545–550.
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Vitrall 1. Prehistòria. Representació
d’una tribu nòmada en marxa, i
simbolitzal’inicidel’historiadeBiscaia.
Vitrall

2.

Agricultura.

Surten

representades les feines del camp en
plenaactivitat,represental’agriculturai
simbolitza l’assentament de la tribu
nòmada,quemitjançantlasevaactivitat
itreballfanprosperarlaterra.
Vitrall 3. Marina. Aquest vitrall surt
representat el retorn de la pesca de la
balena. Simbolitza la conquesta dels
marsperpartdelpobledeBiscaia.
Vitrall 4. Indústria. Aquesta tribu
nòmada en ple desenvolupament, un
cop dominats la terra i el mar busca el
seu creixement mitjançant el ferro,
endevinant el seu futur en aquesta
indústria. Al vitrall surt recreada una
clàssicaferreria.
Vitrall5.GuerradeBanderia.Capítolde
lahistòriadelPaísBasc.



Fig.93. Detalls dels vitralls de la Sala de Juntas de
Guernika. Publicat al catàleg publicitari de la casa
Rigalt,Granell&Cia.s/d.





Vitrall6.Navegacióicomerç.Aquestvitrallsimbolitzal'altgraudeculturaiprosperitat
queBiscaiavaarribaratenirgràciesaunalluitaatravésdelsseglesperferseunlloc
importantenelcomerç,lanavegacióilaindústria.
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Posteriormentrebenl’encàrrecdefabricarelsvitrallsdelPalaudelaMúsicaCatalana.
(19051908). L’edifici625 fou encarregat el 1904 a l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, en un solar que antigament havia estat el claustre de l’antic convent de
Sant Francesc desamortitzat. El projecte de l’edifici és de planta rectangular, en un
solarforçaallargatiirregular.

Elstreballscomençarenel1905ambunpressupostde450.000ptes.,totiquel’obra
finalcostàmésdeldoblealssocisdel’entitat626.L’obrasesufragàambelsdinersde
l’Orfeó i amb la collaboració popular i de diversos artistes que hi participaren fins a
cobrirelpressuposttotal.Tantelssocisdel’entitatielsciutadansqueconcorregueren
al’adquisiciódelesobligacionsemeses(lacoberturadelesqualsfoulabaseprincipal
del finançament), com l’arquitecte, els seus auxiliars i collaboradors, varen acceptar
que una part dels seus honoraris els fos retribuït no en metàllic sinó amb la cessió
d’aquestes obligacions. L’edifici fou inaugurat el 9 de febrer de 1908, al 1909 va
merèixer el premi de l’Ajuntament de Barcelona al millor edifici artístic construït a
Barcelonal’anyanterior.

Aquest edifici, que ha esdevingut un dels màxims exponents del modernisme català
constadecincnivells:elsbaixosqueanavendestinatsadependènciesdelmateixorfeó
o a l’atenció del públic (vestíbul, classes, sala de juntes, biblioteca, etc.), les plantes
platea,primeraisegonaasalad’audicions,il’àticahabitatgedeldirector.

La construcció d’aquest edifici destaca perl’ús del totxo i el ferro, recoberts peruna
exuberantdecoraciódematerialsdiversoscomlapedra,laceràmicaoelvidre.Tanta
l’exterior com a l’interior predomina una profusió d’elements decoratius, d'alta
qualitatartísticaitècnica.L’arquitecteLluísDomènechiMontaneresvaenvoltardels
625

BibliografiaalvoltantdelPalaudelaMúsicaCatalana:
DOMÈNECH I GIRBAU, Lluís. El Palau de la Música Catalana. Barcelona: Editorial Lunwerg. 2002 D.A.
DomènechiMontanerAny2000Year2000.Op.Cit.
CARANDELL, Josep M.; PLA, Ricard; VIVES, Pere. El Palau de la Música Catalana. Barcelona: Triangle
Postals,SL.1996.
ARTÍSI BENACH,Pere.Pedresvives.Barcelona:EditorialBarcino–FundacióOrfeóCatalà–Palaudela
MúsicaCatalana.1998.
DIVERSOSAUTORS.PalaudelaMúsicaCatalanaVisitaVirtual.TrianglePostals,SL.Barcelona.2000 (CD
RommultimèdiaPC+Macintosh).
626
Elcostfinalfoud’1.000.000depessetes.
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seuscollaboradorshabitualsperportaratermeaquestamagnaconstrucció;escultors:
Eusebi Arnau, Miquel Blay, Pau Gargallo, Dídac Masana; pintors: Miquel Massot;
mosaïcistes: Lluís Bru, Mario Maragliano; dibuixants González, Gargallo i Labarta,
vidriers:Rigalt,GranellyCía.;etc.

L’empresaencarregadaperexecutarelstreballsdevitrallartísticenaquestedificifou
lacasaRigalt,GranellyCía.627.Encaraquehihaconstànciaquehivancollaboraraltres
empreses com Vidrieria Barcelonesa o Juan Vilella Sociedad en comandita628, aquest
participarenexclusivamentcomaproveïdorsdematerials.

Pelgrantreballenvidreemplomatquehitrobem,isobretotperlasorprenentlluerna
quedecoralasalad’audicions,espotconsiderarcoml’obramésimportantidemés
magnituddutaatermeperl’empresaRigalt,GranellyCía.alllargdelasevatrajectòria
professional.Ésunaobracabdalperentendrelaidead’arttotalilaimportànciaqueen
aquell moment representava la decoració en vidre dins del disseny interior, sobretot
dins de l’obra arquitectònica de Lluís Domènech i Montaner. Per la seva gran
importànciatambééslasevaobramésconeguda.

Unadelesparetsdelasalad’audicionsestàcobertaperungranmurcortinadevidre
que tamisa la llum que entra en la sala i crea un ambient d’irrealitat. Aquest mur
cortinaestàformatperdeufinestralsdegransdimensions,queformenunúnicvitrall
separat per columnes però que tracten la seva composició com una unitat. Està
realitzat per grans peces de vidre catedralrosat. La composició representa garlandes
de flors i fullatge també creat amb vidre catedral de diversos colors. Aquestes
garlandesdonenunitaticontinuïtatalvitrall,jaqueenllacenunfinestralambl’altre,
enllaçanttambéelsmotiusheràldicsqueestanrepresentatsalcentredelsarcstudor.
Resseguintaquestsarcshihaunafranjadevidresimpresos,hexagonalsipentagonals
de costats ondulats de tons neutres en ocres i grisos, amb un tractament similar al

627

Al’ArxiudelPalaudelaMúsica,s’hanconservatfacturesdel’execuciódelsvitrallscorresponentsals
anys 1908 i 1910, així com diferents pressupostos, alguns exclusius dels vitralls i d’altres de diferents
ramesdelaconstruccióentrelesqualshihaelsvitralls.
628
Aquestaempresaeratambécollaboradorahabitualdel’arquitecteDomènech,enladocumentació
delesobresdel’HospitaldeSantPau,tambéapareixcomaempresaproveïdorade«baldosillas».
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trencadísceràmic.Decadaescutcentral,enelquals’alternenlacreudeSantJordiila
bandera catalana, que s’aniran repetint, en penja verticalment una garlanda amb
motiusflorals.












Fig.94.Projectedevitrall.PalaudelaMúsica.Barcelona.AFG















Fig.95.Detallvitrallonesveuelmotiudecoratiuqueaparéixen
laimatgesuperior.PalaudelaMúsicaCatalana.Rigalt,Granell&
Cia.1908.Barcelona


El vitrall més conegut d’aquesta sala per la seva originalitat i espectacularitat és la
lluernazenital,ambformadecúpulainvertidadinsd’unaoberturarectangular,encara
queestàresoltacomunacomposicióradial.Eldiàmetregrand’aquestaclaraboiaésde
5m,ilasuperfícietotalésde60m2.Alapartcentraldelalluernatrobemlacúpula
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invertida.Hihadiferentsinterpretacionssobrelasimbologiaques’hirepresenta,per
uns és un sol flamejant, o també una llàntia encesa. Aquesta impressionat obra està
formada per més de 2.600 cibes de diferents diàmetres i tonalitats que van des dels
ocres foscos fins als clars. Al voltant d’aquest sol hi ha quaranta donzelles de cares
estàtiques, decorades amb grisalla, a manera de cor angelical. Els vitralls foren
restauratsal1985pelvitrallerPereValldepéreziRipollès.

Parallelament al seu treball en el Palau de la Música, reben l’encàrrec de fer els
finestrals de l’escala principal del Monte de Piedad d’Alcoi629, edifici modernista
destinataallotjarlesoficinesd’aquestaentitat.Obradel’arquitectevalenciàVicente
PascualPastor(18651941),formatal’Escolad’ArquitecturadeBarcelona,ésundels
principals arquitectes modernistes de la ciutatd’Alcoi, d’on era arquitectemunicipal.
Enaquestedifici,lacasaRigaltexecutatresfinestralsonesrepresentenlesallegories
delacaritat,l’estalviilapietat.Sónunsfinestralsdegransdimensions,d’estilclàssic
onpredominalapinturasobrevidre.Perl’estililatècnicaempradapodrienserfetes
endataposterioral’edifici.



Fig.96.Detalldelavidrieradel’allegoriaalaCaritat.
Montepíod’Alcoi.1908.Rigalt,Granell&Cia.Alcoi.Alacant.
629

Surtenlesimatgesreproduïdesal’AnuaridelFomentdelesArtsDecoratives.1920.p.86.
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Hi ha constància que entre els anys 1912 i 1915, la casa Rigalt, va estar construint
vidrieres per a la Diputació de Barcelona, actual Palau de la Generalitat,
concretamentalsvitrallsdelaSaladelConselldelPalau,ambdissenydel’artistaTorres
García630.

Al 1911 Joaquim Torres García rep l’encàrrec de Prat de la Riba de fer el disseny
d’aquests vitralls. Els vitralls, segons descriu Torres García en la seva autobiografia
Historia de mi vida631, havien de representar una galeria d’homes illustres i homes
d’armes,deCatalunya,lavidrieraquefinalmentesvaacabarrepresentavenalreiPere
IV,aRogerdeLlúriaiaLluísVives.

Esvaorganitzarunconcursentreelstrestallersdevidriersmésimportantsdel’època:
els germans Mauméjean, la casa Rigalt, Granell y Cía. i la casa Hijo de Eudaldo R.
Amigó, als quals l’arquitecte Josep Bori i Gensana, encarregat de dirigir l’obra, els va
reclamarel1912undibuixamesuranaturalielcroquisacoloritquevanservirpera
l’execuciódelplafódelavidrieracollocadacomaprovaenelpalaudelaDiputació632.
Aquestprimervitralldeprovavaestarexecutatamblatècnicadelatricomia633,amb
vidresplaquésgravats.

