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Paraules de l’alcalde de Barcelona
Xavier Trias

E

l Museu Frederic Marès presenta una exposició concebuda arran de l’estudi d’un ric i singular fons documental de la popular societat recreativa barcelonina coneguda amb el nom d’El
Niu Guerrer.

Donat ara fa 60 anys a Frederic Marès, l’escultor i gran col·leccionista fundador del museu, per
la Sra.Conxita Pallejà, filla d’un dels homes que foren l’ànima de l’associació, és una bona mostra,
un cop més, de l’estret lligam dels barcelonins amb el nostre patrimoni, que des de fa molts anys s’ha
enriquit i s’enriqueix gràcies a donacions com aquesta.
Amb aquesta exposició, seguint la seva línia de recerca, el Museu Frederic Marès amb la col·laboració de Jordi Pablo i l’Arxiu Festiu Catalunya, no només ha fet visible aquest fons, sinó que ens ofereix una lectura inèdita de la ciutat vuitcentista i de l’inici del segle XX, en la qual es fa ben palesa la
inquietud d’uns ciutadans actius, crítics amb el seu temps i el seu entorn, i dotats d’una creativitat
que els portà a organitzar una sèrie d’esdeveniments i productes culturals, dit amb paraules d’avui,
que formen part de la nostra memòria col·lectiva.

9
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Presentació
Jaume Ciurana
Tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement,
Creativitat i Innovació

F

rederic Marès no sols va ser col·leccionista d’escultura i de desenes de milers d’objectes que
constitueixen el seu Gabinet del col·leccionista - joguines, pipes, ferros, joies, ventalls, daguerreotips, ceràmica, armes..-, sinó que també sentí interès i aplegà diversos fons documentals,
des de pergamins fins a auques populars. Una important col·lecció exposada en la singular Sala de
les diversions de l’esmentat gabinet i fruit de la Donació Pallejà, reuneix un ric fons documental, enriquit amb alguns notables objectes, de la societat recreativa barcelonina El Niu Guerrer (1874-1936).
L’exposició, de fet, se centra en dues entitats recreatives, la Societat del Born i El Niu Guerrer,
però alhora també societats filantròpiques, de les quals formaren part algunes de les personalitats
més reconegudes del món cultural barceloní entre 1858 i 1910 aproximadament. Homes com Sebastià Junyent, Rossend Arús, Conrad Roure o Josep Pallejà, hi van portar a terme una sèrie d’accions
i esdeveniments que més enllà de la ironia i la bromada, traspuaven un interès col·lectiu i solidari per
la seva ciutat, Barcelona, i el seu bon funcionament.
Gràcies al treball del museu i a la recerca de Jordi Pablo, comissari de la mostra, podem fer-nos
càrrec de com devia ser una vessant força oblidada de la vida de la nostra ciutat, i fins i tot establirne relacions amb la paròdia actual, tan popular entre nosaltres a través dels mitjans audiovisuals.

11
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El perquè d’una exposició:
La Barcelona irreverent.
De la Societat del Born al Niu Guerrer
(1858-1910)
Pilar Vélez
Directora del Museu Frederic Marès
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L’

exposició a la qual acompanya aquest llibre porta per títol La Barcelona irreverent, i com
a subtítol, De la Societat del Born al Niu Guerrer (1858-1910). Però, com anirem comprovant al llarg del text, també podria haver-se dit La ironia al poder o La paròdia al poder,
o bé El triomf del doble sentit. És a dir, el seu contingut podria resumir-se amb una frase que suggerís el posicionament i la visió no ortodoxa, sinó lliure i lúdica, d’uns col·lectius socials en un temps
i unes coordenades sociohistòriques determinades.
