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Fotografia i viatge el 1927. El treball fotogràfic
per a la construcció del Poble Espanyol de Montjuïc.
Rafel Torrella
El dia 11 de maig de 1927, Lluís Plandiura adreçava una carta al president
del Comitè Executiu de l’Exposició
Internacional de Barcelona, en què
explicava que, un cop enllestits els
estudis previs per fer el poble típic
espanyol que havia de figurar a l’Exposició Internacional, i per ajustar els
detalls a la realitat d’Espanya que es
volia reproduir, calia enviar els artistes i els tècnics encarregats de fer-ho
a fer un viatge per diversos indrets
espanyols per prendre les dades necessàries per fer aquell poble típic.1 I,
per poder dur a terme el projecte, en
data de 12 d’agost el Comitè Executiu acorda l’adquisició d’un automòbil
Hispano-Suiza tipus París, de set places.2 Amb aquestes dues disposicions, els membres de l’expedició van
quedar preparats per iniciar un viatge
en aquest vehicle nou que, conduït per
Santiago Pellicer com a xofer, duria a
terme, durant el mes de setembre, el
primer viatge de recollida d’informació
fotogràfica.

Quan Miquel Utrillo va escriure als
seus col·laboradors donant instruccions del que calia portar a la maleta
per al viatge que estaven a punt d’iniciar (figura 1), ja va apuntar la necessitat d’aprovisionar-se d’una càmera fotogràfica (una cadascú, si podia
ser), a més de raspalls per a tot tipus
de neteges, i va donar especificacions
sobre la mida de les maletes.

Figura 1. “Viatge”. (Biblioteca Santiago Rusiñol desitges. Fons Miquel Utrillo)
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Aquest fet anecdòtic ens mostra la
prevalença de la imatge fotogràfica
com a complement de qualsevol estudi seriós o científic en què la intervenció d’un mitjà mecànic i objectiu permetés la confirmació visual a posteriori
d’allò que s’estava estudiant. Des de
manuals d’àmbits diversos, ja s’apuntava la necessitat de l’ús de l’artefacte
fotogràfic, tot dient, per exemple, que
“és de la major importància i utilitat
completar tota investigació amb fotografies que serveixin d’il·lustració i
aclariment. Sovint una fotografia explica més que llargues descripcions.”3
Fins i tot un artista com Salvador Dalí
en reivindicava, en un article de l’època, la facultat de mimesi de la realitat, quan escrivia que “la fotografia
pot realment verificar la catalogació
més completa, escrupolosa i emocionant que mai l’home no pogués imaginar. [...] La fotografia ens en ofereix
mil fragmentàries imatges d’una totalització cognoscitiva dramatitzada. El
capitell de catedral situat a deu metres d’alçada i en obscuritat constant,
ens és ofert per la fotografia amb tot
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l’exacerbament de minuciositat que
sols per una hàbil fotogènia a què pot
sotmetre el fotògraf les coses ens fa
possible el seu coneixement”.4 Bastits
amb aquests criteris enciclopèdics
i amb l’afany de trobar els exemples
que acabessin d’arrodonir la confecció del collage d’estils que havia de
ser el Poble Espanyol, els protagonistes d’aquesta història es van enrolar
en un viatge on la fotografia va assolir una presència cada cop més important, com es pot despendre de la
correspondència que anaven enviant
als responsables finals de l’actuació.
Les lletres que Miquel Utrillo i Xavier
Nogués intercanvien amb Lluís Plandiura, el qual, des del seu càrrec de
delegat de Belles Arts de l’Exposició
Internacional del 1929, va ser un dels
responsables de la creació del Poble
Espanyol, així com els apunts que l’arquitecte Ramon Reventós anava fent
a les seves llibretes, donen una informació prou suggeridora de com es va
anar incrementant la col·lecció de fotografies que van fer al llarg dels dies
de viatge.
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Figura 2. Càmera Agfa dels anys trenta (AFB)

La tecnologia del moment, ben entrada la dècada dels anys vint, ja
permetia treballar amb càmeres fotogràfiques que complien tots els requisits de portabilitat, lleugeresa i fiabilitat dels objectius necessaris per
documentar l’expedició. Es desconeix
concretament quines càmeres es van
emprar, però, en tot cas, Zeiss, Ansco, Voigtländer, Agfa o Kodak, entre
altres marques, podien proporcionar el tipus de càmera dels viatgers,
també conegudes com a folding, o
plegables. Eren càmeres pràctiques
i lleugeres (figura 2) que, sustentades en trespeus o aguantades a pols,
acompanyaven excursionistes, viatgers, afeccionats i, fins i tot, molts re-

porters. Si tenim presents els negatius
realitzats, queda clar que van emprar
els dos procediments encara usuals
en aquells anys: els antics i fidels negatius de vidre i els puixants negatius
de plàstic, ambdós de format 6x9 cm.
En el cas que treballessin amb negatius de vidre,5 aquests anaven muntats
en xassís individuals o de dos en dos,
i se’n posava un a cada cara, de manera que calia carregar un bon farcell
amb xassís preparats a les fosques.
Arran de l’estudi que s’ha fet dels negatius creats durant l’expedició sembla que era Francesc Folguera qui
treballava amb aquests negatius i qui
va fer més quantitat de fotografies.
Ramon Reventós acompanya la seva
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feina fotogràfica amb l’anotació, en llibretes d’apunts, de moltes singularitats arquitectòniques, mides d’edificis
o dibuixos d’elements singulars, i també amb numeracions de l’1 al 12 que
correspondrien al nombre de negatius

inclosos en els paquets on s’encapsaven els negatius de base plàstica (nitrat de cel·lulosa, en aquest cas) i que
ell anava disparant6 (figura 3).

Figura 3. Dos exemples de film pack amb negatius de plàstic

Figura 4. Ramon Reventós fotografiant en detall la façana de la
catedral, és capturat per Folguera en un pla de conjunt. Sangüesa
(AFB)
8

Figura 5. Els estoigs de les càmeres fotogràfiques i Xavier Nogués
a Santiago. (AFB)
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Figura 6. Utrillo, Reventós i Nogués planejant una presa fotogràfica, captats per Folguera. Calaceit. (AFB)

Figura 7. Fotògraf fotografiat. (AFB)

En algunes de les fotografies, es pot
observar els fotògrafs treballant amb
les seves càmeres i, tot i que no s’arriba a diferenciar quin model de càmera
empraven, sí que es dedueix una forma de treballar metòdica: mentre l’un
fa un detall, l’altre fa una vista general
de la façana (figura 4), o bé es congreguen per decidir quin és el millor
punt de vista (figura 6), o aprofiten el
pont de la carretera per fer una gran
panoràmica (figura 7), o descansen
les bosses amb xassís i eines fotogrà-