Finalment la casa que va rebre l’encàrrec de l’execució de l’obra fou la casa Rigalt,
GranellyCía.TorresGarciademanaalacasaRigaltqueperportaratermeelsvitralls
perlatècnicamodernadelatricomiahaviadeferunsescalatsnousambelstonsben
degradats.

SegonsSureda,el1912TorresGarcíajateniapreparatelsdissenysperlesduesaltres
vidrieres, fet que li va comentar en una carta a l’arquitecte J. Bori on li sollicitava
l’opiniósobreaquestsestudisdePratdelaRiba.PerunapostaldatadaaTerrassael
mesdegenerdel1915,ensdónaaconèixerqueelprimerfinestraljaestavaapuntper
630

SUREDAIPONS,J.TorresGarcía.Lafascinaciódelclàssic.Terrassa.CaixadeTerrassa.1993,p.8184
TORRESGARCIA,J.Historiademivida.Op.cit.p.103.
632
FolchiTorresfareferènciaaaquestsvitrallsenunarticlequepublicaaLaVeudeCatalunyael29de
febrerde1912titulat«Vitratges».
633
Aquestatècnicajal’haviaassajatTorresGarciaanteriormentenelsvitrallsdissenyatsperGaudíper
laCatedraldePalmadeMallorcaal1911.
631
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sercollocatiqueTorresGarcíasesentiamoltsatisfetdelsresultats.Peròfinalmentla
collocaciód’aquestvitrallesvaendarrerirfinsafinaldejuliold’aquellany634.
Actualment tant els vitralls com els dissenys han desaparegut i no s’ha trobat cap
testimoni que ens ajudi a ferne una valoració tècnica i estilística. Com ja s’ha
comentat al capítol dedicat a la tricomia, hi ha un text de Lluís Rigalt635 que fa
referènciaaaquestsvitrallselqualcomentaquevanhaverdeserretiratsdelseulloc
original«jaquelasevalasevaproximitatambl’espectadorilapotèncialumínicadel
lloconhaviendecollocarsedesaconsellàlasevainstallació.»
Jadintred’unaestèticanoucentistatrobemelsvitrallsexecutatsperlaSeudelConsell
MunicipaldelDistrictedeSantsMontjuïc,deBarcelona,fetsl’any1914.Aquestedifici
fou l’antiga Tinença d’Alcaldia del districte VII. Obra de l’arquitecte Ubald Iranzo636
construïda entre els anys 19081915. És un dels exemples d’arquitectura modernista
mésreeixitqueensrestaalsbarrisdeldistrictedeSantsMontjuïcdeBarcelona.

L’arquitecteIranzopresentàeldia30desetembrede1908elsplànolsdelprojecteiel
plecdecondicionsfacultativesieconòmiquesperaunesobresdescritescom«obras
dederriboyreconstruccióndelaTenenciadeAlcaldíadelDistrito7»,quecomportala
reforma íntegra d’un edifici ja existent.637 Les obres van ser adjudicades per
procedimentdesubhastaaJosepFerrer,sociigerentdelacompanyiaconstructoraA.
Pascual y Cía. El 1911 les obres de construcció ja estan acabades, però falta la part
decorativa,noprojectadaenunprimermomentiqueésuncopfinalitzadalesobres
quan es veu en la necessitat de ferho per poder donar per acabades les obres.
L’arquitecte Iranzo suggereix a l’alcalde de Barcelona, Salvador Samà, la modificació
del projecte inicial per incorporar aquests elements decoratius. Iranzo fa la proposta
decorativadel’edifici,el14dedesembrede1911.Pelquefareferènciaalsvitrallscal
assenyalar:
634

SUREDAIPONS.J.TorresGarcía.Lafascinaciódelclàssic.Op.cit.p.84.
 RIGALT, L. «Les Vitralles». A: Arts i Bells Oficis. Revista Mensual del FAD. Barcelona: desembre de
1927,p.3339.
636
 Cap de la Secció 2a d’Urbanització i Obres de l’Ajuntament de Barcelona. AMAB. Obres públiques.
Exp.22.894vells.
637
ORTEGA ROBERT,Jordi.L’Alcaldia:eldistrictedeSants–Montjuïc.Materialsperal’activitat.Barcelona:
ArxiuMunicipaldelDistrictedeSantsMontjuïc.Desembre2000març2001.
635
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«(...) para el salón de reuniones públicas (...) la sustitución de los vidrios
comunesproyectadosparalosventanales(...)porvidriosfinosenlosque
se represente en dibujo y en color una franca manifestación de la vida
realdeunaimportantísimabarriada(...)

»(...)porloqueserespectaálaescalera(...)lacolocacióndeunavidriera
artísticamentedibujadaycoloreadabajolaclaraboyadelaescalera,yel
mejoramientoenclaseyendibujodelascancelasydesusvidrios(...)»

El 28 de desembre de 1911 es va aprovar el nou pressupost per als treballs de
decoracióiesmodificaren,enconseqüència,elstermesdel’adjudicacióaA.Pascualy
Cía.El14dedesembrede1915ésdonal’obraperacabada.Aquestconjuntfouportat
a terme el 1914 per la Casa Rigalt, seguint el disseny dels cartrons fet pel pintor
FrancescLabartaiPlanas,queenaquellmomenteraunjovedibuixantquetreballava
perlacompanyiaA.PascualyCía.Sónquatregransfinestralsdegransdimensionsque
decorenelmurdelafaçanaexteriordelSalódePlensdelaSeudelConsellMunicipal
delDistrictedeSantsMontjuïc.

És un conjunt de clar estil noucentista; cada finestral representa una allegoria: la
indústria,l’agriculturaielcomerç.Estrobenencapçalatspelquartfinestralque,sota
l’escut de Barcelona, té dibuixada una figura femenina com una matrona romana,
asseguda en un gran cadiral, que representa la prosperitat i l’abundància. Aquesta
figura està flanquejada per dos déus ajaguts que sostenen cada un corn de
l’abundància.Aldamuntd’ellahihaunainscripcióllatinaquediu:«Laborprimavirtus»
(eltreballéslaprimeravirtut).Totelconjuntestrobadecoratambgarlandesdefulles
d’acant a la part superior i a les sanefes laterals i a la part inferior per ramatges de
fullesifruitsperacabardecompletarlaidead’abundància.Alspeusdeladeessahiha
ladata1914.

Els altres tres finestrals segueixen l’estil i el tipus de decoració del principal.
Representenlaindústria,l’agriculturaielcomerç,aquestdarreramblaimatgedeldéu
romàMercuri.Totestresfiguresestrobenaldamuntd’unapeanyadelíniesclàssiques
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rematada per dues volutes laterals. A les finestres que rematen la part superior
d’aquests tres finestrals, altres inscripcions damunt d’unes palmes decorades les
identifiquencomarepresentacionsdeltreballintellectual:ciència,artiliteratura.

L’escala principal va decorada per una gran claraboia figurativa. La composició se
centraenunovalcentralqueté,almig,l’escutdelaciutatdeBarcelona,envoltatper
dues figures femenines capiculades que sostenen a les mans corns de l’abundància
(tornematrobar,doncs,elsímboldelaprosperitat).Aquestovalcentraltéabandai
bandadosdeméspetitsambdecoraciófloralquetenenalcentreduesllums.Elresta
delaclaraboiadeformarectangularestadecoradaambpecesdevidrequadrangular
ambdecoraciódecibesiformesfloralsalesinterseccions.Totvaemmarcatperuna
sanefadefullesd’acant.

Són composicions totalment clàssiques amb vestits i decoració dins del més pur
classicisme,tanenvogaenaquellmoment,onlafiguraciótéuntractamentescultòric.
Tècnicamentésuntipusdevitrallontornaapredominarlapinturasobrevidre,iaixò
produeixunagranopacitatquecontrastaclaramentambelsvitrallsmodernistes,que
escaracteritzenperlalluminositat.














Fig.97.LluernadelaRegiduriad’Hostafrancs. Rigalt,Granell&Cia.1914.
BarcelonaFotografiaconservadaal’AFG


351

UnaltretreballperauncomplexinstitucionalfouperalConsellInsulardeMallorca,
antic edifici de la Diputació Provincial638. Aquest edifici acull cinc vitralls de temàtica
figurativa situats l’un a l’escala principal i els altres quatre a la Sala de Sessions. El
1918, essent president de la Diputació Luis Alemany Pujol639 (Andratx, 1880–Palma,
1960),esvarenduratermeunseguitd’obresalaSaladeSessions640,queinclogueren
laconstrucciódelsesmentatsvitralls.Eldissenyvaserencarregatal’artistamallorquí
FaustMorellBellet(Palma18511928),queexecutàdiversosprojectesqueavuiencara
esconservenalmateixedificidelConsell.

Laconstrucciódelsvitrallsfouconfiadaal’empresadevitrallsartísticsRigalt,Granelly
Cía.deBarcelona,queseguíelsdibuixosdeFaustMorellBellet641,pintormallorquífill
deltambépintorFaustMorellOrlandis.Abandadelsdibuixosambesceneshistòriques
peralsvitrallsdelConsellInsular,FaustMorelltambéenféudetemàticareligiosa,com
elsdestinatsalsvitrallsdel’esglésiadeSantaEulàlia,delaCiutatdePalma.Tanmateix,
lamajorpartdelasevaobral'orientà,comatemapreferent,alretrat,elpaisatgeila
pinturahistòrica.Ésprecisamentenaquestadarreraenlaquals’emmarquenlesseves
creacionsperalsvitrallsdelConsellInsular.

Com s’ha esmentat, el traspàs dels dibuixos de Faust Morell al vidre va ser portat a
terme per Rigalt, Granell y Cía. El primer vitrall que trobem és emplaçat on arrenca
l’escala,justaldavantdel’accésprincipalalConsellInsular.Éseldedimensionsmés
638

 El concurs per l’execució d’aquestes obres es troba referenciat al Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares, del 3 d’octubre de 1918, núm 8078, en l’apartat de concursos, on consta: «La comisión
provincialenlasesiónquecelebróeldíadeayer,acordósacarápúblicoconcursolasobrasnecesarias
paralaconstruccióndeventanales,zócaloylosetasdepiedradeSantanyparaelSalóndeactospúblico
delaDiputación...»
639
LuisAlemanyPujolfoupresidentdelaDiputaciódeMallorcaentreelsanys1917i1919.
640
LaSaladeSessionsvaserprojectadaperl’arquitecteGuillemReynésiFont,ienllestidael1919per
JosepAlomariBosch.
641
PeramésinformaciósobreFaustMorellcalconsultar:
ALENYÀ,M.LapinturamodernaaMallorca(18301970).PalmadeMallorca:Ajuntamentdepalma1995.
VILLALONGA DE CANTOS, P. «La Conquista de Mallorca en el cuadro de historia. Su visión iconográfica a
travésdelapinturamallorquinadelsigloXIX»A:Mayurqa.Palma:núm.22,1989.
CANTARELLAS,C.«Unaaproximaciónalapinturamallorquinadelsiglo XIXysuentorno».A:Botlletídela
SocietatArqueológicaLulliana.PalmaTomXXXVII.1980.
FURIÓ KOBS,V.«DonFaustoMorell».A:BotlletídelaSocietatArqueològicaLulliana.Palma:TomoXXII.
1928.
FERRÀ,B.«LaAdoracióndelosMagos.PinturasobretablaoriginaldeMorell».A:BotlletídelaSocietat
ArqueològicaLulliana.Palma:TomVI.1896.
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gransitéunatemàticadiferentalsaltresquatre:presentaunaallegoriaalesfontsde
riquesanaturaldelesillesBalears.Elfinestralquel’emmarcaésd’estilogival,inspirat
enl’edificidelaLlotjadelaciutat,iestàdividitentresllancetesencadascunadeles
quals hi ha representades figures femenines acompanyades d’àngels. La part inferior
delfinestraléspresididaperl’escutdelaDiputaciódeMallorcaacompanyatpelsdeles
altresciutatsbalears,comeldelaCiutatdePalma,ManacoriMenorca.