Si tornem a la irreverència, irreverent significa ‘mancat de reverència’. Reverència és sinònim de
respecte profund i afectuós –simplement, sense cap connotació religiosa–. Una Barcelona irreverent
pot voler dir, doncs, una Barcelona “temporalment” lliure, distesa, que es deixa anar durant unes
celebracions, mentre dura la festa, de periodicitat setmanal o anual (com encara avui les falles de
València per Sant Josep...), com a vàlvula d’expansió o mesura d’higiene social, però no només això.
La fórmula clau és la ironia, és a dir, com recull el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, “una
figura de llenguatge que consisteix a dir el contrari d’allò que hom vol donar a entendre” o una “forma d’humor que es tradueix en l’adopció d’aquesta manera de parlar”. I l’instrument bàsic, la paròdia o la imitació irònica i burlesca d’un esdeveniment, d’una obra, etc., emprant un llenguatge literari o visual com un joc de doble sentit. Tanmateix, cal afegir que –i així ho anirem descobrint–, en
general, la ironia no sol esdevenir sàtira o escarni ridiculitzador i greu d’uns fets o d’un personatge,
sinó més aviat un joc i una distensió sociocultural. Les activitats organitzades pels protagonistes d’aquesta exposició neixen i responen a altres objectius, tot i que, naturalment, no són ingènues ni
intranscendents (com es deia justament en aquella època). En una bona part, són lúdiques, festives,
car es basen en la festa, una festa guiada per uns codis de comportament social, tot i que amb un
devessall d’enginy crític envers la realitat ciutadana. Irreverents, amb mesura, però irreverents. O si
us ho estimeu més, efímerament irreverents.
De fet, el concepte efímer és també un dels que més ens ha interessat, sobretot des de l’òptica
plàstica, atès que de les manifestacions festives populars, a més de destriar-ne el significat historicocultural, també se’n poden fer lectures des de l’àmbit de la creació artística. I aquest és un dels objectius de l’exposició, que hem compartit amb un estudiós i artista, Jordi Pablo, que des de fa molts
anys reflexiona sobre el sentit de la festa popular. Hem partit, doncs, del marc de la cultura de la festa i ens hem centrat en Barcelona, i en concret en dues societats, tal com tot seguit explicarem.
Per què ens hem centrat en aquest tema per convertir-lo en una exposició del museu, quan no es
tracta d’escultura, ni pròpiament d’objectes del nostre Gabinet del col·leccionista, temes bàsics fins
ara de les nostres recerques en forma d’exposicions?
Frederic Marès no sols va dedicar atenció a l’escultura, la seva labor i dedicació principal, com a
creador i, alhora, com a col·leccionista apassionat, sinó que també, com a home curiós i amb un ventall ampli d’interessos, va sentir-se atret per aplegar i conservar la memòria d’un temps que ell havia
viscut de jovenet, però que en el transcurs del segle XX s’havia anat esvaint. Per tant, no és estrany
que el 1952, just ara fa seixanta anys, acceptés amb goig la Donació Pallejà, és a dir, el fons docu-
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mental i objectual del Niu Guerrer, una entitat recreativa, a cavall entre el segle XIX i XX, de gran
incidència ciutadana, i avui bon testimoniatge d’uns costums i un fer en una Barcelona d’abans de la
guerra on els mitjans de comunicació i les formes de diversió eren encara més pròxims als de l’època dels avis i els besavis que no ho havien de ser als dels néts i besnéts. Totes les vicissituds sobre la
procedència d’aquest fons i la seva arribada al museu han estat ben precisades en aquest mateix volum
per Ernest Ortoll, conservador del Gabinet del col·leccionista, secció del museu a la qual pertany, i
on es podia veure exposat en part fins ara.