fiques per alleugerir momentàniament
la càrrega (figura 5).
La tasca de fotografiar apareix consignada en la correspondència que
els membres del grup intercanvien
amb els responsables de l’Exposició
i en anotacions en les seves llibretes
de treball. Amb aquesta informació,
es pot elaborar una quantificació del
treball fet al llarg del primer viatge,
que va ocupar el mes de setembre de
19 27.
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El 6 de setembre, Utrillo escriu a Lluís
Plandiura: “Les fotografies que amb la
més gran cura fan els amics Reventós i Folguera, els croquis del capità
Nogués i l’amable simpatia amb que
reben les nostres visites la gent que
pot ser útil al Pueblo, em donen tan
grans encoratjaments que tots estem
engrescats (sens perdre el sentit de
la realitat) i desitgem i esperem que
en arribar a Barcelona no ens clavin
una dutxa d’aigua freda. [...] Avui havem estat a Sangüesa (en taxis) i els
companys han fet 50 fotografies per
al Poble, i d’altres artístiques, ja que
érem allí”.7
El 7 de setembre, és Xavier Nogués qui
s’hi adreça: “Portem fetes entre ahir i
avui 104 fotografies de coses tan interessants pel poble que cada moment
ens convencem que el milloraran i que
sense el nostre viatge no hi podia haver poble de debò i tal com ha de ser.
/ En Folguera està fet un geni de l’objectiu, en Reventós que tot el dia està
amb el llapis a una mà i la màquina a
l’altra, en Utrillo prenent notes a tort
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i dret i aixecant-nos la llebre, i jo que
pobret de mi faig lo que puc ens havem de partir la feina de tal manera
que moltes vegades ens partim el poble com qui es parteix un llonguet”.8
Aquell mateix dia, Reventós anota
a les seves llibretes: “Hem arribat a
Pamplona i seguim el viatge cap a Estella i Vascongades. Hem vist moltes
coses boniques i que interessen pel
poble… Des de Lleida es pot dir que
ens aturem a cada cantonada. Porto
com uns 40 clixés fets i el Folguera altres tants i es pot dir que comencem.
Veiem si sortirà bé”. I el dia 10, escriu:
“Avui hem estat des de Torrelavega a
Santillana i Oviedo. El viatge va resultant molt bo. No correm gaire per no
tenir entrebancs però fem molt camí i
moltes fotos i dibuixos”.9
L’11 de setembre, Utrillo escriu a Plandiura que “en Folguera i en Reventós,
en combinació amb els croquis ultraràpids d’en Nogués i les notes que jo
prenc, han fet ja 380 clixés, cosa que
com podeu suposar augmenta el fato
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ultra mesura perquè cal carretejar-ne
un miler”,10 mentre que Reventós anota
a les seves llibretes: “Avui hem dedicat el dia a visitar esglésies visigòtiques de les que hem fet moltes fotos
i portem 350 clixés fets”, i Nogués, el
mateix dia, consigna que “no cal ponderar lo molt i bo que veiem i lo entusiasmats que estem tots quatre del
nostre viatge, especialment en Reventós i en Folguera, que no deixen mai
els estris de fotografiar [...]. Avui hem
vist una esglesieta anomenada Santa Cristina de Lena que es una cosa
admirable. Ja en veureu fotos. Portem
fets 350 clixés”.11
El dia 13, Reventós torna a anotar:
“Tot va marxant bé, ja hem fet 1600
km i 400 fotos”. I, a mitjan mes, el 17
de setembre, Utrillo escriu: “Havem
fet un dia 370 km com a màxim, perquè els companys necessiten dormir,
explorar llargament el terreny, escriure
i moltes altres coses. La col·lecció de
fotografies, descomptant les errades,
serà molt interessant”.12

El 21 de setembre, Utrillo intercanvia
novament correspondència amb Plandiura: “Coses que eren al programa i
que jo desconeixia personalment no
valen pas la pena de ser visitades fent
volta, com és el cas de Santa Maria
de Nieva, on ens reduirem a fotografiar uns ferros”13. Certament, d’aquell
indret només consten dues fotografies de la ferramenta de la porta de l’església.
El 27 de setembre, ja fent el camí de
tornada, Xavier Nogués comunica a
Plandiura: “Sortim cap a Segorbe per
anar a dormir a València i ens sembla que pels poblats del trajecte farem bon recull de fotos, que per ara ja
passem de 900”.14
Totes aquestes anotacions i correspondències ens indiquen la importància que es va anar donant a la tasca
fotogràfica com a eina per recollir informació que acabaria proporcionant
les indicacions precises per decidir
quina edificació s’alçaria al nou recinte de Montjuïc, i de quina forma l’acu-
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mulació enciclopèdica de detalls arquitectònics influiria en la decisió de
refer una o altra cosa. D’altra banda, i
tenint present que la primera idea de
construccions per al Poble es va fer
amb molta documentació visual extreta de fons fotogràfics ja existents (com
el de l’Arxiu Mas), aquestes anotacions expliquen la importància del viatge a l’hora de certificar si el que se
suposava era mereixedor de categoria: hi ha vegades que els llocs pressuposats no mereixen gaire atenció,
mentre d’altres de desconeguts aporten sorpreses rellevants.
Un dels objectius principals del grup
expedicionari era recórrer la totalitat
del trajecte ideat i investigar indrets
no previstos d’antuvi, i això es nota en
la manera com s’apropaven a l’objectiu que havien d’estudiar. Sovint arriben amb el cotxe tot just davant de
l’objecte interessant (figura 8) i fan
apressadament la fotografia, sense
aturar-se a fer composicions artístiques ni adonar-se de la necessitat de
treure el cotxe de la composició. En
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moltes ocasions, ells mateixos apareixen davant els objectes fotografiats,
a voltes acompanyats de vilatans que
els ensenyen o expliquen peculiaritats
locals (figura 9).

Figura 8. Sant Mateu, Castelló (AFB)
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Figura 9. Santa Pau, Girona. Utrillo i un vilatà (AFB)

En diverses fotografies també es pot
veure com un sosté amb una mà una
etiqueta amb un número, que podria
correspondre a la classificació ideada
per ells mateixos tant de colors com
de parts de l’edifici (figura 10), o com
es relacionen amb la gent del poble
demanant col·laboració per sostenir la
identificació (figura 11).
		

Figura 10. Assenyalant un balcó a Fraga (AFB)

Figura 11. Col•laboració popular. Pedrola, Saragossa. (AFB)
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Cal pressuposar també la forma de
treballar pel que fa als positius que
després seran consultats. Tot el material que generen els fotògrafs són
plaques negatives i no sabem si va
ser processat al moment o desat en
capses estanques a la llum i revelat en
arribar a Barcelona. Si es considerés
el primer cas, voldria dir que “el fato”
que han de carretejar al cotxe s’incrementaria amb els productes químics
per fer els líquids de revelador, bany
d’atur i fixador, a més de les cubetes
on processar els negatius i de tancs
d’aigua corrent per rentar-los i alguns
estris on disposar els negatius processats perquè s’assequin abans de continuar el viatge, ja que no és imaginable que, en aquelles dates, els pobles
i localitats on s’allotjaven disposessin
de grans establiments fotogràfics on
poder anar processant tot el material,
a banda que no s’hi estaven tant de
temps com perquè es revelessin tots
els negatius fets. Per tant, podem suposar que arriben a Barcelona amb un
miler de negatius per processar i amb
la necessitat urgent de fer les còpies
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positives respectives per treballar.
De fet, en una carta mecanografiada
adreçada per Pere Bohigas Tarragó,
responsable de la secció d’Auxiliaria Administrativa de la direcció d’“El
Arte en España”, el 9 de novembre a
Lluís Plandiura, es diu: “Muy distinguido señor mío y jefe. De acuerdo con
lo ordenado por usted tengo el gusto de enviarle 641 clichés del Pueblo
Español para que disponga lo más
conveniente sobre las copias de los
mismos. / En otro paquete que asimismo le remito, se incluyen otros 33
clichés, de los que, según me dice
el fotógrafo, se ha sacado ya copia.
/ Este se queda hoy 315 clichés para
sacar copia en nuestros laboratorios,
las cuales, según ofreció, estaran terminadas al acabarse el viaje que han
emprendido hoy los artistas. / En el
grupo de los 33 hay un paquete de
10 que el Sr. Utrillo tenía ayer por la
noche en su poder y que se proponía
remitir directamente a usted con la siguente nota: ‘Sr. Plandiura. 10 clichés
del viaje del Pueblo Español que ya ha
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hecho el fotógrafo de la Exposición
para que los agrande otro fotógrafo,
para comparar el trabajo. 8 de novembre de 1927’”.15 D’aquesta nota es dedueix que els negatius i els positius
es van anar processant un cop arribats a Barcelona (de fet, mentre feien
el segon viatge al mes de novembre)
en els laboratoris de l’Exposició i per
fotògrafs de l’Exposició. I sembla que
les còpies finals no acabaven de reunir tots els requisits i van encomanar
part de la tasca de positivat a un altre
laboratori. Una anotació manuscrita i
posterior a la redacció de la carta, ens
diu: “Retornades a en Alberti el 23XI- per a que cada 15 jorns passi 315
clichés-proves”, cosa que ens confirma que era el fotògraf de la secció “El
Arte en España” el qui va fer el treball
amb negatius i positius.
El treball urgent de positivat explicaria, en gran part, la baixa qualitat
de les còpies fetes per ampliació (de
plaques de vidre i plàstic de 6x9 cm
es fan ampliacions de 18x24 cm), en
papers al gelatinobromur sense es-