Enpujarperl’escalaprincipals’accedeixalaSaladeSessions,quecontéquatrevitralls
que escenifiquen les gestes històriques de Jaume I en conquerir Mallorca642. De la
mateixamaneraqueelvitralldel’escalaprincipal,aquestsquatrevitrallstambéestan
emmarcatsperunsfinestralsgòtics.Elprimervitrallrepresenta«Lasubmissiódelrei
moroanelReiJaumeI»ivaserexecutatl’any1919.S’hirepresentalasubmissiódel
cap musulmà Ben Abet al setge de Jaume I. Aquest finestral és dividit en dues
llancetes,alapartdretahompotveurehiBenAbetfentunareverènciaalreiJaumeIi
lessevestropes,enclarsenyaldesubmissióirespecte.

Elvitrallcentralrepresenta«L’entradatriomfaldelreiJaumeIalaciutatdeMallorcael
diaXXXIdeDcbredeMCCXXIX[31121229]»itambédatade1919,segonsconstaen
unainscripciódelapartinferior.643L’escena,queestàdivididaenquatrellancetes,té
el seu eix compositiu en la segona de l’esquerra, on hi ha representat el rei Jaume I
damuntdelseucavallienvoltatpelsseuscavallers.

Eltercervitrallmostra«ElreiJaumeIdavantelsMontcadesmorts»ifouexecutatel
1918. Hi ha representat Guillem de Moncada i el seu cosí Ramon, qui foren dos dels
cavallersqueparticiparenactivamentenlaconquestadeMallorcaiquemorirenenla
batalladeSaPorrassa. Elvitrallillustraelreiambelbraçaixecat,alludintaldiscurs
queacabavadepronunciaralasevacortidavantelscadàversdelsdosMontcada.

642

PeramésreferènciessobreaquesttemaienrelacióambFaustMorellespotconsultar:VILLALONGADE
CANTOS, P. «La Conquista de Mallorca en el cuadro de historia. Su visión iconográfica a través de la
pinturamallorquinadelsigloXIX».A:Mayurqa.Palma,núm.22,1989.
643
 Anteriorment al disseny d’aquest vitrall, l’artista Faust Morell ja havia tractat aquesta mateixa
temàticaenunaltrequadredegransdimensionsfetel1903iqueactualmentestrobaenl’HotelSon
VidadePalma.
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Fig.98.Vitrallquerepresentael
desembarcamentdeSantaPonça.
Rigalt,Granell&Cia.ConsellInsular
deMallorca.1918.Palmade
Mallorca.






El darrer vitrall, que data del 1918, mostra «El desembarcament de Santa Ponça»,
consistentenl’arribadadelreiJaumeIal’illadeMallorcail'inicidelaconquesta.Cal
observar aquí que la veritable història fou sensiblement modificada, perquè si bé el
desembarcament transcorregué amb normalitat, com es reflecteix en aquest vitrall,
una vegada les tropes arribaren a terra hagueren de lluitar contra un destacament
musulmà. Els vitralls del Consell Insular configuren un conjunt decoratiu coherent i
globald’importantvalorartístic.

5.3.3Hotelsiestablimentsd’oci

Laprimeradècadadelsegle XXésunperíodeenquèaBarcelonaesconstrueixenies
reformen molts establiments hotelers i de restauració, normalment projectats per
destacatsarquitectesidecoradors.

El 1903, trobem el taller Rigalt treballant amb els vitralls de l’Hotel Colón, edifici
actualmentdesaparegut,queestrobavaenlaconfluènciadeplaçaCatalunyaambel
passeig de Gràcia, obra de l’arquitecte Andrés Audet. Segons la documentació
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conservada644, així com les imatges que han arribat fins als nostres dies, es pot
comprovarquehihaviadecoraciófloralalesfinestresexteriorsdeleshabitacionsidel
restaurant. Aquesta decoració recorda alguns motius executats per algun edifici de
LluísDomènechiMontaner.

Però s'ha de ressaltar la decoració que tenia la galeria central que donava al pati
interior,entoteslesplantes,quecombinavadecoraciófigurativaifloral.

Lafloralrepresentavaunsllirisiunsnenúfarsque,deformasinuosa,anavencreixent;
les representacions femenines eren allegoria de les estacions de l'any. Eren unes
figurestotalmentdinsdelsparàmetresdebellesamodernistes.












Fig.99.DibuixvitrallHotelColon.Barcelona.
1903.AFG


UnaltreestablimentonaquestaempresavatreballarfouLaMaisonDorée,restaurant
deluxesituatalaplaçadeCatalunyadeBarcelona,inauguratal1903.Elspropietaris
erenelsgermansPompidor,d’origenfrancès.Ladecoraciód’aquestrestaurantvaanar
a càrrec de l’artista Alexandre de Riquer. Segons la documentació conservada, els
vitrallsquedecoravenaquestestablimentforenexecutatspeltallerqueensocupa645.

644

Lesimatgesd’aquestsvitrallsapareixenreproduïdesalarevistaArquitecturayConstrucción,delmes
demarçde1903.
645
AquestaobrasurtreferenciadaalfulletpublicitaridelacasaRigalt,Granell&Cia.s/dAFG.
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L’arquitecteLluísMuncunill(19681931),varebrel’encàrrecelmateix1903,perpart
dels germans Carles i Miquel Pompidor, de la reforma de l'Hotel Peninsular646 de
Terrassa. Aquest hotel ja estava en funcionament des de 1889. Serà durant aquesta
reforma quan es va executà la lluerna647, situada en el que fou el menjador de
l’establiment.

Elperquèdelaparticipaciód’aquesttallerdevidrieresenl'execuciód’aquestaobraa
Terrassapotserperdiferentsmotius:peruncostat,JeroniF.GranelliLluísMuncunill
estudiarenlacarrerad’arquitecturaaBarcelonaplegats,erendelamateixapromociói
obtingueren el títol tots dos el 1892, és a dir la seva relació ja venia des de la seva
joventut. Per un altre costat, l’empresa Rigalt i Granell estava treballant en aquell
mateixmomentenelsvitrallsdel’hotellaMaisonDoréedeBarcelonaelspropietaris
delqualerenelsgermansPompidor,elsmateixosquel’hotelPeninsulardeTerrassa.

Aquestalluerna648vaserdissenyadaperilluminarelmenjadordel’hotelPeninsular.La
ubicació en un menjador d’una lluerna, tant sigui d’un edifici d’ús públic o privat, és
moltpocusual649.

Seguintlatendènciad’aquellmoment,pelgustdelesformesdelanatura,eldisseny
d’aquesta lluerna es basa en la temàtica floral, combinada amb motius orgànics i
vegetals,deformeslinealsisintètiques,ques’entrellacenlesunesamblesaltres,així
comlapresènciadelcoupdefouet,tancaracterísticdelmodernisme.

Aquesta lluerna de base octogonal té la composició dividida en quatre seccions; la
primeraserialabaseopartinferiordedecoraciófloralivegetal;segueixundissenyde

646

GIL FARRÉ,N.«Projectedelluernaperal’HotelPeninsular»,fitxatècnicanúmero49aElModernisme
aTerrassa.Del9dedesembredel2002al5degenerde2003.AjuntamentdeTerrassaiFundacióCaixa
Catalunya.
647
 Aquesta lluerna fou restaurada el 1998 pel vitraller Xavier Bonet per encàrrec dels membres dels
AmicsdelesArtsdeTerrassa,quetenenlasevaseuenaquestedifici.
648
Esconserval’esbósd’aquestvitrallal’AFG.
649
Esconeixunaaltreexempledelluernaenunmenjadoriéselquevadissenyarelmateixarquitecte
JeroniF.GranelliManresaperal’HotelCuatroNacionesdeBarcelonal’any1907iconstruïtpeltaller
Rigalt,Granell&Cia.
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tarjatripartidaqueesvarepetintambunaoberturacentral.Lasegonaotarjainferior,
tambéambdibuixfloralivegetal.








Fig100.Fragmentdelalluernadel’hotelPeninsular.Rigalt,Granell



&Cia1903.Terrassa


Cadaunad’aquestestargestélesdimensionsequivalentsauncostatdel'octògonia
unatarjatripartidadelabase.Latercerapartotarjasuperiorestaformadapervidre
translúcidemplomatenquarteronsambunadecoraciócentraldefullatge.Laquartai
darrerapartserialapeçacentraldecoronamentdelalluerna,tambéambdecoració
floral.


L’any 1903 fou molt prolífic pel que fa tambéa establiments hotelers, així trobem la
casaRigalttreballantal'HotelTérminus,edificiconstruïtperl’arquitecteJosepPuigi
Cadafalch, actualment desaparegut. Aquest edifici es trobava al carrer d’Aragò de
Barcelona, al costat del baixador del passeig de Gràcia de la línia de trens que feia
Madrid–Saragossa– Alacant. No era un edifici de nova construcció, sinó una
remodelaciód’unacasad’habitatgesdelloguer.Alaplantabaixahihaviaabandade
l’entrada de l’hotel, una botiga de queviures, un cafè, un restaurant, billars i sala
d'esbarjo.

AltresartesansquehivancollaborarsónVilaróifill,comapintordecorador;Dalmau,
electricista;Cardillach,ascensor;Vda.deGasparQuintana,lafumisteria;laCasaRuiz,
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elmobiliari;Ballarí,laserralleriaartística;l’empresaCalonjaeHijo,lafusteria,iJuyolel
marbre650.