Personalment, hi vull afegir un comentari més: quina no havia de ser la confiança en Frederic
Marès de la donant, la Sra. Conxita Pallejà, filla d’un dels homes que fou l’ànima de l’entitat, en pensar que al seu museu es preservaria part de la memòria barcelonina d’uns anys, i que probablement
algun dia aquest fons podia ser útil per conèixer un aspecte singular de la vida de la ciutat? Això ha
succeït seixanta anys després, i ara aquest patrimoni, bàsicament documental, però amb alguns objectes clau de l’antiga entitat recreativa, després d’haver estat estudiat, i restaurats alguns dels seus elements principals, retorna enriquit al públic barceloní, en forma d’exposició, catàleg i una sèrie d’actes, que volen posar damunt la taula una reflexió sobre el sentit d’unes maneres de viure la festa
col·lectivament, ciutadanament, i alhora, sobre el valor de la creativitat al servei de la festa, conscientment efímera, i, encara més, de la relació amb l’art del darrer terç del segle XX, és a dir, especialment el possible nexe amb l’art conceptual, com ha defensat des dels anys setanta Jordi Pablo,
bon coneixedor i autor de treballs tant teòrics com creatius en aquest sentit.
L’existència del nostre fons en curs de revisió i ordenació i l’encontre amb Jordi Pablo, interessat
per les relacions esmentades, van fer que decidíssim tirar endavant aquest projecte, ja fa uns quants
anys. Afegir-hi aquesta mirada obria el ventall de possibilitats d’anàlisi i avaluació del nostre patrimoni, patrimoni de la ciutat, i en aquest cas, sorgit d’un col·lectiu barceloní del qual formaren part,
com veurem, personatges destacats de la vida ciutadana. Ara bé, una sèrie de qüestions no previstes
a l’inici, com la possibilitat de portar a terme la darrera fase d’obres de la secció d’escultura del museu,
que exigí tancar-lo durant dos anys, l’ha ajornat fins avui. En qualsevol cas, és un projecte concebut
dins del Gabinet del col·leccionista, com tants altres d’anteriors nascuts de fixar l’atenció en els seus
objectes, però que en aquest cas neix de la curiositat envers molt pocs –això sí, clau i emblemàtics,
mai millor dit– i de tot un cúmul de documents que ens han portat, justament, a la valoració d’uns
altres objectes i creacions tridimensionals, malauradament no conservats, atès el seu caràcter efímer,
que són, per contra, la base de la reflexió i l’argument de Pablo.
Recordem novament el seu interès per defensar el nexe entre la tradició popular i l’art conceptual, és a dir, la vinculació de l’art contemporani amb la cultura tradicional i popular. Aquesta línia
de recerca es remunta a l’exposició Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques (1976),
impulsada per Josep Domènech, Benet Ferrer, Fina Miralles i el mateix Pablo. Partint del Costumari català de Joan Amades, van mirar d’establir relacions i analogies entre la seva obra i la cultura popular, entre ambdós llenguatges, que tenien en comú la creativitat. De fet, Pablo va ser possiblement el
que més convençut n’estava, i qui més va defensar-ho i segueix defensant-ho. Pablo lligava la desmaterialització, pròpia de l’art conceptual, amb la cultura popular, perquè hi endevinava una relació
estreta i secular, més enllà de les directrius artístiques internacionals. I la referència a Amades es justificava perquè era un instrument proper i propi, i per tant, bon exponent de la nostra cultura mediterrània.
Tot això estava vinculat, a més, a la seva actitud personal envers l’art de l’escultura, atès que Jordi Pablo, des de l’inici dels setanta, defensà l’objecte com a alternativa a l’escultura convencional,
acadèmica o no, una actitud que va suscitar, naturalment, algunes polèmiques. La seva alternativa era
la via de l’objecte, simple i quotidià, via amb la qual enllaçava novament amb la cultura popular, tot
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fugint alhora de l’esteticisme i de l’abstracció gratuïts. De tarannà apassionat, defensava la imaginació per damunt de tot, la unió de la tradició i l’avantguarda amb un sentit més lúdic, el valor de la
festa com a planter de creativitat plàstica tan digna com qualsevol altra.