maltar, que formen part del fons positiu del Poble Espanyol, moltes de
les quals tenen marques a l’emulsió,
signes que indiquen quina part de
l’edifici representat és escollit, i totes
tenen al dors diferents numeracions
en blau i vermell que haurien de correspondre a alguna ordenació (desconeguda) d’aquest corpus d’imatges
que era una eina fonamental de treball
(figures 12-15). L’existència de la Casa
de la Premsa,16 un edifici aixecat en el
conjunt de l’Exposició Internacional
del 1929 per acollir i donar servei a la
premsa nacional i estrangera per difondre les bondats de la mostra, i que
tenia un laboratori fotogràfic a l’abast
dels reporters que havien de treballar
per cobrir les notícies de l’Exposició,
fa pensar que potser va ser en aquell
indret on es van revelar els negatius i
fer visibles els positius en suport paper. També cal remarcar que tot el
conjunt del Poble Espanyol formava
part de la secció artística de l’Exposició Internacional coneguda com “El
Arte en España”, que feia referència a
la gran exposició que es va instal·lar
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al Palau Nacional, aixecat per a l’ocasió, i que volia recollir i estudiar una
gran part del patrimoni artístic de l’Estat espanyol,17 i que aquesta secció va
tenir assignat un fotògraf anomenat
Juan Manuel Alberti18 per fotografiar el
conjunt d’objectes de l’exposició i allò
que tenia a veure amb el Poble espanyol19. Segons les llistes de “Trabajos
realizados en la sección de auxiliaría
administrativa de la Dirección de El
Arte en España”, el mes d’octubre del
1927 el fotògraf Juan Manuel Alberti
va fer “100 + 23 ampliaciones a 18x24
de 6 ½-9 de varios asuntos del Pueblo
Español”, que es comptabilitzen també com a “fotografias montadas”20, i
el mes de desembre, entre les moltes
tasques fotogràfiques, es van fer “590
ampliaciones 18x24 de varios asuntos,
temas para Pueblo Español”.21 Podríem suposar, doncs, que els positius
es van fer als laboratoris de l’Exposició i es van traslladar a la construcció provisional que es va aixecar al
bell mig de l’espai que després seria
la plaça Major del Poble. Ho explica
Ramon Reventós en un escrit inèdit
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quan descriu: “[A la plaça Major] és on
es va fer la primera maqueta del solar
i on es van plantejar els primers carrers i places. Allí és on es van fer les
primeres agrupacions de les fotografies segons les regions, distribuint-les
d’acord amb l’aspecte que oferia el
terreny”;22 o en un article a la revista D’Ací i d’Allà , on rebla: “Al mig de
la plaça, en una barraca —una mena
de bungalow— hi havia les taules, el
telèfon i el càntir. Dins de la barraca,
dibuixants esforçats posaven damunt
dels papers les línies que arquitectes
atents treien de fotografies borroses 23
amb l’ajuda d’enormes lupes!”.24
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Figura 12. Palacio de los Deanes, Sigüenza (AFB)

Figura 13. Dors d’una còpia fotogràfica (AFB)

Figura 15. Dors amb anotacions i mides d’una finestra. (AFB)

Figura 14. Palau episcopal de Burgo de Osma. Identificació manuscrita errònia. (AFB)
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Copies fetes en papers al gelatinobromur, sense cap intenció artística,
corrien per les taules de plantejament
del Poble i, com a material de treball,
eren numerades, escrites o pintades. A més, hi havia el gran patracol
de negatius, petits, però no per això
menys transcendentals, realitzats per
Folguera i Reventós. Aquest conjunt
d’informació fotogràfica va quedar a
redós en les cases particulars, fins
que en una data incerta, però segurament més enllà de l’any 1940, Xavier
Nogués el va retrobar al seu pis i va
preguntar a Reventós on havia d’anar
a parar tot aquell conjunt recollit per
al viatge, tot un “paquetam” de fotos.25
No tenim constància de quina va ser
la recomanació de Reventós o si algun dels altres coautors del projecte
van intervenir en la decisió, però tot
aquell “paquetam” va anar a parar, en
un o altre moment, al servei fotogràfic
que, cap a aquella època, estava instal·lat a l’edifici de l’actual Parlament,
llavors seu del Museu d’Art Modern.
D’allí va passar, després de trasllats
successius, a l’actual Arxiu Fotogrà-
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fic de Barcelona, amb moltes de les
còpies de treball adherides a fitxes
d’informació fotogràfica de les peces
dels museus, i els negatius enregistrats en el fons de l’Arxiu Fotogràfic
de Museus, desats en els calaixos
respectius i embolicats en els antics
sobres de paper glassine amb indicacions manuscrites que n’identificaven
el contingut.
El treball de conservació preventiva
sobre aquest material, amb una feina
de descripció de contingut i de recerca de documentació sobre el dit material, i la seva comparació amb altres
materials guardats en el fons, ha permès localitzar, dins el generós fons de
l’actual Arxiu Fotogràfic de Barcelona,
altres documents relacionats amb el
viatge i amb aquests negatius, com les
col·leccions de còpies dels negatius
mateixos corresponents a les cases
que finalment es van alçar al Poble,26 i
que es lliuraren a Lluís Plandiura i (suposem) a Joaquim Montaner (secretari - cap de servei i director d’“El Arte
en España”).
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Un cop iniciades les obres d’urbanització del Poble, són el fotògraf de
l’Exposició Internacional Carlos Pérez
de Rozas i el fotògraf assignat a la
secció artística Juan Manuel Alberti
els que faran un seguiment de l’evolució de les obres de construcció del
Poble (figura 16). Cal destacar que
aquests reportatges van ser fets amb
negatius de vidre de formats més professionals, de 9x12, 10x15, 13x18 i,
fins i tot, 18x24 cm, cosa que permetria aventurar que en aquelles dates
els film packs i els negatius de plàstic
no gaudien de gaire simpatia entre els
fotògrafs professionals. Les presentacions que aquests dos fotògrafs fan
dels seus treballs són ben variades:
positius en formats diversos, còpies
muntades en cartrons o en cartolines,
còpies en format postal o, fins i tot,
ampliacions amb papers virats i suports amb el logotip de l’autor fet amb
segell sec a la base, signe identificatiu de l’autoria. El seu treball ens permet contemplar avui imatges que ens
mostren clarament el creixement dels
edificis del Poble Espanyol, diversos

estadis constructius de la mateixa
edificació, o vistes singulars de com
s’anava configurant l’espai.