Cal ressaltar el treball que varen realitzar per a l’hotel Cuatro Naciones. Aquest
establiment es va construir el 1794 a la Rambla, 38, de Barcelona. El 1848 el llavors
propietariRamonBacardíencarregàal’arquitecteFrancescDanielMolina,autordela
plaça Reial, que li fes una ampliació de l’edifici, per crear el Gran Café, en aquell
moment negoci independent de l’hotel, fins que al 1871 es va convertí en el cafè
cantantCuatroNacionesquealcapdedosanyspassaràdirseCaféNacional.

Alllargdel1895aquesthotelvapatirunaaltragranremodelació,quelivadonarnom
deGranHotel651.Finalment,el1907esvaencarregaral’arquitecteJeroniF.Granelli
Manresa que fes una remodelació de l’hotel, però sobretot d’aquest cafè. S’ha
conservat al’arxiu de la família Granell el projecte deremodelació delsostre i d’una
paretdelmenjador.

Ladecoraciódelaparetensmostraunasubdivisióentresparts,alazonacentralque
ésmésgranqueleslaterals,s’hitrobalaportad’accés.Tantelmarcdelaportacomal
voltantdelestressubdivisionshihaelcaracterísticbordósemicirculardeformestoves
característicenl’obradel’arquitecteGranell.Aquestbordóestàdecoratambmotius
florals,iserveixperdelimitarlesdiverseszones.

Lapartsuperiordelaportaestàrematadaperunaformatriangulardevoresgruixudes
amb formes florals a l’interior que sorgeix del mateix bordó. Aquest model és molt
comúalesobresdeGranell.Ladecoraciódecadaunad’aquestespartsestàformada
per una pintura que representa una escena campestre, grups de figures femenines
envoltadesdenatura.


650

Article«NuevoHotelTérminusenBarcelona».A:ArquitecturayConstrucción,1903p.200.L’ouvrede
PuigiCadafalcharchitecte.Parera.Editeur.
651
PERMANYER, Lluís.«Artedesvelado.Descubrimientodeunafastuosaestanciamodernistaenunlocal
bancariodelaRambla».LaVanguardia,Barcelona,19demarçde2006.
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Fig101.Lluernacentraldel’hotelCuatro
Naciones.DissenyJ.F.Granell.Rigalt,
Granell&Cia.1907.Barcelona




Pelquefaal’esbósconservatdelsostre,ensmostraunespaisubdividitenduesparts,
comsil’espaiestiguésrepartitenunazonacentraldemésgransdimensionsialcostat
unaaltrademéspetites.Alsostredeméssuperfície,eldibuixrepresentaunrectangle
delíniestovesiarrodonidesque,enalscostatsméscurts,téunesformessemicirculars
que contenien vitralls. La part central també estava destinada a anar decorada amb
vitrallsambmotiusflorals.Alapartsuperioriinferiord’aquestrectanglehitrobemuna
abarrocadadecoraciódeformesondulants.

A l’altra part també hi ha el dibuix d’un vitrall, dins d’un espai semicircular que
l’envolta.Ésunacomposiciósimètricaiequilibrada,onl’estilgranelliàésmoltpatent.
Actualment, a l’espai que ocupava aquest menjador hi ha una entitat bancària. La
decoraciódelsostrehaestatrecuperadarecentment652.

El conjunt el formen tres lluernes amb decoració floral i vegetal. Actualment han
perdut la lluminositat, ja que estan cobertes per la seva part exterior. Ara hi ha un
terrat, però originalment tenien la funció de donar llum al cafè.653 Com que van ser
dissenyades per l’arquitecte Jeroni F. Granell, porten la seva empremta personal: el
bordó que marca tot el dibuix. Té molta importància el plom ja que no té

652

 Durant molt de temps aquesta decoració havia estat tapada. Recentment, a l’abril de 2006, s’ha
obert al públic després de restaurarla. Gràcies a una gotera de la sucursal bancària del BBVA es van
adornarquehihaviaaquestadecoracióamagada.
653
Elfetdetrobarunalluernaenunmenjadornoésunfetaïllat,sinóquejahohavienfetalareforma
del’hotelPompidordeTerrassadel1903.
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exclusivament una funció sostenidora, sinó també estètica, perquè embelleix el
conjuntambformesondulantsisinuoses.

El 1917 executen els vitralls que decoren l’Hotel Regina de Barcelona. L’hotel està
situat al carrer Bergara, 24, i és obra de l’arquitecte Francesc Recasens. Dels vitralls
que deviendecorar les finestres de les habitacions solament se n’han conservat dos,
undesenceriunfragment,adueshabitacionsdelspisossuperiors.Sónvisiblesperla
part posterior de l’edifici654. El disseny d’aquest vitrall està extret d’una obra de
l’artistaRenéBeauclair655.Lareferènciadocumentalqueerenobrad’aquestaempresa
ens la dóna la reproducció de la imatge del dibuix preparatori656 en un catàleg de
l'empresa657.











Fig102. FinestraHotelRegina.
Rigalt,Granell&Cia.1917.
Barcelona




El disseny segueix clarament l’estil imposat per Mackintosh a l’escola de Glasgow. El
vitrall està format per quatre obertures cobertes amb decoració, hi ha dos motius
decoratiusempratsqueesrepeteixendosados.Undelsmotiuséselquecobreixles
oberturesmésexternesil’altreelqueembelleixlesduesinternes.Elmotiuemprats
sónformesvegetalsifloralsambunaltnivelld’abstraccióidesintetització.
654

VisiblespelcarrerPelai,Barcelona.
RenéBeauclair,pintorquevaexposaraParísel1910,tambéhivacontribuirambdissenysperales
publicacionsdeJuliusHoffmann.Referènciabibliogràfica:Authenticartnouveaustainedglassdesigns.
EditatperM.J.Gradl.Toronto,1983.
656
Esconserval’esbósal’AFG,
657
Catàlegpublicitaridel’empresaRigalt,Granell&Cia.de«vidrierasparahabitaciones»s/d.
655
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5.3.4Establimentscomercials

En aquest tercer període, que comprèn entre el 1903 i 1923, serà el moment de la
construcció i dissenys de molts establiments comercials, com queviures, farmàcies,
pastisseries, tintoreries... entre molts altres. L’ús del vitrall s’estendrà a tots els
segmentsdelasocietat,aixíveuremqueseràmoltfreqüentquediferentsestabliments
comercialsemprinelsvitrallsperalseuembelliment.

Un tipus de comerç on era molt comú trobarhi decoració de vitralls eren les
farmàcies658, com és el cas de la Farmàcia Novellas659, Barcelona, 1903, dissenyada
pels germans Falguera,per encàrrec del propietari, el farmacèutic Antonio Novellas i
Roig,perlagranamistatquel’uniaalafamíliaFalguera.Aquestafarmàcia,queencara
esconserva,estàsituadaalaRambladeCatalunya,77deBarcelona,actualmentamb
elnomdefarmàciaBolòs.El1927AntoniNovellalavavendrealafamíliaBolòs,que
encaralaregenta.Aquestestablimentestàdecoratambvitrallsdegranbellesa,amb
motius florals i vegetals, especialment ressalta el taronger que decora l’entrada
principal, al tronc del qual trobem el nom dels antics propietaris de la farmàcia. El
dissenyd’aquestvitralldistingeixperlesformescorbesidinàmiques,totalmentdinsde
l’estilmodernista.

Aquell mateix any, aquesta empresa també treballà en un altre establiment de gran
bellesa,l’AntigaCasaFigueres660,situadaalnúmero83delaRambla.Aquestabotiga
fou obra del decorador Antoni Ros i Güell, per encàrrec de la família Figueres. Es
destaquen clarament dos vitralls, que decoren la façana. La botiga fa escaire en una
cantonadaihihaentradapertotesduesbandes.Ladecoracióenvidrelatrobemala
partsuperiordelesduesportes,alatarjadelasobreporta.Enunahiharepresentat
un espectacular gall d’indi, temàtica molt de moda en aquell moment; en l’altra una

658

 FOLCH JOU, G. Farmacias en España. Barcelona: Ed. Lunwerg. 1986. LÓPEZ PÉREZ, Fàtima,
L’ornamentacióvegetaldelesfarmàciesdeBarcelona(18891914).Op.cit.
659
J.PiB.FarmaciaNovellas.Op.Cit.ArticledelaVanguardia.Barcelona,11degenerde1902.p.2
Hihatambéreferènciaenunallistadecreditorsdel1916conservadaal’AFGqueaquesttallertreballa
en aquesta farmàcia. No s’hi especifica què és el que hi fan ja que és una llista comptable, però
seguramentalguntipusd’arranjamentdelsvitrallsjaexistents.
660
ActualmenthihalapastisseriaEscribà.
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noia amb un feix de blat entre els braços —aquesta imatge fa referència al que es
veniaalabotigaqueerapastadeblat.Eldissenydelvitralldelanoiaestàextretd’una
pintura de Joan Brull661 i s’hi pot apreciar l'alt nivell artístic itècnic que tenia aquest
taller, només cal veure el delicat treball del rostre de la noia, fet amb grisalla. A
l'interior també hi ha decoració en vidre, encara que de formes més senzilles de
garlandesentrellaçades.













Fig.103.Detall.vitrallAntigaCasaFigueres.Rigalt,
Granell&Cia.1903.Barcelona


El 1905 construiran els vitralls per la decoració de la Tintoreria Gallard662, sota la
direcció de l’artista Joaquim Renart, i per encàrrec d’Artur Gallard Tressans, illustre
home de política i industrial prominent del ram de la tintoreria que volia posar una
sucursal dels seus tallers a Gràcia. Aquest comerç estava situat al carrer Gran de
Gràcia, 61663 (casualment aquest edifici havia estat construït un any abans per
l’arquitecteJeroniF.GranelliManresa).


661

VILA GRAU,J.ElsvitrallersdelaBarcelonaModernista.Op.Cit,p.93.L’obraésdeJoanBrulliVinyola
(Barcelona,18631931),pintormodernista.
662
GILFARRÉ,N.«BiomboTintoreríaGallard».A:EstudidelMoble.Barcelona:Associacióperal’estudidel
moble.Maig2011,núm,13,p.20.
663
RENART,Joaquim,Dietari1901a1910.BibliotecadeCatalunya.MS4171.p.17.
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LarelaciócomercialentrelacasaRigalt,GranellyCía.iJoaquimRenart664esfapatent
gràcies a la documentació comptable conservada del taller de vitrall, on apareixen
diversesreferènciesdelstreballsexecutatsperencàrrecdelacasaRenartyCía.

ElsvitrallsquehanarribatfinsalsnostresdiesesconservenactualmentalMNAC665.Es
conserven tres elements: una tarja amb decoració floral i animal —orenetes en ple
vol—; un paravent de tres fulls —a la part superior del central hi ha el nom de la
tintoreria,alapartsuperiorenstornaaparèixerl’oreneta,ialslateralstrobemvitralls
ambmotiusflorals—;iunaportadevidrieratambéambdecoraciófloralivegetal.Són
pecesfetesamblatipologiadevitrallmosaicfetmitjançantlacombinaciódepecesde
vidreimprèsdediferentstipologiesambvidreTiffany.