Així doncs, de bracet amb Jordi Pablo, hem anat travessant milers de documents, conservats al
museu, més d’altres del seu arxiu personal, de la fundació de l’Arxiu Festiu Catalunya –de la qual és
l’ànima– o d’altres centres. Fer viure o reviure els fons tants anys conservats o exposats en unes sales,
que despertaven de tant en tant la curiositat d’alguns visitants, però sense poder oferir-ne poc més
coneixement que allò que està a la vista, ha estat tot un repte. Amb aquesta proposta no hem fet res
més que convertir un gran potencial de coneixement en coneixement veritable mitjançant la recerca
duta a terme des de les més diverses perspectives. Calia donar vida i sentit als objectes de la col·lecció, contextualitzant-los. Aquest ha estat, per exemple, el cas d’un dels pocs objectes clau del nostre
discurs, l’estendard del Niu Guerrer, una peça curiosíssima, admirada per molts visitants, però de
difícil comprensió fins ara. Material inèdit, o gairebé, ha recuperat el sentit que el va fer possible en
el seu moment.
Sens dubte, aquest material es podria haver analitzat estrictament des de l’òptica literària, des de
l’anàlisi de la història de la literatura o, més específicament, des del costumisme literari, o des de la
història, en concret des de la història de l’associacionisme, o des de la història de la cultura, àmbits
que conreen professionals que hi han fet aportacions notables. Endinsant-nos-hi hem pogut conèixer i acostar-nos a una realitat històrica, política i cultural que va suscitar i en què es van forjar les
societats que són les protagonistes de l’exposició. Qüestions com ara el ressorgiment dels Jocs Florals i la defensa del “català que ara es parla”, en pro d’una expressió directa i col·loquial, ben recollida pels setmanaris satírics; el lligam entre el republicanisme i aquests setmanaris –cas d’Un Tros de
Paper (1865-1866), considerada avui la primera revista moderna en català, o L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, referents perquè parlaven als barcelonins en la seva llengua de les seves
coses– i diverses activitats populars; la incidència d’alguns dels seus col·laboradors en la vida pública barcelonina; els artistes que hi van col·laborar com a dibuixants i que il·lustraven no sols els temes,
sinó també el públic lector, il·lustrant-los tot rient... Tot això i molt més es llegeix entre línies al llarg
de la vida d’unes societats que en participen, ho subscriuen o bé ho qüestionen. Però el nostre objectiu és observar-ho i valorar-ho críticament des de l’angle apuntat, la cultura de la festa, un cop coneguts els topants històrics i sociopolítics en què van produir-se i dels quals no deixen de ser conseqüència.

Barcelona es diverteix: la Societat del Born
i el Niu Guerrer
Pensem no equivocar-nos si diem que la Barcelona vuitcentista es divertia molt. Un cop enderrocades finalment les muralles l’any 1854, sembla que la ciutat necessitava esplaiar-se mitjançant nombrosos actes o, més ben dit, activitats de carrer, festes, balls, desfilades, etc., promoguts per un ampli
i divers teixit associatiu. Només cal veure els llibres de memòries d’alguns coetanis o altres textos
costumistes sobre l’època per adonar-nos-en. Així ho veia, ja als anys vint, Feliu Elias referint-se a
la Barcelona posterior a l’enderrocament de les muralles: “Y pel damunt de tot aquest garbuix [es
referia a les convulsions polítiques de la primera meitat del segle XIX: aldarulls, barricades, bullangues, pronunciaments, guerres carlines...], en mitj del còmic escepticisme qu’és la manera barcelonina de diferenciar-se de ço castellà, surarà en l’ambient la condemna inconscienta pero ja cativa de tot
aquell mareig de falsedats i ximpleries; el xaronisme és una forma del primer no-conformisme d’a-
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quells catalans que comencen a deixarse caure la vena dels ulls” (Simó Gómez. Història verídica d’un
pintor del Poble Sec, Barcelona, 1923, p. 25). O bé la imatge que en donava Salvador Bori quan parlava d’Eusebi Planas (1833-1897), el gran il·lustrador de la Barcelona de l’època: “Vivíase, entonces,
en fiesta continua. En la que se mezclaban, de súbito, y a traición, casi, los trastornos populares. Una
vez pasado el susto y ya recobrada la serenidad, perdida un instante, Barcelona, la dulce y paciente
Barcelona volvía a las andadas juveniles, con un impulso mayor al de antes. Barcelona, además de
joven, era romántica; tenía también el carácter alegre y bullicioso y empezaba a sentir las primeras
inquietudes sociales venidas de fuera y a caballo de las primeras señales de la industrialización del
país. Al mismo tiempo, salía fuera, al campo, a la montaña, veía el mar, y empezaba a respirar aire
auténtico. Había vivido demasiado tiempo encerrada en sus murallas. Por fuerza el aire libre tenía
que alterar su espíritu” (Tres maestros del lápiz de la Barcelona ochocentista. Padró, Planas, Pellicer,
Barcelona, 1945, p. 48).