Figura 16. Imatge de la construcció del monestir captada per Alberti el setembre del 1928 i amb segell sec de l’autor a la base.
(AFB)

19

Un viatge fotogràfic La construcció del Poble Espanyol

Figura 17. Els reis saluden des de l’edifici de l’ajuntament el dia de la inauguració, el 21 de maig de 1929. (AFB - Carlos Pérez de Rozas)

L’explotació fotogràfica del Poble Espanyol ja estava pensada d’inici, quan
es planificava l’activitat artesanal que
havia d’omplir els edificis del recinte
i es parlava de tot tipus de professionals artesans. En un document
redactat sota el títol “Exposición de
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Barcelona. El Arte en España”, es fa
èmfasi en l’explotació comercial dels
locals, però també en altres serveis
per al Poble, entre els quals hi havia
un espai per a sala d’espera, galeria i
laboratori de fotògraf, de manera que
es va adjudicar a un professional de

Fotografia i viatge el 1927. El treball fotogràfic per a la construcció del Poble Espanyol de Montjuïc.

l’art de la llum que fes les tasques necessàries per a la difusió del Poble.27
Serà a partir de la inauguració de l’Exposició (figura 17) quan molts altres
fotògrafs, reporters gràfics i afeccionats tindran accés al recinte per treure’n vistes interessants i artístiques,
així com reportatges de les múltiples
festes i actes que s’hi van celebrar. I
un altre tipus d’activitat fotogràfica es
durà a terme dins el recinte mateix, on
fotògrafes minuteres28 plasmaran en
imatges fotogràfiques els visitants davant d’indrets característics de l’arquitectura espanyola.
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“Terminados los estudios previos para la ejecución del
pueblo típico espanyol, que ha de figurar en esta Exposición, urge proceder a esta ejecución en la que será necesario ajustar los detalles, especialmente arqueológicos
y arquitectónicos, a la realidad que se ofrece en diversos
puntos de España y la cual se pretende evocar o reproduir
en esta exhibición. / A tal efecto la Dirección que suscribe
entiende que los artistas y técnicos encargados de dirigir dichos trabajos deben trasladarse a las poblaciones
que se indican en la relación adjunta. / Y por lo tanto la
Dirección que suscribe se permite solicitar se autorice a
los señores Miguel Utrillo, Javier Nogués, Francisco Folguera y Ramon Raventós [sic] para que con cargo al Capº
7º, Artº 2º, Partdª 4, efectuen un viaje a las aludidas poblaciones de España para tomar datos necesarios para la
ejecución del pueblo típico espanyol.” AHCB3-233/5D.54
LP 13-1, p.302.

1

“[...] adquirir con destino al Servicio de la sección de El
Arte en España, un automóvil de turismo, marca Hispano Suiza, tipo París, con chasis de 6 cilindros y 32 HP,
conducción interna, propio para siete plazas, por el precio
total de cincuenta y cinco mil pessetas, comprendidos los
accesorios, el equipo completo, y seis ruedas metálicas
intercambiables y seis neumáticos michelín.” AHCB3233/5D.54 LP 13-1, p. 368.

2

Manual per a recerques d’etnografia de Catalunya. Arxiu
d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Universitat de Barcelona, 1922.

3

4
Salvador Dalí. “La dada fotogràfica”, a Gaseta de les Arts
núm. 6, febrer del 1929.
5
La industria dels negatius de vidre va tenir, en la dècada
dels anys vint, fins i tot una representació catalana, amb
negatius de Fotoquímica Garriga.

Els paquets de negatius de plàstic, coneguts com a film
pack, van ser introduïts per Kodak el 1903 i, al principi, el
paquet de pel·lícula s’anomenava Premo. El paquet contenia dotze fulls de pel·lícula, cadascun amb un tabulador de paper numerat; es podia inserir en la càmera a la
llum del dia. Tenia unes pestanyes de paper numerades
que sobresortien del xassís carregat. Un cop disparada la
fotografia, s’estirava el paper i això enviava el negatiu exposat a la part posterior i deixava per a exposició un nou
negatiu. http://camera-wiki.org/wiki/Film_Pack consulta
juliol 2020
6
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7

AHCB3-233/5D.54 LP 26-5.

8

AHCB3-233/5D.54 LP 26-32.

9

Fons Ramon Reventós, llibretes de treball.

10

AHCB3-233/5D.54 LP 26-6.

11

AHCB3-233/5D.54 LP 26-34.

12

AHCB3-233/5D.54 LP 26-7.

13

AHCB3-233/5D.54 LP 26-10.

14

AHCB3-233/5D.54 LP 31 (1).

15

AHCB3-233/5D.54 LP 25-23.

De titularitat municipal, va ser projectada el 1926 per
l’arquitecte Pere Domènech i Roura, i aixecada a l’actual
avinguda de Rius i Taulet. La planta subsol estava destinada als serveis: manteniment de calefacció, rentat, cuines,
bodega i un laboratori fotogràfic. Anys després, va esdevenir seu de la Guàrdia Urbana i, l‘any 2013, es va intentar
convertir en la seu del Museu del Teatre, una opció que no
va ser possible.

16

Es van reunir al voltant de 4.900 objectes procedents de
tot l’Estat.

17

Juan Manuel Alberti, apareix nomenat com a fotògraf
d’“El Arte en España”. També va ser el fotògraf enviat, juntament amb el pintor Carlos Vàzquez, a fer un viatge per
Castella per tal de reproduir en fotografies escenes relacionades amb la vida del Quixot que permetessin després a
l’artista treballar en la realització d’un conjunt de quadres
històrics o diorames que, exposats en un indret del Poble
Espanyol, il·lustressin la vida del carismàtic hidalgo castellà. A més d’aquestes conegudes fotografies, que apareixen al fons de l’AFB en un format de 10x15, adherides
en un suport secundari de paper texturat i amb el logotip
que en diu el nom, Alberti també va fer un seguit de fotografies en diversos moments de la construcció del Poble
Espanyol, cosa que ens deixa avui un testimoni gràfic important, juntament amb les fotografies de Carlos Pérez de
Rozas, sobre el procés edificatiu del singular recinte. Així
mateix, i segons la informació localitzada, Alberti hauria
estat el fotògraf que va fer les fotografies de les peces
que van figurar en la gran mostra del Palau Nacional i que
constitueixen un important fons d’art de prop de quinze
mil negatius que es guarden a l’AFB.

18

Fotografia i viatge el 1927. El treball fotogràfic per a la construcció del Poble Espanyol de Montjuïc.

Segons el llibre del Fons Plandiura, Juan Manuel Alberti
formava part d’“El Arte en España” i del Poble Espanyol i,
amb Carlos Pérez de Rozas, havia de fotografiar el creixement de les construccions, sobretot les relacionades amb
aquesta secció de l’Exposició.
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20

AHCB3-233/5D.54 LP 13-1, p. 383.
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AHCB3-233/5D.54 LP 13-1, p. 440.

Ramón Reventós. Manuscrit inèdit redactat amb posterioritat a les obres, en possessió de la família.
22

És curiosa la indicació de fotografies borroses: producte
d’una mala feina del negatiu, d’un mal processament del
positiu, de la manca d’atributs professionals del fotògraf?
Sigui com sigui, moltes de les còpies resultants no eren
cap prodigi de positivat, però van servir perfectament per
a la tasca que tenien assignada. I, de fet, els negatius tractats avui digitalment i processats amb programes de retoc
aporten una informació magnífica.
23

Arte en España” i en l’apartat “Servicios que no dependen
de la explotación comercial cuya concesión se reserva la
Exposición”, s’indica: “Sala de espera, galería y laboratorio de fotógrafo. Este industrial puede labrarse una verdadera fortuna con laboriosidad e ingenio. Vistas del pueblo,
retratos de visitantes con trajes regionales. Fotografías de
grupos, fiestas, concursos, certámenes, etc., celebrados
en el Pueblo. Grupos de visitantes en corporación. Grupos
de visitantes regionales. Vitrina o escaparate exterior con
muestra impuesta por la dirección artística. Es decir: que
las fotografías expuestas armonicen con el carácter del
pueblo”.
Així es descriu a La Publicitat, núm. 17444, 7 de març de
1930, s. p., suplement especial, quan el redactor explica
que “el barri andalús es dedica principalment a la fotografia, que es feu feminista”.