Fig.104.ParaventTintoreriaGallard.
1905.MNAC.71997





Una de lesprimeres obres fetes per l’estranger sorgides d’aquest taller ésLa livraria
Lello&Imao,situadaenlaRuadasCarmelitas,144,dePorto,alcentrehistòricdela
ciutat.LallibreriaLellovanéixerl’any1881ieraherevad’unaaltrademésantiga,la
llibreria Chardron, fundada el 1869, que va tenir un paper rellevant en l’edició i el
comerçdellibresportuguesosenlasegonameitatdelsegleXIX.El13degenerde1906
esvatraslladaral’espaionactualmentestrobadelaRuadasCarmelitas.L’edificiesva
construirdenovaplantaperiniciativadelsgermansAntonioiJoséLello,enelllocon
664

 Documentació comptable conservada del taller Rigalt, Granell & Cia. DHUBdoc, Centre de
DocumentaciódelDissenyHubBarcelona.
665
MNAC/MAM71997.DonaciódeValentinaRenart,1970.
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anteriormenthihaviaunanticconventdecarmelitesdescalces.Elprojectevaserobra
de Xavier Esteves, enginyer i professor de l’Institut Comercial de Porto, i la seva
inauguraciófoutotunesdevenimentsocial.

Arquitectònicament és una obra que segueix les formes manuelines, estil gòtic tarda
portuguès, que agafa el seu nom de Manuel I, rei de Portugal entre els anys 1495 i
1521. És original per la seva composició, ja que s’utilitza elements poc comuns en
l’arquitecturaurbanadePorto,iperserblancailluminosa,alcontrarideladecoració
més comuna emprada en la resta d’arquitectura com és la utilització de granet i
mosaics.

Caldestacarlagranlluernacentralquedecoraaquestallibreria,obrafetaperlacasa
Rigalt, Granell y Cía.666 No se sap res de l’encàrrec, però ha quedat documentació
gràfica que l’obra era feta per aquest taller català, ja que apareix dins dels catàlegs
comercials de l’època de l’empresa. La lluerna és un elegant vitrall amb l’escut de la
casa que filtra una llum suau, que crea un ambient de recolliment que incita a la
lectura i a la tranquillitat. La lluerna és de forma rectangular, l’envolta una sanefa
floral formada per flors de forma quadrilobal, els vidres centrals són quarterons de
vidres blancs, amb vidres romboïdals de colors en els encreuaments. Al centre hi
trobemlainsígniadelallibreriadinsd’unaformafloraldeformaquadrilobal,igualque
lesflorsdelessanefes.Alcentrehiharepresentatunforjadorambunmartellalamà
treballantelferroenunaenclusaemmarcatperunagranLenreferènciaalainicialdel
cognomdelspropietaris.Total’escenavaacompanyadapeltext«DECUSINLABORE».







666

 Surt la imatge d’aquest vitrall al catàleg comercial de la casa Rigalt, Granell & Cia. s/d DHUBdoc,
CentredeDocumentaciódelDissenyHubBarcelona.
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Fig.105.LluernalivrariaLello&Imao.
Rigalt,Granell&Cia.1906.Porto.Portugal






Peracabaraquestapartatcalparlard’unvitrallqueactualmentéstrobaalLouwman
MuseumdeDenHaad(Holanda),destinatalmondel’automòbil,fetcapal1906667.El
vitrall,quevaentraraformarpartdelacollecciócapal’any1999,estàsignatalapart
inferiordretaperl’empresaRigalt,Granell&Cia.Basatenunaillustracióprojectadaal
1904 per l’artista Walter Thor originalment portava per títol A la Recherche Du
Contact, de la qual el taller Rigalt va comprar els drets668.  Aquesta vidriera està
formadapertresplaquesdevidreonapareixrepresentadaunaparellaalaqueseliha
avariat el cotxe enmig del camp. Mentre dos mecànics s’esforcen en arreglar els
desperfectes, la dona envolta amb els seus braços a l’home mentre li fa un petó.
Tècnicamentésunvidremosaic,típicd’aquellperíodeidelacasaqueensocupa.


667

ElmeuagraïmentalSr.RonConijnqueemdonaraconèixeraquestvitrall.
Zolomij,J.Themotorcarinart,Pennsylvania,GTFoulis&CoLtd.1990

668
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Fig106.Alarechercheducontact.Rigalt,Granell&
Cia. Museu Louwman, Den Haad (Holanda). 1906.
Fotografia:DebbyvanRijswijk.



5.3.5 Elsencàrrecsparroquialsialtresvitrallsreligiosos

Aquest període es caracteritzarà per tenir pocs encàrrecs importants de caràcter
religiós,rebencomandesmésaviatd’esglésiesparroquials,sobretotdeBarcelona,per
referoferdenoualgunfinestral.Aquestseràelcasdel’esglésiaparroquialdeSant
VicençdeSarrià,onrebenl’encàrrecdeferunfinestral669.Enaquestaobertura,d’un
únic badiu, hi ha representat l’arcàngel sant Miquel matant el dimoni, les forces
malignes,queésalsseuspeus.Elsantliestàclavantunallançaalabocail’immobilitza
amb el peu esquerra. La representació de sant Miquel és tradicional com un guerrer
medieval, amb la seva armadura treballada amb daurats, i els atributs de sant, el
nimbaalvoltantdelcapilesalesal’esquena.L’estilensrecordaalesrepresentacions
prerafaelites. Tota l’escena està envoltada per una sanefa que representa fulles
d’acant. La signatura de l’empresa la trobem als peus de la figura a baix a la dreta:
Rigalt,GranellyCía.


669

Vitrallsensedatar.
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També serà el cas d'església parroquial de Sant Joan d'Horta670, de Barcelona,
construïda per l’arquitecte Enric Sagnier entre el 1909 i el 1917. El creuer tenia dos
grans rosetons de línies gòtiques. L'absis de forma octogonal amb nou finestrals
estavendecoratsambvidreemplomatquerepresentavenlesescenesmésconegudes
delavidadesantJoan,patródelaparròquia.

Untreballmoltinteressantéselqueféul’any1903lacasaRigalt,GranellyCía.Se’ls
encarrega la restauració dels vitralls del Monestir de Santes Creus671 (Aiguamúrcia,
Tarragona).Enaquestanys’encarregarandelarestauraciódelsvitrallslaterals,jaque
hihaconstànciaqueelrectorelshaviafettapiarperquèentravaaiguaal’església.Dos
anys més tard, el 1905, l’arquitecte encarregat del Monestir, Ramon Salas672,
arquitecteprovincial,elsencarregaràlarestauraciódelvitralldelafaçanaprincipal,o
deponent,onesrepresentenescenesdelavidadeCrist.

L’obra de restauració es portarà a terme al taller de l’empresa a Barcelona, així que
s’encarreguen també del desmuntatge i del muntatge. El 5 d’abril de 1905, la
installarannovamentalseulloc.ElmateixAntoniRigaltesdesplaçaaSantesCreusper
fer la supervisió de les obres d’installació. Veiem que a banda de les obres noves
tambécontinuaranrebenencàrrecsderestauracions

Aquestvitrallestàformatperquarantadosplafonsfiguratiusisisd’heràldics673.

«Cal també esmentar tota la sèrie de caps provinents de la restauració
(19041905) del Mestre Antoni Rigalt i Blanc; aquests caps, que
representen mes del 37 per cent del total de testes del vitrall, es
670

 La nueva iglesia parroquial de San Juan de Horta. Breve reseña de su construcción. Barcelona: La
HormigadeOro.1917.
671
AINAUDDE LASARTE,J.;VILAGRAU,J.;VIRGILI,C.ElsvitrallsdelMonestirdeSantesCreusilaCatedralde
Tarragona.Op.cit.p.42.
672
DelstreballsderestauracióquefaeltallerRigaltalMonestirdeSantesCreus,tambéenparlaLluís
Rigalt,alseuarticle«LesVitralles»,Op.cit.
673
EsconservaalfonsdelMNAC,núm.Inventari14568,eldibuixquefaA.Rigalt,amblareproducció
d’aquestvitrall.Aquestdibuixl’ofereixelmateixAntoniRigalt,alaJuntaMunicipaldeMuseusiBelles
Arts,persetcentescinquantapessetes.Cartadel8demarçde1906d’AntoniRigalt.
AINAUD DE LASARTE, J.; VILAGRAU, J.; VIRGILI, C. Els vitralls del Monestir de Santes Creus i la Catedral de
Tarragona.Op.cit.p.44.
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distingeixen fàcilment per llur desproporció i per la veladura de grisalla
campida que Rigalt solia emprar per a treure transparència a les peces
novesiigualarneenlluminositatalsvidresoriginals.674»

Tambérebranencàrrecsdevitrallsreligiososperalsmausoleusqueesconstruïenles
famílies burgeses. Aquest és el cas del Mausoleu Família Gurino del cementiri de
MontjuïcdeBarcelona675.Enaquestmausoleuhihaunafinestradeformatriangular
decostatarrodonitsquecontéunarepresentacióreligiosa.LaMaredeDéusostéentre
els braços el cos sense vida del seu fill Jesús. És una composició d’una gran qualitat
tècnicaiartística.Elvitrallestàsignatperl’empresaRigalt,GranellyCía.

UnaltremausoleuontreballaranseràelMausoleuMariaFeliciaCasaAmorós,situat
al cementiri de Montjuïc. L’autor d’aquest mausoleu és l’arquitecte Bernardino
Martorell.Ésunvitrallqueestrobadinsd’unafinestrad’arquitecturaneogòtica.Dues
llancetesacabadesenformad’arcapuntatialapartsuperiorunpetitrosetótrilobular
ambelcoronamentd’unaoberturatriangulard’anglesarrodonits.

Atoteslespartsenvidreesrepeteixlamateixadecoraciófloral.Representalafloriles
fullesdelgirasol,enunstonsmorats,ambelcentreengroc.Alcentredeltrilobalhiha
elsímboldeJesucrist.

Aquestadecoraciófloralésmoltcomunaenl’obrad’aquesttaller,iladeviendetenir
dinsdelrepertori,jaqueperexemplelatrobemdecorantmoltesobresdel’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner, com la vidriera del distribuïdor del tercer pis de la Casa
LleóMorera.


674

AINAUDDE LASARTE,J.;VILAGRAU,J.;VIRGILI,C.ElsvitrallsdelMonestirdeSantesCreusilaCatedralde
Tarragona.Op.cit.p.120.
675
S’haconservatl’esbòsal’AFG.
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També treballen en el panteó de la Família Coromina676, del cementiri de Montjuïc,
ViaSantOleguer,núm.33,Agrupació5a,del’any1907,obradel’arquitecteLeandro
Albareda.