Sens dubte, l’associacionisme hi va tenir un paper molt destacat des de mitjan segle XIX, i l’associacionisme relacionat amb el món de la cultura i de les arts, d’una manera especial. La importància de l’associacionisme amb finalitats recreatives, lúdiques, les festes de carrer, la gresca, les fontades, les arrossades, els Jocs Florals Humorístics... se centra en el fet de ser un reflex d’una manera de
viure d’una societat. Aquestes activitats, com dèiem a l’inici, eren també una vàlvula d’expansió
enfront de la realitat, de l’ordre instaurat... però alhora, una via d’expressió, d’expressió creativa, artística i sorneguera al mateix temps, escèptica com deia Elias..., una manera creativa de defensa col·lectiva. Què és sinó avui el programa Polònia o què van ser les produccions de La Trinca sinó una versió actualitzada de l’esperit de Pitarra?
Entre les moltes entitats trobem els tallers: una colla d’amics, sovint artistes, es reunien en un
local, on feien tertúlia, bevien, ballaven, feien teatre i organitzaven “exposicions de per riure, en les
que també concedeixen premis a les millors o les més divertides de les obres presentades” (F. Elias,
op. cit., p. 32). Eren un espai de llibertat. Però també altres societats com L’Eura, precursora del Cercle Artístic; La Banya Gracienca, del barri de Gràcia; La Trompeta; la Societat Melancolífuga Barcelonesa... No es poden valorar totes de la mateixa manera ni passar-les pel mateix sedàs, ateses les
característiques pròpies de cadascuna. Però l’esperit festiu i desenfadat és present en totes elles.
L’exposició se centra en dues entitats recreatives, la Societat del Born i el Niu Guerrer, alhora
societats filantròpiques, una característica molt pròpia d’aquells anys, que són bon exponent de l’esperit xaró, al·ludit per Feliu Elias. Sense cap ànim de lucre, el seu objectiu era fonamentalment l’esbarjo i l’entreteniment d’uns grups o col·lectius en els quals hi havia tant menestrals, com obrers,
artistes o intel·lectuals.
El lema de la Societat del Born, fundada el 1858, era “Filantropia i diversió” i “Amor a la pàtria
sempre catalana”. Encarregada de l’organització dels carnavals de Barcelona, destinava a beneficència tots els seus guanys. El carnaval, sens dubte, era la festa més representativa d’aquest nou sentir
de llibertat i l’àmbit més favorable a la creació plàstica. En actiu fins al 1873, com veurem, fou la responsable d’algunes de les festes més lluïdes que tingueren lloc a la ciutat durant aquells anys. I en
foren membres, entre d’altres, l’espardenyer Sebastià Junyent, avi dels artistes Oleguer i Sebastià
Junyent, i Rossend Arús, un dels noms més representatius del món sociopolític i cultural del seu
temps, que també tingué un protagonisme notable en aquests afers recreatius.