28

Ramon Reventós i Myself. “Com s’ha fet el Poble Espanyol. Algunes impressions d’un que hi ha treballat”. D’ací
i d’Allà. Número extraordinari, desembre del 1929, p. 41.
24

“Pel Juliol del any 36 va quedar interrompuda aquella
feina que fèiem amb el material que vàrem arreplegar referent al Poble Espanyol de Montjuïc, quina part més agradable era aquell rato que semblava continuació d’aquella
bona amistat i camaraderia fundada l’any 1928 d’agradable memòria. / Ara bé, que n’havem de fer de tot aquell bé
de Déu de clixés i de proves fotogràfiques? / Avui precisament que he dedicat el matí a remenar per casa fins que
he lograt caçar una rata que s’havia ficat al pis, i que ha
resultat que s’havia allotjat en una caixa que hi guardava
tot lo que feia referència al Poble Espanyol, ha passat per
les meves mans tot el paquetam de fotos que el “topolino”
ja començava a rosegar. Jo tinc moltes ganes de veure’l
avants que tot pel gust de veure’l, a seques, i de passada
vostè em diria que n’havem de fer de tot aquella paqueteria.” Carta de Nogués a Reventós, Fons Reventós.
25

26
El fons particular de Ramon Reventós conserva una
col·lecció amb les mateixes imatges, processades en els
mateixos papers de format 10x15 cm i amb les mateixes
inscripcions a tinta al dors identificant-ne el contingut.
27
Document del Fons Miquel Utrillo (Biblioteca Santiago
Rusiñol, Sitges). Amb el títol “Exposición de Barcelona. El
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Un viatge en el temps. 								
El Poble Espanyol de Montjüic
Sandra Moliner Nuño

El Poble Espanyol de Montjuïc és un recinte on es recrea la tradició arquitectònica dels pobles d’Espanya mitjançant
l’apropiació dels elements típics de la
seva arquitectura. Va ser construït per a
l’Exposició Universal de Barcelona del
1929 i encara avui perviu com a centre de distribució d’artesania popular i
a espai d’oci i cultura. Per dur a terme
el projecte del Poble, entre el 1927 i el
1928 es van fer una sèrie de viatges
per Espanya en els quals es van prendre centenars de fotografies, notes i
apunts en llibretes de viatge que, en el
cas d’aquestes darreres, fins avui han
romàs ocultes.

1. Introducció:
antecedents
Exposar l’arquitectura autòctona com
a espectacle ja formava part habitual dels programes de les exposicions
internacionals (Bengoechea, 2004). A
gairebé totes es representava escenogràficament, amb els recursos del cartó
pedra, una mostra de la tradició arquitectònica local a manera de rememo-

ració del passat (Rovira, 1980): el Borgo Medievale de Torí de 1884, la sèrie
d’imitacions històrico-folklòriques de
París del 1889 (la Ciutat Colonial i el Poble Africà), el Village Flamand d’Anvers
i el Village Suisse de Ginebra, tots dos
del 1896. L’originalitat del Poble Espanyol rau en el fet que és l’únic exemple
que no només va sobreviure a l’exposició sinó que ha arribat fins als nostres
dies com un ens viu i arrelat a la ciutat.1
Aquesta singularitat és deguda tant a la
qualitat de l’equip encarregat de materialitzar-lo com als viatges que es van fer
per preparar-lo.

2. El (pre)viatge.
Els viatgers
L’artista, crític i enginyer Miquel Utrillo
va construir, del 1910 al 1919, el Palau
Maricel de Sitges, considerada una de
les obres cabdals del Noucentisme (i
“obra emblemàtica de la nació catalana”, segons Joaquim Folch i Torres). Es
tracta d’un conjunt d’edificis constituït per elements arquitectònics presos
d’altres arquitectures, tant palatines
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com populars. Gairebé com una conseqüència lògica, poc després, el 22
de febrer de 1924, Utrillo va presentar
a l’alcalde de Barcelona l’avantprojecte per a la construcció d’Iberiona: “una
sección española en la que además de
exponerse productos de arte suntuarios, podría verse trabajar a artesanos
sirviendo de atracción y espectáculo”.
El recent pronunciament de Primo de
Rivera va paralitzar el projecte juntament amb la resta d’obres de l’Exposició (Mendelson, 2006). El 1926, Utrillo
va presentar la idea al nou alcalde de
Barcelona, Darius Rumeu i Freixa, baró
de Viver, el qual li va donar una resposta positiva amb vista a la celebració de
l’Exposició que ja tenia una data de celebració definitiva, el 1929.
Joaquim Montaner i Lluís Plandiura es
van incorporar al mateix temps a l’equip
directiu de l’Exposició, al capdavant de
la secció “El arte en España” (Grandas,
1988). Aquest fet va suposar un pas
més en la configuració del Poble Espanyol (Iberiona, en el seu origen), atesa la
confiança i l’amistat que unia Plandiura
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i Utrillo, a qui Plandiura va nomenar assessor artístic d’aquesta comesa, juntament amb el seu gran amic, el pintor
Xavier Nogués.
Sobre Francesc Xavier Nogués i Casas
es pot dir que va ser un home polifacètic: dibuixant, caricaturista, gravador,
ceramista, decorador i pintor, va ser,
sens dubte, un dels personatges més
interessants i representatius del Noucentisme.2 “Nogués era un home seriós
i agradable, impossible trobar un altre
més bondadós i cordial que ell. El seu
humor era agudíssim, era sempre benigne sense malícia cap a ningú ni picardia incorrecta...” 3.
Des d’unes coordenades plenament
noucentistes (Rovira, 1983), es va començar a materialitzar la idea d’Iberiona amb la construcció d’una maqueta
que va ser l’embrió del Poble. Immediatament es va fer palesa la necessitat d’incorporar a l’equip un arquitecte
que resolgués les qüestions tècniques,
encàrrec per al qual se’n van seleccionar finalment dos: Francesc Folguera
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(Rovira, 1979) i Ramón Reventós. Així
va quedar format l’equip definitiu. Reventós explicava que “el que realment
va canviar amb la nostra intervenció va
ser que les idees vagues sobre el traçat
dels carrers es tornessin concretes, els
moviments de terres es van convertir en
un nombre precís de metres cúbics, la
visualitat de determinades perspectives ja no es va deixar a l’atzar sinó que
es va orientar a una determinada torre
o campanar [...] i s’escollien els models
segons mides i sumptuositat apropiades”.4 Aquesta cita ens situa en l’“arquitectura de la sensibilitat” que esmenta
Nicolau Maria Rubió i Tudurí en la dedicatòria del seu llibre Actar (resposta
crítica a Vers une architecture de Le
Corbusier), destinada precisament a un
dels nostres viatgers: “[...] a R. Reventós, Arquitecte de la sensibilitat, al Poble Espanyol de Barcelona, i Arquitecte
objectiu, en altres llocs” (Rubió, 1984).
Aquestes paraules, a més d’il·lustrar la
complicitat intel·lectual entre tots dos,
creiem que condensen l’originalitat del
Poble: el projecte es va executar des de
les coordenades de la sensibilitat i amb

un nucli de projecte que participa en el
debat arquitectònic de la seva contemporaneïtat europea.

3. Els viatges
El compromís de l’equip amb el projecte va fer inevitable que es plantegessin
fer el viatge. Els quatre professionals,
moguts per l’anhel de crear un poble
real, van resoldre que calia recopilar in
situ la informació necessària de cada
lloc i confirmar l’adequació de la preselecció duta a terme (Mendelson, 2012).
Així, el 22 de juliol de 1927, Utrillo escrivia a Plandiura convençut que el viatge
era necessari: “... he estudiat el següent
projecte: el viatge és tan indispensable
que bona part de la feina feta aquest
mes es veurà lògicament modificada
davant les coses vives que els arquitectes i l’amic Nogués veuran recorrent Espanya”.5 Amb l’acceptació de la
idea per part del Comitè de l’Exposició,
Utrillo va elaborar una llista amb el recorregut dels pobles que calia visitar,
els hotels per pernoctar-hi i, fins i tot,
un pla per fer publicitat de l’Exposició.
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No es va tractar d’una aventura deixada
a l’atzar sinó més aviat d’un pla de treball perfectament elaborat, fet que va
contribuir a l’efectivitat de la feina que
havien de fer. Com hem vist, Miquel
Utrillo era l’encarregat de l’organització dels viatges. Així, abans de marxar,
elaborava un pla exhaustiu en el qual
traçava el recorregut de les poblacions
per les quals havien de passar i indicava aquelles on podrien fer nit perquè hi
havia algun hotel, hostal o pensió on
descansar (figura 1).

altre en les obres de l’Exposició i que
no destacava precisament per ser un
conductor experimentat.