AixímateixtambécollaborenenladecoraciódelpanteódelsgermansCollasoiGil677.
Panteóbastital1901perl’arquitecteJosepMajó,d’estilneogòticsotaencàrrecdels
germansJosepiEnricCollasoiGil.ElsvitrallsexecutatspeltallerRigalt,Granell&Cia.,
segueixenl’estildel’edifici,sónimatgesreligiosesrepresentadescomaesculturesdins
d’unaarquitecturaneogòtica.

Abandadelsmausoleusdelsqualstenimconstànciaquevantreballaralscementirisde
Barcelona, també hi ha se sap que van treballar en un mausoleu al cementiri de
Polloe,SantSebastià678.


5.4Quartaetapa:19231931GranellyCompañía

El1922deixal’empresaLluísRigaltial’anysegüentpassaadirseGranellyCompañía.
Aquesta etapa s’ha tancat el 1931 amb la mort del soci fundador Jeroni F. Granell i
Manresa, encara que aquest nom corporatiu continuarà fins al 1984, any que es
tancarà l’empresa. Ara ja no trobarem cap reminiscència del modernisme, ans al
contrari,toteslesobresestaranmarcadesperunclarclassicisme.Hihaunretornala
pinturasobrevidreis’empracadacopmenyslesdiferentstipologiesdevidretexturat.
PercommemorarelVIIcentenaridelaCatedraldeMallorca,elCapítoldelaCatedral
començàatractardel'oberturadelsfinestralsdelestresnausdeltempleel1926.El
bisbePereLlompartdónasuportalainiciativad’obrirnousfinestralsperalesnausque
estavensensellumnatural,únicamentilluminadesperlestresrosassesdellevantila

676

DDAA.ElcementirideMontjuïc.SomnisdeBarcelona.Barcelona:CementirisdeBarcelona.
AjuntamentdeBarcelona.2008.P.194.
677
Idemp.198
678
110118delcarrerdeSantPrudencii109117delcarrerdeSantLlorenç.
ORDÓÑEZVICENTE,M.«ElromanticismofunerarioenPolloe(SanSebastian)».A:Ondare,21.2002.p.399
413.
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de la façana principal, i convoca un concurs públic679. El canonge lectoral mossèn
Bartomeu Pascual Marroig, que posteriorment serà bisbe de Menorca (19391967),
redacta el projecte iconogràfic dels vitralls: les 16 vidrieres de la nau central han de
representar el càntic de tres joves, que enmig de les flames del forn de Babilònia
convidenlescriaturesalalloançadivina«Benedicte»,segonselllibredeDaniel(3,52
90),mentrequeelslateralsrepresentarienlesprofeciesmessiàniques.

Enaquestconcursesvanpresentarsetcasesambelsseusprojectes.El18dejulioldel
mateixanyesvaformarunacomissióassessoradelCapítol,queel2d'octubreescollí
elprojectedeltallerGranellidelacasaalemanyaMayer.El4dedesembrejahihavia
dosvitrallsmuntats.

El 1931 van haver de suspendre les gestions i obres per decisió del Govern de la
República.LesobresvanpodercontinuardesprésdelaGuerraCivil,iel1943alesnaus
de la catedral hi havia oberts 23 finestrals. La Casa Mayer n'havia fet dues: la
benedicciód'AbrahamaSemiladelBonPastor.LarestasónobradelaCasaGranell
680

.


LacasaGranelljahaviatreballatanteriormentenaquestacatedralquanel1916seli
encarreguenelsvitrallsdelaCapelladeSantBernat681.Enaquestacapellaesvanobrir
tresfinestralsperindicaciódel’arquitecteAntoniGaudí,queperaquellaèpocaencara
estava treballant a la Catedral de Palma. Les obres les executà l’arquitecte i
collaborador de Gaudí, Joan Rubió i Bellver682. El disseny dels vitralls fou obra del
pintorDàriusVilàs(18801950)ilesconstruïrenlaCasaRigalt,GranellyCía.Elprimer
vitrallrepresental'ingrésdesantBernatal’ordedelCíster;enelsegon,lapredicació
delsant,ieltercerlaglorificaciódel’AbatdeClaravall.
679

TOUS,L.;COLL,P.VitralesdelaCatedraldeMallorca.Mallorca,RotaryclubPalma,1993.p.49.
 LLABRES MARTORELL, PereJoan. La últimas intervenciones en la Catedral de Mallorca: vitrales,
restauracions,proyectodeMiquelBarceló.Entrelaconservaciónylarestauracióndeledificiohistóricoy
laaperturaalartecontemporáneo.
MATHEUMULET,PedroA.LaCatedraldelaluz,PalmadeMallorca,1959.
TOUS,L.;COLL,P.VitralesdelaCatedraldeMallorca.Op.cit.
681
TOUS,L.;COLL,P.VitralesdelaCatedraldeMallorca.Op.cit.,p.9091.
682
LIAÑO GIBERT,S.JoanRubióiBellverenMallorca.ArquitecturayTeoría.Tesisdoctoral.Universitatde
Barcelona.Gener2010,p.79.
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ElMercatCentraldeSabadell,fouobradel'arquitecteJosepRenom,perencàrrecdel
president de la Comissió de Foment, Antoni Cusidó. El dia 2 de març de 1927 es
presentà i es lliurà un avantprojecte i el 28 d’aquell mateix mes se li’n notificà a
l’arquitectel’aprovació.El2demaigd’aquellanyescollocàlaprimerapedra,elprocés
constructiufouràpidivaacabarel1930683.

L'edifici va ser contemplat a l'època com un model de mercat municipal. El Mercat
Centralesconstrueixenterrenysdelques’haviaanomenatCampdelaSang.Aquest
edifici el conforma una important estructura metàllica que dóna porxades de molta
llumialçada,iqueescombinaambelmaódelsmursexteriors.Totselstancaments
exteriorsestanarrebossatsipintats,idecoratsambdiferentsmotlluresornamentals.
L’entrada principal és la de la cantonada del carrer Colom amb el carrer Coromines,
ressaltadaperlagrancúpulaquetrobemsobrelaportad’entrada.Aquestacúpulaté
l’estructuradefustasobrebaseoctogonalsdemursd’obra.

Asobredelaportaprincipaldelmercat,lasituadaalacantonadadelcarrerColoma
ambCorominesisotalacúpula,hihaunaoberturaenformadesemicercledecorada
en vidre emplomat que dóna llum al mercat. Aquesta obertura de vidre transparent
dins d’una quadrícula de plom té com a decoració una copa central decorada amb
formesfloralsivegetals,iabandaibanda,partintd’aquestacopaperòrecolzatsala
partinferior,doscornsdel’abundànciad’onbrollendiferentsaliments:fruita,verdura,
etc. motius molt d’acord al lloc on anava destinat: un mercat que ven tots aquests
productes. L’estil de gran classicisme està dins de l’estètica noucentista de moda en
aquellmoment.

La seu actual del Parlament de Catalunya ocupa l’antic edifici de l’arsenal de la
Ciutadella, obra de l’arquitecte militar Prosper de Verboom del segle XVIII. El 1889,
l’Ajuntament de Barcelona acorda convertir l’antic arsenal de la Ciutadella en palau
reial.Lesobresd’adaptaciócomençarenel28desetembrede1889ambladireccióde

683

ElMercatCentral.Quadernsdepatrimoni.AjuntamentdeSabadell.
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l’arquitecte municipal Pere Falqués. Aquestes obres van donar a l’antic arsenal
l’aspecteinteriorquetéactualment.684

Una de les remodelacions que fa Falqués és convertir el primer pati de la dreta en
escalad’honorfetademarbreicobrirlaambunamagníficaclaraboiaoncombinade
forma magistral el ferro forjat i vidres decorats 20 x 20 m. El 14 d’octubre de 1932
l’Ajuntament de Barcelona cedí l’edifici de l’arsenal com a seu del Parlament de
Catalunya. Santiago Marco, juntament amb l’arquitecte Goday, s’encarregaren de la
remodelaciódel’anticSalódelTron,dissenyatperFalqués,enSalódeSessions.

LaCasaGranellcollaboraenlareformainteriordeSantiagoMarco685de1933,segons
ladocumentacióqueesconservad’aquestareforma.Lapartencarregadaal’empresa
que ens ocupa foren treballs menors, ja que la part més important fou feta per
l’empresaCristaleríaCatalanagestionadaperLluísRigalt.686

DelacasaGranellhihaunafacturadel31dedesembredel1932anomdelPalaudel
Parlament, per 48,84 m2 de vidre doble per un total de 9.291,70 pessetes, però no
especificaonvandestinats.Esconservaunafacturadel30d’abrilde1933anomde
Granell y Cía. per un total de 1.577,20 pessetes per la realització dels vidres dels
cancellsdel’entradaalpúblic,saladepassosperdutsidiversesfinestres.
684

SOBREQUÉSICALLICÓ,J.;VICENS,F.;PITARCH,E.ElParlamentdeCatalunya.Barcelona:2001
SantiagoMarcoconeixiamoltbéeltallerRigalt,jaqueelsseusprimeranysdeformacióelsvaferen
aquest obrador. Per això trobarem una extreta collaboració professional entre aquest decorador i
aquesttaller.
686
 Aquesta informació és la que s’extreu de la relació de factures i pressupostos que es conserven a
l’Arxiu del Parlament. Ref. «Obres de condicionament del Palau del Parlament H3. Lligall obres de
reformainterior(vidrieria)núm.15».ReformadeSantiagoMarco.
DelesfacturesdeCristaleriaCatalana,SA,calassenyalarladel14dedesembredel1932per:
InstallacióvestíbulSalódeSessions
Claraboiavidrieramunturaalplomiesmalt
Vidrespelvestíbulplantabaixa(plom,vidrecatedral)
Fanals(cristallsbisellats)
peruntotalde13.355,65pessetes
Tambéladel25d’abrilde1933perunimportde8.446,30pessetesperlarealitzacióde:
Finestralspati,plantabaixa(vidrecatedral)
FinestralsSalódeSessions–Vitrallesesmaltadesalfoc,muntatgealplom.
ielpressupostdel23defebrerde1933de9.000pessetesperfer10finestralsambvidrierademuntura
alplomidibuixdecoratal’esmaltsegonsprojectedeD.SantiagoMarco.
Apartird’aquestainformaciópodemarribaralaconclusióqueelsvitrallsmésartísticsforenencarregats
aCristaleríaCatalana.
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Hi ha documentació comptable687 a l’arxiu de la família Granell on queda constància
queeldissenyadorSantiagoMarcojahaviacollaboratambl’empresaGranellelsanys
1918i1919.Pertant,éslògic,queenlesobresquedesprésfaràalParlamentcontacti
de nou amb Lluís Rigalt que en aquells anys portava l’apartat artístic de l’empresa
GranellyCía.itambéambl’empresaGranellperalsaltrestipusdevidre.

Elsvitrallsdel’AjuntamentdeTortosa,entreel1925iel1926,vanserencarregatspel
batlle de Tortosa, Joaquim Bau i Nolla688, que va voler dur a terme un seguit de
reformesalquealeshoreseral’edificidel’Ajuntamentiqueactualmentéslaseudels
jutjatsd’aquestaciutat,entreellesl’elaboraciódelsvitrallsdelsalódesessions.

«... El edificio de las casas consistoriales ha merecido especial
cuidado por nuestra corporación, con el completo establecimiento
delSalóndeSesiones,consumobiliario,cristaleria,etc.689»

Actualmentrestendosvitrallsenunmateixespaiieltercerl’hantraslladatal’escala
principaldel’actualseudel’Ajuntament.Sóntresvitrallsdetemàticaheràldica,tots
ellsambeldibuixd’unescutiunadestral,unvaixelliunatorreal’interior.









687

 Nota comptable d’un abonaments que s’han de fer. Documentació DHUBdoc, Centre de
DocumentaciódelDissenyHubBarcelona.
688
JoaquimBauiNollavaentraral’Alcaldiaal1925.
689
Resumdelesobresportadesatermeperl’Ajuntament.AHCT.Caixanúm.11.361Acordsmunicipals
núm.26,27,28/VII/1926.
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L’escutdeladestralrepresental’ordede
l’«hacha»690, el seu significat ve de
l’orde instituïda per Ramon Berenguer
IV en honor a l’heroïcitat de les dones
deTortosaquel’any1149vandefensar
la ciutat dels sarraïns. En un altre hi ha
la representació del vaixell, que
simbolitza la importància històrica de
l’Ebre com a port fluvial, i al tercer
vitrall, que actualment es troba a
l’AjuntamentdeTortosa,térepresentat
Fig107.Vitrall.AnticAjuntamentde
Tortosa.Granell&Cia.19251926.
Tortosa

l’escutdelaciutat.



Undelsdarrerencàrrecsd’aquestperíodeéslalluernaprojectadasotaladireccióde
l’arquitecteJosepGodayiJaumeSerrapelnouedificideCorreusdeBarcelonadevia
Laietana,projectatal1914iexecutatentreel1926i1927.


5.5Elsvitrallsenl’arquitecturadeJeroniF.Granell

S’ha tingut la voluntat de tractar en un apartat diferent els vitralls que va dissenyar
aquest taller per embellir els diferents habitatges que va projectar i construir
l’arquitecte Jeroni F. Granell. Aquest soci de l’empresa de vitralls, en la seva vessant
professional com a arquitecte, construí molts edificis, alguns dels quals fou per
encàrrec, encara que majoria els promourà ell mateix. Seran moltes les parts on
apareixerà aquest element decoratiu: finestres, claraboies, portes de l’entrada,
tribunes o llums691. Els motius ornamentals emprats per aquest arquitecte seran
principalmentlesformesvegetalsifloralsdelíniesestilitzadesisinuoses,encaraque
tambépuntualmentenalgunadelessevesobrestrobemfiguració.

690
691

D’aquestvitrallesconserval’esbósal’AFG.
EncaraesconservenelsllumsdelacasadelcarrerGranVia,202.
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Els dissenys dels vitralls de les obres de l’arquitecte Granell estaran emmarcats
majoritàriamentdinsdelscanonsdelmovimentmodernistaencaraquetambétrobem
dissenyonésclaralainfluènciad’altresmovimentscontemporaniseuropeuscomdel
secessionisme vienès o de la geometrització de les formes de la natura pròpies de
l’escola de Glasgow i del seu principal representant Charles Rennie Mackintoch.
Aquestesaportacionsestilístiquesenlasevaobrasóndegudes,coms’hacomentaten
capítolsanteriors,alsconeixementsdelsestilsempratsalarestad’Europamitjançant
les revistes d’arts decoratives internacionals que rebia i els viatges a l’estranger que
feia.

Molts dels dissenys de vitralls d’aquest arquitecte portaran l’empremta personal de
l’arquitecte,unbordóqueressegueixeldibuixiellimita692.Latipologiadevitrallque
utilitzaràéselques’anomena«vitrallmosaic»,oneltreballprincipaldelacomposició
éslacombinaciódediferentspecesdevidresdetexturesicolorsdiversos,ajudatpel
plomqueperfilalesformes,iambunmínimúsdelapinturasobrevidre.Únicament
utilitzaràlagrisall,perperfilaralgunsaspectesdeldibuix,comelsrostresilesmansde
lesfiguresoenriquireltraçdelsvestitsdelesfigures.
Alguns dels edificis d’aquest arquitecte on trobem treball de vidre emplomat són les
construccionssegüents:casasituadaalc/Mallorca,217(18971898),c/Mallorca,219
(1899),c/RogerdeLlúria,84(1900),c/Balmes,65(1900),c/Mallorca184188(1900
1902),c/Girona,122(1901903),GranViadelesCortsCatalanes202(19021904),c/
Pàdua,75(1903),c/MajordeGràcia,61(1904),c/Iradier,34(1912).

Abandadelsvitralls,empravatambéenladecoraciódelsseusedificielsvidresal’àcid.
Els acostumava a posar majoritàriament per embellir les finestres que s’obrien a
l’escala i als celoberts, o per complementar els vitralls emplomats que decoraven la
porta d’entrada a l’edifici. Com en els vitralls, també s’hi representen motius florals.
AlgunsexemplessónelsquetrobemalsedificisdelcarrerGirona,122;Mallorca,188,o
Llúria, 84. De tots aquests vitralls en edificis construïts pel mateix arquitecte Granell
s’hafetunaseleccióperalasevaexplicaciódetallada.Aquestaselecciós’habasaten
692

AquestfetensdemostraquetambéJeroniF.Granellparticipavaeneldissenydevitralls,simésno
delsquedecorenelsseusedificis.
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diferentscriteris,perunabandalaqualitatartísticaitècnica,iperl’altra,elseuinterès
pelquefaaldisseny.

El primer d’aquests vitralls que analitzarem és el que s’han conservat a l’edifici del
carrer de Llúria, 84, de Barcelona. Aquest és un habitatge plurifamiliar que basteix
l’arquitecteGranellal1900,perdesprésvendre’luncopacabat.Aquestfetlidónauna
granllibertatconstructivaidecorativa.

S’haposataquestexempleperquè
esveumoltclaramentl’empremta
personal d’aquest arquitecte: el
bordó semicircular, que empra
habitualmentenlesdecoracions,i
que en aquest cas ha traspassat
als vitralls. En aquest edifici

Fig108.Detalldevitrallportad’accésprincipalcarrer
deRogerdeLlúria,84.Barcelona

trobemvitrallsalatribunadelpis

principal, a la porta d’entrada de l’edifici i al cancell també del vestíbul principal.
Segueixen els canons propis de l'estil modernista, amb temàtica floral i vegetal de
líniesondulantsieltreballenvidretipusmosaic

El 1904 Jeroni F. Granell construirà la casa
del Carrer Gran de Gràcia, 61, per encàrrec
d’Elisa Bremon, vídua d’Espina. El vitrall
decora la tribuna de la galeria que dóna al
pati interior del pis principal.  És una
composició de línia secessionista de motius
florals —poms de roses tipus mackintosh—
amb dues tipologies de composicions que
s’alternen,un és un pom de rosesde forma
semicircularsobreunabaserectaemmarcat
perduesbranquesdellorer,il’altreésuna
Fig109.DetallvitralltribunaCasaGran
deGràcia,61.FotoX.Bonet
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simplificaciód’aquestmotiu.Sónunsvitrallsqueressaltenperlasimplicitat,quedóna
l’elegància al conjunt. El dibuix que aquí representa està tret d’un vitrall fet per
l’artista alemany Josef Goller que treballava a Dresde i que es dedicava al disseny
d’interiors693.

Undelesobresmésimportantdel’arquitecteJeroniF.Granellésl’edificidelaGran
Via de les Corts Catalanes, 582 de Barcelona. Granell adquireix el terreny l’11 de
febrerde1902,gràciesaunapermutaquefaambFidelMarquèsiFarquell694.L’inicide
les obres serà el 15 de març d’aquell mateix any i s’allargaran fins al 8 de gener de
1904, quan l’arquitecte Granell demana permís a l’Ajuntament per poder ocupar la
casa.Destinaràl’edificialloguersialasevavegadal’aniràhipotecantpertenirdiners
disponibles per comprar altres terrenys i edificar. Finalment el 26 de novembre de
1918 el ven definitivament a  Enrique Cortes i Basté per un import de 525.000
pessetes.

Aquestedificivasernomenatperalconcursanuald’edificisartísticsdeBarcelonadel
1904perlasevaqualitatarquitectònicaiestètica,peròaquellanyelpremivaquedar
sense adjudicar. A l’edifici de Gran Via destaca la decoració en vitrall que empra
l’artistaalaportaprincipald’accésal’edifici,alcancelldel’entradaalesfinestresque
donen a l’escala i, sobretot, els vitralls figuratius amb què decora les tribunes del
menjadorquedonenalafaçanainterior.Abandaveiemqueutilitzadevidresal’àcid
perembellirlesportesinteriorscomlesdelmenjador.

Pel que fa al vitrall de la porta d’accés, el trobem a la tarja —part superior de la
porta—ialesmateixesportes.Laportaprincipaloriginàriamentestavacoronadaper
un arc carpanell. Dins d’aquest arc hi havia un esplèndid vitrall de motius florals i
vegetals en tons verds i rosats, fet a partir de la combinació de vidres impresos i
693

Aquestdissenyilainformaciósobrel’artistasurtenreproduïtsalapublicacióAuthenticArtNouveau
StainedGlassDesingsinfullColor.EditatperM.J.Gradl.DoverPublications,Inc.NovaYork,1982.Quefa
unreculldelesobrespublicadesalBunteVerglasungen,publicatperJuliusHoffmannaStuttgartentre
finaldelsegle XIXicomençamentdelsegle XX.SeguramentaquestaéslapublicacióqueconeixiaRigalti
delaqualextreiamodelsperreproduir.
694
GILFARRÉ,N.,«LaCasaGranelliJeroniF.Granell».A:LaCasaGranelldelaGranViadeBarcelona.Op.
cit.P.59120
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americans o Tiffanys. Aquest vitrall va desaparèixer quan van fer baixar el sostre del
vestíbul,peròactualments’harecuperatgràciesqueesconservenfotosdel’èpocaon
apareix. El mateix motiu el trobem representat a les portes d’accés que no van
desaparèixer,amblaqualcosas’hapogutsaberlatipologiadevidreempratperferlo.
Cal remarcar l’«artisticitat» amb què es colloca l’estructura que sosté el vitrall: en
comptes de ferho de forma rígida, en aquest cas adopta unes formes corbes que
embelleixen el vitrall a més de fer la seva funció. Quan van abaixar el sostre del
vestíbul, també va quedar tapat un altre vitrall que coronava la part superior del
cancell de l’entrada. Aquest era parallel al de la porta principal i repeteix el mateix
motiu.