Els viatges es van fer en un Hispano-Suiza de 32 cavalls que, a més
d’anar carregat de gom a gom, havia
de lluir una banderola de l’Exposició
durant tot el trajecte. Un dels objectius
d’Utrillo era fer publicitat de l’esdeveniment, una proposta que, segurament,
va contribuir a l’acceptació del viatge
per part del Comitè. I, com a conductor
escollit per a l’expedició, hi havia Santiago o “el Santiac”, nom amb el qual
van batejar-lo (figura 2). Era el tartaner
de la muntanya de Montjuïc, encarregat
de portar el material d’un costat a un

Figura 2. Fotografia de viatge. Per ordre, al fons de dreta a esquerra: Francesc Folguera, Xavier Nogués, Ramon Reventós, Miquel
Utrillo i “el Santiac”, al davant de tots. (AFB)
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Inicialment se’n van excloure les illes (ja
que només visitarien les poblacions on
s’arribés en l’auto) i també Andalusia i
Múrcia, ja que, com que se celebrava al
mateix temps l’Exposició Iberoamericana de Sevilla, no s’hi va voler entrar en
competència.
El primer viatge és el millor documentat:
es va dur a terme entre el 2 de setembre
i el 2 d’octubre de 1927, un total de 31
dies on van recórrer Catalunya, l’Aragó,

Un viatge en el temps. El Poble Espanyol de Montjüic.

Figura 1. Itinerari del primer viatge. Els noms subratllats eren els dels pobles que preveien visitar, i els noms emmarcats aquells on pernoctarien. (AHCB. Fons Plandiura).
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Navarra, el País Basc, Cantàbria, Astúries, Galícia, Castella i Lleó, Madrid,
Castella-la Manxa, Extremadura i València (figura 3). Van passar per un total
de gairebé set-centes poblacions i en
van visitar 137. El viatge es va projectar
com una visita ràpida, circular, de corroboració de la selecció feta a priori. El
nombre de quilòmetres programat que

Figura 3. Itinerari del primer i el segon viatge. (AHCB. Fons Plandiura)
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s’havien de fer per dia era de dos-cents
de mitjana.
El segon viatge es va dur a terme el novembre del 1927. Van partir de Barcelona el dimecres 9 i van tornar-hi el 20
del mateix mes. Van ser 12 dies en els
quals van recórrer Catalunya i l’Aragó.
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El tercer viatge es va dur a terme el maig
del 1928, amb les obres ja iniciades, per
incloure finalment Andalusia a la proposta. Va ser després d’una visita del
monarca Alfons XIII a les obres del Poble Espanyol, on va mostrar la seva sorpresa i disgust per l’absència andalusa,
llavors va se quan es va acordar la seva
inclusió. Així va ser com, primerament
Nogués i Utrillo van partir cap a Sevilla
on, uns dies després, es trobarien amb
Folguera i Reventós. Aquest viatge es
va perllongar durant 21 dies.

pla molt estricte, que allunyés qualsevol
semblança amb una excursió pintoresca i alegre...” (Vigil, 1960).
L’arribada de l’equip a les poblacions, en
un auto empolsegat i amb quatre passatgers d’abrics llargs, va causar sensació. Nens i adults sortien a rebre’ls,
plens de curiositat (figura 4). Quan van
arribar a Santander, per exemple, els
retrats dels expedicionaris van sortir als
diaris.

Finalment, entre l’abril i l’octubre del
1928, es van fer diversos viatges de
comprovació per confirmar mesures o
prendre alguna fotografia d’algun model
en concret; fins i tot, no descartem la
idea que hi hagués hagut altres viatges
dels quals no s’hagi trobat informació.
“Viatge llaminer, aventura atractiva. Aquí
hi va haver de procedir amb no menor
fermesa i tacte per no comprometre el
que era un viatge d’estudi. No es podia
obrir la mà. Calia rebutjar assessoraments i evitar compromisos i fixar-se un

Figura 4. Fotografia de viatge. Arribada a una de les poblacions.
(Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fons Miquel Utrillo)
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El material de viatge que portaven era
ben senzill: el més pesat era una màquina d’escriure que es portava amb la finalitat de poder enviar a Lluís Plandiura
les cartes que informaven sobre l’evolució de la feina; però la realitat és que
la majoria de les cartes trobades estan
escrites a mà, ja que van haver d’anar
tan ràpid i amb tan poc temps que, finalment, van tirar per la via pràctica.
Una cosa similar va ocórrer amb la seva
intenció d’utilitzar en els seus dibuixos
les aquarel·les que portaven, per poder
congelar-ne el color, però després del
primer assaig també es van adonar que
no era pràctic i finalment van desistir i
van passar al dibuix fet amb llapis de
grafit o amb tinta.
Portaven dues càmeres fotogràfiques
que van utilitzar Folguera i Reventós,
els fotògrafs del grup. Va ser el més
pràctic, atès que en certes ocasions se
separaven en dos equips que sempre
incloïa un arquitecte. Eren càmeres de
les de llavors, amb clixés també dels de
llavors. A més a més, portaven paper en
fulls solts i llibretes de viatge de formats

32

diferents per poder-hi dibuixar i anar
anotant les coses vistes, així com per
fer llistes on portaven el control de les
fotografies i les despeses que tenien.
També suposem, ja que hi ha mesures
indicades en els seus dibuixos, que devien portar una cinta mètrica.
És important aturar-se sobre les llibretes de viatge, ja que es tracta d’un material inèdit que va romandre ocult fins
a l’any 2009, quan van ser descobertes
en un dels calaixos de l’escriptori del
despatx que Ramon Reventós va tenir
des del 1939 i que el seu fill, també arquitecte, va heretar.
S’han pogut reconstruir cadascun dels
viatges i tenir una idea clara de l’organització de totes les jornades gràcies a
les postals i les cartes que els quatre
anaven enviant a familiars, amics i, sobretot, a Plandiura, qui, des del seu càrrec com a delegat de Belles Arts, era
el responsable de l’exposició “El arte
en España”, així com de la construcció
del “Pueblo Típico Español” i, per tant,
era el responsable del grup, la feina del
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qual havia de supervisar diàriament.
Així doncs, cada dia s’aixecaven molt
d’hora, sobretot Nogués, que era el
més matiner i es llevava a les cinc de
la matinada. La resta de l’equip el seguia cap a les sis, per estar ja preparats
i esmorzant junts a les nou. Quan ja estaven a punt, carregaven el cotxe amb
tots els estris i iniciaven el camí cap a la
destinació següent.
Durant el viatge, l’equip va demostrar
tenir qualitats i aptituds complementàries, tant per l’aportació professional en
la qual cadascun era expert, com per
la banda personal, quant a caràcter i
manera de fer. Així doncs, hi va haver
un repartiment de tasques d’acord amb
les capacitats de cadascun. Miquel
Utrillo feia de secretari i relacions públiques de l’expedició, una tasca que feia
a la perfecció atesa la seva experiència
prèvia en viatges i com a gran coneixedor de carreteres i persones, mentre
que Nogués i Reventós es dedicaven a
dibuixar tot el que anaven veient, i Folguera i també Reventós es van dedicar

a immortalitzar el viatge, cadascun amb
la seva càmera penjada al coll.
Gràcies a la feina prèvia d’Utrillo, tenien
un pla ja establert de pobles que consideraven més o menys importants o
amb alguna característica que els demanaria més atenció. Així és com van
establir una metodologia de treball molt
ben organitzada, diferent segons la importància de les poblacions. Dels pobles per on passaven precipitadament,
Nogués en dibuixava la silueta, una de
les quals es mostra a la figura 5, mentre
que Folguera i Reventós, sempre amb la
màquina a punt, esperaven la corba de
carretera que fes més propícia la foto,
alhora que Utrillo anotava les característiques pintoresques del lloc (Ábalos,
2008).