Lesfinestresquedonenal’escaladetotselspisosvandecoradesambvidreemplomat,
ésundibuixqueesrepeteixatotesiqueespodriaconsiderarcomseriació,sinoés
queeltreballenvidresempreésartesanal.Aquestsvitrallstenenmotiusextretsdela
natura,florsdegranabstraccióenvoltadesdetigesdeformessinuoses.Elfonsdevidre
blancensrecordaaltrencadís.Ésunclarexempledevitrallmosaic.Eldibuixelcreael
mateix plom i les formes sorgeixen a partir de la combinació de vidres de diferents
colorsitextures,concretamentvidresimpresos.Totelconjuntestàemmarcarperuna
sanefadetogroguencqueensrecordaelbordóqueempraGranellentoteslesseves
obres.

Les tribunes que donen a la façana interior del principal, primer i segon pis i que
corresponenal’estançadelmenjador,tenentoteslamateixadecoracióenvitralls.És
unaescenafigurativad’estilclàssicquerepresentaunacomitiva.Aquestdissenyesta
extretdel'àlbumalemanyMeisterwerkerausderDeutschenGlasmaleri:Ausstellungin
Karlsruhe,publicatperVonKanter&MorhaBerlínel1901,quereprodueixuncartró
del’artistaHermanGöhler,titulatMusengefang.

En la composició hi ha, però, certes variacions del model alemany. Podem dir que
l’escenaesdivideixenquatregrupsquecorresponenaquatrevitrallsdiferents,encara
que tot formi part de la mateixa escena. La primera figura que trobem a la dreta
representaunhome,l'únicdelgrup,queencapçalalacomitivaiqueportaalesmans
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unramdeflors.AquestafiguramasculinaésoriginaldeltallerdeGranell,jaqueenel
modelnohiés.Darrereseu,enlasegonafinestra,hihaduesfiguresfemeninestocant
instruments, la del primer terme toca una flauta i la del seu darrere una arpa, en
representaciódelamúsicapopularilamúsicaculta.Elconjuntsegüentcorresponala
tercera finestra. S’hi representen dues figures femenines que estan en actitud de
cantar i porten a les mans la partitura que interpreten. Per tancar la comitiva, a la
finestra de l’esquerra, hi ha una sola figura femenina que camina mirant endavant
tambéportantunesflorsalamàdreta.Al’extremdrethihaunaportaambunvitrall
quetambéformapartdelconjuntperòquelarepresentacióques’hifaéssensecap
personatge, únicament el paisatge i al centre un test com els que havíem explicat
anteriorment i tres trocs d’arbres, un disseny idèntic és el que tanca l’obertura de
l’extrem esquerra. Aquests darrers vitralls també sorgeixen del taller de Granell.
Aquestscanvissónconseqüènciadel’adaptaciód’unacomposiciójafetaaunllocpeal
qual no estava dissenyada. Com que aquest edifici té més obertures que han d’anar
tancades amb més vitralls, se n’han d’afegir, per això creen la figura masculina al
principidelacomposicióielconjuntpaisatgístic.Elvitrallvarematatalmargesuperior
iinferiorperunsvitrallsquefanlafunciódesanefaqueensrepresentenuntrencadís.

Elfonsdelacomposiciórepresentaunpaisatge:elcel,unesmuntanyesalfonsielverd
del camp. Els personatges discorren per un camí que té als marges uns grans testos
amb unes plantes amb flors. Tampoc apareixen al disseny alemany els troncs de dos
arbres ques’entrellacen i que es troben en primer termeal mig de la composició. El
vestuaridelspersonatgessónllarguestúniquesdeclarestilgermànic.
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Fig.110.Vitralltribuna.GranViadelesCortsCatalanes,582.FotoD.Rovira


Aquestvitrallsegueixelmodeldevitrallmosaic,jaquetoteldibuixelmarcaelmateix
plom,finsitotl’ornamentaciódelspentinatsdelesnoiesoelsdrapejatsdelsvestits.
Únicament l’artista vitraller empra la pintura per fer els trets del rostre. Tota la
composició està feta a base de diferents vidres de diverses tonalitats i textures per
donarmésqualitatatotelconjunt.

Nopodemfinalitzarl’explicaciódelsvitrallsd’aquestedificisenseferunesmentmolt
especialalsdosgransllumscollocatsalvestíbuld’entradaal’edifici.Ambelpasdels
anys han desaparegut molts dels llums originals que decoraven les entrades dels
edificismodernistes,peraixòhemdepararmoltaatencióenaquestsquehanarribat
finsavuidia.Elsmaterialsempratssónelllautóividresdecolors.Aquestllumtédues
parts diferenciades: el braç i el globus de llum. El braç, de forma triangular però
d’anglesarrodonits,téal’interiorunvitrallformatperunacomposiciófloralenvoltada
de peces de vidre circulars de colors (cibes). Aquestes cibes tenen alhora dues
tonalitats alternes: el blanc i el groc. El globus està fet amb vidre imprès blanc
translúcid amb una granulació molt fina, excepte a les parts on trobem la decoració
floral pintada amb esmalts de colors blaus i vermells. Tant la faixa de coure que el
subjecta pel centre com els complements decoratius de la part inferior del globus
tambéportencibescomaornament.
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Ja posteriorment tornem a trobar vitrall en l’obra d’aquest arquitecte a la casa que
construeixalcarrerIradier,34.AquestacasaunifamiliarfouprojectadaperJ.FGranell
el1912,peraGabrielAngenault.Ésunacasadinsdelscànonsclassicistes,del’interior
destaca un magnífic vitrall que hi ha al mur de l’escala, que representa una escena
animal: un gall i una gallina amb els seus pollets. Aquest vitrall, realitzat amb la
combinaciódevidreimprèsiamericà,témoltessimilitudsambelsgallsquedecorenla
tribunadelmenjadordelaCasaLleóMorera,obradeLluísDomènechiMontaner,iles
del vestíbul de la casa El Pinar de l’arquitecte Enric Sagnier, totes dues a Barcelona.
Aquest vitrall se’n diferencia perquè ja respira un aire més clàssic, ja no tant en la
composició del tema, sinó més aviat en la tècnica, perquè trobem que hi ha més
presènciadepinturaaplicadasobreelvidre.















Fig.111.Vitrall.CasaIradier,34.Barcelona
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6.TANCAMENT
6.1Conclusions

Comhaquedatpalès,entotalainformaciórecollidaiexposadaenaquestarecerca,el
granmomentquevanviureelstallersdevidriereséseltombantdesegle XX.Detots
aqueststallerselquemésvadestacar,perlaquantitatiqualitatdelessevesobres,va
ser el taller que ens ocupa, la Casa Rigalt. Aquest fet es veu clar simplement
enumerantelsarquitectesambquivantreballar,queforennombrososientreellsels
mésrellevantsdelseuperíodecomjas’hacomentatenelscapítolsanteriors.Itambé
ambelsimportantsencàrrecsquevanconstruiralseutaller.

Tambécalremarcarquevanserpionersdel’impulsdelrenaixementdel’artdelvitrall
a Catalunya (juntament amb la el taller de vitralls Amigò) gràcies al director artístic:
AntoniRigalt,quedestacaentreelsvitrallerscontemporanispelseutarannàdiferent.
Nofouunvitralleral’ús,formatdinsd’unaltretalleronaprènl’oficifinsquealcap
delsanysijaambl’oficiaprèss’independitzaperinstallarsepelseucomptecomera
l’habitual.Alcontrari,Rigalttéunaformacióacadèmicamoltimportant,quedesprés
aniràampliantialhoratambétransmetentsentellmateixformador.

Un altre tret diferencial del caràcter d’Antoni Rigalt és que no es dedicarà
exclusivament a la part tècnica de la construcció, sinó que també teoritzarà sobre la
importànciadel’artdelvitrall,latècnicaolafunció,quedonaràuncairediferentatot
elquefeienicomhofeien,totaixòamanitamblacuriositatqueelmoviaaviatjaria
conèixer tot allò que s’estava fent arreu d’Europa per després transportarho a les
pecesquefeienalseutallerdeBarcelona,incorporanthitoteslesnovetatsartístiques
itècniques.Totaquestaiguabarreigcomportaràl'excellènciadelespecesquesortien
delasevaempresa,ambunaltnivelltècniciartístic.

La inquietud artística que tenia el vitraller Antoni Rigalt es va fondre amb la gran
capacitatempresarialidevisiódenegociqueteniaelseusoci:JeroniF.Granell,que
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seràelquetindràlacapacitatdeferengrandirelnegociiquefaràpossiblel’expansiói
importànciadeltaller.

AixícomjahemditqueAntoniRigaltnoeraunartesàconvencional,JeroniF.Granelli
Manresa tampoc era un arquitecte a l’ús. Tenia una gran capacitat per als negocis i
aixònovaquedarevidentexclusivamentamblagestiódeltallerdelsvitralls,sinóque
tambéésunfetmoltevidentenlamaneraqueresolelsseusprojectesarquitectònics.

L’arquitecteGranellfuigdeltreballperencàrrec,prefereixserellmateixelpromotor,
arquitecteivenedordel’obraarquitectònica,fetqueliproporcionaunagranllibertat
constructiva,estilísticaiamésaméslireportavamoltsmésguanyseconòmicsquesi
haguésfetl’obraperencàrrec,comerahabitualenaquellperíode.

La unió comercial d’aquests dos personatges tan especials i tan destacats ajudarà a
creareltallerdevitrallsmésmoderndel’època,sobretotpelquefeiaaideadenegoci.

També per concloure, cal afegir que sense la intervenció d’un personatge extern al
taller, però altament vinculat a aquest com fou l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, tampoc es pot entendre la rellevància que va adquirir aquest obrador, ja
que és principalment de la mà d’aquest arquitecte quan faran les obres més
emblemàtiquesireconegudes.Eltreballambaquestarquitecteelsvaobrirlesportes
pertreballarambmoltsaltresarquitectescontemporanisdegranprestigi.

El taller Rigalt serà el de més renom d’aquell període, on es crearan el més gran
nombre i amb més qualitat de vitralls del període premodernista, modernista i
noucentista,iseranunreferentperalesaltresempresesdevitrallsquetreballenamb
ellscoetàniament,peròquenoarribenatenirlasevaexcellència.
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