Figura 5. Silueta d’Escó feta per Xavier Nogués. (Arxiu privat de
Ramón Reventós)
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En canvi, en arribar a les poblacions
considerades importants, es formaven
dos equips d’arquitecte i pintor, equipats amb càmera i llibreta. Llavors, uns
partien cap a una banda i els altres
cap a una altra per capturar allò que
els semblés interessant. Després d’una
bona presa de clixés, es retrobaven per
bescanviar impressions i decidir so-

bre la importància de les troballes, que
classificaven de l’1 al 10 per votació (figura 6). Un cop consideraven explorada la població, la tornaven a visitar els
quatre junts segons l’ordre que proposava Utrillo, ja que era ell qui coneixia
els canonges i delegats governatius
amb els quals potser havia concertat
alguna visita.

Figura 6. Fotografia de viatge: organitzant la feina. (Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fons Miquel Utrillo)
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Durant el dia, a més de les passejades d’exploració, el treball que havien
de fer era ingent: organitzar els papers
i la informació recollida, enviar postals,
contactar amb persones que Utrillo coneixia, trucar a hotels, trobar algun lloc
per esmorzar, etcètera. No tenien ni un
moment de descans; tant és així que,
fins i tot, dormien al cotxe gairebé sense espai per als quatre i la càrrega que
portaven.

més informació als organitzadors de
l’Exposició, per mantenir-los informats
dels passos i els descobriments que
anaven fent.

La periodicitat de les postals que enviaven a amics i familiars era gairebé diària
i les anaven escrivint durant el viatge,
fins i tot amb el cotxe en marxa! Moltes
vegades quan es tractava de postals
enviades a Plandiura, les signaven els
quatre com podien. I pel que fa al menjar, el feien de qualsevol manera durant
el trajecte.

“Entendreix veure a Nogués aixecar-se
a les 5 del matí, esmorzar a les 9, menjar allà com podem, sopar i ficar-se al llit
cap a les 10 (sospira, però ho fa). [...] Els
companys estan animats i fins Folguera, avui s’ha descuidat d’anar a missa.”6

Finalment, anaven a sopar i a dormir
com més aviat millor, per refer-se. En
aquest cas, també era Nogués el primer, ja que se n’anava a dormir a les
deu de la nit entre sospirs, com s’explica en una de les cartes:

Quan arribaven a l’hotel on havien de
fer nit, descarregaven tots els estris que
portaven, inclosa la màquina d’escriure, i, per fi, descansaven. Llavors aprofitaven per enviar telegrames i escriure
cartes, a mà o a màquina, on detallaven
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Figura 7. Postal enviada a Plandiura i signada per tots el 20 de setembre de 1927 des de Medina del Campo (Valladolid). (AHCB. Fons Plandiura)

Va ser tant l’entusiasme que van mantenir durant el viatge, alimentat pel que
veien i segurs de com d’útil havia de ser
per al projecte, que abans de tornar ja
començaven a planejar el següent, com
fa notar Nogués en una carta: “Aquest
viatge haurà estat de gran profit per al
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Poble i ara només cal recórrer Catalunya, que, si ho podem fer en breu, ens
aniria molt bé, ja que el resultat de la
feina, tot i que no modifica per res el
conjunt del Poble, el farà més important
en qualitat [...]”7.
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Figura 8. Nota sobre el color de la Fresneda (esquerra). Nota sobre Riaza (dreta).(Arxiu privat de Ramón Reventós)

El respecte a l’original els va dur a establir unes gammes de colors numerades
i se sotmetien els colors dels edificis a
votació per establir a quin número s’assemblaven més (figura 8): “Estic convençut que l’empresa serà molt productiva i farà del poble un model. Nogués

(que s’ha tallat els cabells) ha realitzat
unes gammes i per votació vam decidir
quin to és el més semblant als monuments [...]. La importància del que veiem la mesurem de 0 a 10 i, de fet, hem
vist bastants 10 [...]”8.
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En els viatges, l’equip va aplegar una
gran quantitat d’apunts (figures 5, 8 i
9), distribuïts en cinc llibretes de viatge9
que van compartir Nogués i Reventós,
conservades en l’arxiu personal de la família Reventós, mentre que Utrillo portava i anava emplenant les seves pròpies, que es conserven en el Fons Miquel
Utrillo. És important tenir en compte
que el criteri de selecció dels models
que l’equip va anar a buscar obeïa a les

característiques següents: 1) una no excessiva solemnitat ni monumentalitat;
2) un caràcter propi de la regió que havia de ser representada; 3) una selecció
de la qualitat dels materials autòctons,
que poguessin ser imitats d’una manera
convincent; 4) unes façanes amb decoració sòbria i no excessivament sumptuosa, i 5) unes dimensions moderades
per mostrar més capacitat d’exemplars
(Vigil, 1960).

Figura 9. Croquis del claustre de Sant Benet del Bages. (Arxiu privat de Ramón Reventós)
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El viatge també els va suposar expectatives truncades en certes localitats. Així,
per exemple, queden decebuts amb
Santillana del Mar: “[...] falsa abans, ara
i després de les restauracions d’Ubito Güell”.10 Per contra, se sorprendran
amb altres arquitectures, especialment
amb les d’Aragó: la torre d’Utebo i altres
exemples extrets d’Alcanyís, Calaceit,
Peñafiel, etcètera. Descobriran la idoneïtat de l’estil mudèjar i d’arquitectures
menys pretensioses en substitució dels
models barrocs previstos, molt més solemnes.
Un altre dels moments més rellevants
del viatge va ser quan, en arribar a Ria-

za, descobreixen una casa situada a la
Plaza Mayor. Tot l’equip en va quedar
impressionat i hi van donar un 10 per
votació unànime, de manera que van
decidir en aquell moment que la casa
estaria representada al Poble, concretament al número 8 de la plaça Major,
i la van batejar amb el nom de “La Casona”. Aquesta decisió presa in situ va
tenir grans repercussions en el projecte. Reventós la va descriure com una
“casa sublim amb columnes jòniques
extrabàrbares” i a la seva llibreta va
prendre nota del color de la casa i dels
esgrafiats que més tard es van reproduir exactament (figura 10).

Figura 10. Notes sobre La Casona. (Arxiu privat de Ramón Reventós)
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La Casona és un exemple clar en el qual
el Poble Espanyol reivindica el valor patrimonial que representa, ja que es dona
la circumstància que el projecte original
de l’edifici, que tant va impressionar els
viatgers, ja no existeix. Va ser demolit
o modificat en els anys quaranta i en

el seu lloc avui en dia hi ha un edifici
anodí de tres plantes d’alçària que no té
res a veure amb l’original (figura 11). Per
tant, actualment, l’única manera de viure l’experiència de contemplar l’edifici
original és visitar-lo al Poble Espanyol.

Figura 11. La Casona. Comparació de La Casona segons el model original fotografiat el 1923 (a. AFB), la reproducció que se’n va fer al Poble
Espanyol (b. Fotografia de l’autora), i La Casona “original” tal com està avui en dia (facilitada per José María Gonzalo González, regidor de
cultura de l’Ajuntament de Riaza el 2020)

Però durant el viatge no tot van ser descobertes: també van tenir contratemps
i van patir tota mena d’imprevistos.
És important tenir en compte que, en
aquella època, ni la xarxa ni l’estat de
les carreteres de la Península eren els
que tenim avui en dia i que l’oferta de
llocs on pernoctar era com era, amb les
condicions higièniques i de confortabilitat mínimes, tant que en moltes ocasions fregaven els límits de la precarietat,

40

a més d’estar exposats a les inclemències de la climatologia. Una de les anècdotes més divertides i entranyables va
tenir lloc en arribant a Saragossa, quan
se’ls va avariar el cotxe i Utrillo va deixar
constància del moment amb una caricatura amb el seu estil d’humor (figura 12). La connexió humana generada
durant aquestes jornades va ser, sens
dubte, un valor insondable aportat pel
viatge a benefici del projecte.
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Figura 12. Dibuix de Miquel Utrillo fet durant el viatge: “Camino de Zaragoza”. (Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. Fons Miquel Utrillo)
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4. Conclusions
El Poble Espanyol és el resultat d’un viatge cap a la realitat amb el qual es volia superar la seva lectura com a mera
còpia. Van partir amb la ment oberta,
sabent que molt probablement el que
veurien durant el viatge modificaria el
projecte, tal com ho testifica l’estudi de
la correspondència dels viatgers. Estaven convençuts que, gràcies al seu
pelegrinatge, el conjunt arquitectònic
resultaria molt millorat, fins al punt d’assegurar-ne la pervivència en el temps. I
és que el Poble Espanyol es fa real en el
moment del viatge, quan els seus creadors capten no només l’aspecte material i tècnic de les coses sinó quelcom de
més intangible amb què van ser capaços de produir una nova obra amb la
seva pròpia aura (Daza, 2015).
Una altra aportació substancial dels
viatges és que van emfatitzar el caràcter popular de la proposta, amb una
representació més àmplia de l’Aragó i
de l’estil mudèjar a costa del barroc i
de la monumentalització de Santillana
del Mar i, ja en el tercer dels viatges a
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Andalusia, amb la decisió radical de fer
cas només dels models d’arquitectura popular i anònima. La inclinació del
Poble cap a allò popular és fonamental
per entendre la seva acceptació entre
la ciutadania: ja el plantejament mateix
del Poble és una resposta a la ciutat
oberta, industrial i anònima que s’estén als seus peus (l’Eixample) i proposa
una mirada a una suposada ciutat ideal,
tancada i medieval.
D’altra banda, el viatge va conferir una
complexitat amb la qual es va poder
superar l’esquematització generalitzada de projectes anàlegs. A l’arquitectura de la sensibilitat, li cal allò sensible,
el matís, la diferència i, per a això, no hi
ha res millor que buscar les fonts amb
els motlles que van treure de capitells,
les anotacions precises dels quaderns,
l’experiència mateixa del viatge (Beltrán
i Duque, 2007).
Potser no és ja que sense aquest viatge
el Poble Espanyol seria molt diferent: és
que probablement ja no “seria”, hauria
desaparegut fa molt de temps.

Un viatge en el temps. El Poble Espanyol de Montjüic.

43

Un viatge fotogràfic La construcció del Poble Espanyol

Bibliografia
ÁBALOS, I. Atlas pintoresco. Vol. 2: Los
viajes. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
237 p.
BENGOECHEA ECHAONDO, S. Els secrets del poble espanyol 1929-2004.
Barcelona: Poble Espanyol de Montjuïc,
2004. 270 p.
BELTRÁN, L.; DUQUE, I. Palabras de
viaje. Estética y hermenéutica del viaje. 1a ed. Bellcaire d’Empordà: Edicions
Vitel.la, 2007. 188 p.
DAZA CAICEDO, R. Tras el viaje de Oriente. Charles-Édouard Jeanneret - Le
Corbusier. Barcelona: Fundación Caja
de Arquitectos, col·lecció “Arquia/tesis”,
39, 2015. 319 p.
GRANDAS I SEGARRA, M. C. L’Exposició Internacional de 1929. Barcelona:
Els llibres de la frontera, 1988. 210 p.
MENDELSON, J. Del fragmento fotográfico a la ilusión arquitectónica en el

44

Poble Espanyol de Barcelona de 1929.
A: MEDINA LASANSKY, D.; MCLAREN,
B. (ed.). Arquitectura y turismo. Percepción, representación y lugar. Barcelona:
Gustavo Gili, 2006, pàg. 153-171.
MENDELSON, J. Documentar España.
Barcelona: Edicions de La Central,
2012. 303 p.
PÉREZ IGUALADA, J. Los nombres de
los lugares sin nombre. A: ACE: Architecture, City and Environment [en línia].
Octubre del 2018, vol. 13, núm. 38, p.
129-150. [Data de consulta: 30 d’octubre del 2018]. Disponible a: <http://hdl.
handle.net/2117/123415> DOI: <http://
dx.doi.org/10.5821/ace.13.38.5419>
ROVIRA GIMENO, J. M. La funció segueix la forma: el Poble Espanyol de
Montjuïc. A: Grans Temes l’Avenç, 3:
37-49, 1980.
ROVIRA GIMENO, J. M. Detrás del espejo: el pueblo español de Montjuich.
A: Cau, 57: 46-47, 1979.

Un viatge en el temps. El Poble Espanyol de Montjüic.

ROVIRA GIMENO, J. M. La Arquitectura Noucentista. Barcelona, ICE/UPB,
1983. B-25774/1983. 33 p.
RUBIÓ, N. M. Actar. Discriminación entre las formas de quietud / formas de
movimiento en la construcción. València: Artes Gráficas Soler, 1984, “Colección de Arquitectura”, 12. 63 p.
VIGIL VÁZQUEZ, M. Génesis del Pueblo
Español de Montjuïc. A: S’Agaró, 1960.

1
Contrasta la seva acceptació si es té en compte que el Poble Espanyol va ser l’última de les obres adjudicades per a
l’Exposició i l’obra a la qual es va destinar un solar residual
dins el conjunt de Montjuïc. El Poble Espanyol podria haver
estat destruït o, fins i tot, haver quedat condemnat a ser un
lost space (Pérez, 2018) i ser fidel, així, a la condició residual
del seu origen.

Al principi del segle XIX, va aparèixer la Lliga Regionalista,
un partit nacionalista català en el qual cristal·litzava el desig
d’una part de la burgesia catalana de definir-se en termes
històrics com una nació sobre la base d’antigues tradicions
i una llengua pròpia. Les seves idees es basaven, en termes
pràctics, en la tasca de documentar, conservar i ensenyar
allò que definia l’ésser català. El seu fundador va ser Enric
Prat de la Riba i el teòric principal de les idees de Prat en
l’àmbit de les arts i les lletres va ser Eugeni d’Ors, qui va
encunyar el terme noucentisme. D’Ors va proposar tres nous
termes per afegir a la ideologia de Prat de la Riba: arbitrarietat, civilitat i mediterranisme. Aquest darrer terme expressa el punt de vista noucentista segons el qual els orígens
culturals i històrics del catalanisme s’assenten en la tradició
clàssica grecoromana (Mendelson, 2012: 49).

2

3

Text extret d’un manuscrit inèdit de Ramón Reventós.

4

Text extret d’un manuscrit inèdit de Ramón Reventós.

Traducció literal extreta de la carta que Utrillo envia a Plandiura el 22 de juliol de 1927.
5

Extracte de carta enviada a Plandiura. Fons Plandiura de
l’AHCB (AHCB 3-233 / 5D54, LP26-6a).

6

Traducció literal extreta d’una de les cartes que Nogués
envia a Plandiura durant el viatge.

7

Traducció literal extreta de la carta que Utrillo va enviar a
Plandiura el 21 de setembre de 1927.
8

Les llibretes de viatge que es van utilitzar durant l’expedició
han romàs ocultes al calaix de l’escriptori del despatx de
Reventós. És el seu fill, Josep Ramon Reventós i Porcar, arquitecte, qui les custòdia i ens ha permès accedir-hi. Aquest
valuós material ens ha ajudat a fer un pas més en la investigació sobre aquest moment decisiu de la creació del Poble
Espanyol de Montjuïc.

9

Extracte de carta que Utrillo envia a Plandiura durant el
viatge.
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