El Niu Guerrer va néixer el 1874, tot just quan desaparegué la Societat del Born (1873), amb la
qual mantingué un estret lligam cultural –fet pel qual hem dedicat l’exposició a ambdues entitats.
De llarga vida –va tenir vigència fins al 1936–, l’etapa més interessant abasta just fins a l’inici del
segle XX, quan n’era l’ànima Josep Pallejà, tal com Conrad Roure n’havia estat de la Societat del
Born. Amb gran nombre de socis, més de tres-cents, el Niu Guerrer tenia una revista pròpia homò-
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nima i organitzà un gran nombre de cavalcades, exposicions d’art, bromades i funcions teatrals, sempre amb un to de paròdia dels aspectes més diversos de la vida quotidiana, tot i que, com constava
en el seu reglament, la seva finalitat era “celebrar reunions familiars, balls de societat i alguna exposició humorística dins l’ordre moral mes complet”.
Al museu s’apleguen els documents i objectes que ens han permès de reconstruir-ne la història,
mai no escrita, tot seguint la seva vida i els nombrosíssims canvis al llarg dels anys. A més, la premsa contemporània en dóna nombroses referències arran de les moltes activitats que organitzaven
–cavalcades, teatre, arrossades, recitals...
Tot era motiu de celebració. Tómboles benèfiques, cavalcades filantròpiques o subscripcions
públiques eren manifestacions corrents aleshores, que s’organitzaven en un tres i no res, i que permetien ajudar els més necessitats o afectats per un fet tràgic. Qualsevol pretext era bo per organitzar
desfilades, balls, àpats, exposicions, representacions teatrals o jocs florals humorístics, activitats principals de les nostres associacions i d’altres. Així les hem aplegat per poder endinsar-nos-hi i veure
quin era el seu comportament. L’esperit col·lectiu, la solidaritat col·lectiva, hi era molt present.
El nexe de tot plegat és l’actitud crítica que pren cos en forma d’ironia, de paròdia, de mirada
escèptica de la realitat, generalment sense amargor, ans al contrari, amb un humor creatiu cordial i
fins surreal i conceptual, fet que fa dir a Jordi Pablo que aquestes manifestacions populars ja traspuaven alguns dels trets més característics de l’art del segle XX.
Al capdavall, la societat barcelonina combina alhora el pensament polític i social més avançat de
l’època amb unes irresistibles ganes de viure, i de viure bé.

Conclusió
Per acabar, només volem, un cop més, remarcar la importància del col·leccionisme i de l’existència d’un museu de col·leccionista com el nostre. Marès va fer moltes col·leccions de tota mena. L’escultura, les arts decoratives, la pintura, el gravat, els documents antics de diversos tipus, però també,
i en una gran mesura, l’inabastable món de l’objecte, un món que, des de l’òptica pablina (de J. Pablo),
adquireix un valor cultural de referència de primer ordre, que el museu pot oferir al públic més ampli
possible i des de les perspectives més distintes.
Per sabut que pugui semblar, cal reivindicar encara un cop més el valor d’un material imprès o
fins i tot manuscrit, tan pobre aparentment, tan efímer, però en canvi, tan ric i tan ple d’informacions
per contrastar, interpretar i poder reconstruir la memòria històrica d’una societat, una ciutat o un
país. Sens dubte, se’n pot treure més profit i se’n poden fer altres lectures. És, com ara se sol dir, un
“work in progress”.
I finalment, després d’haver dut a terme el nostre projecte, se’ns susciten diversos interrogants,
entre els quals ens agrada deixar-ne algun d’apuntat: hi havia una manera barcelonina de divertir-se,
mentre es contemplava la realitat, un escepticisme còmic... El xaronisme és, doncs, una forma del primer no-conformisme dels barcelonins? És vigent la solidaritat col·lectiva com l’analitzada? I més, hi
ha un humor característic barceloní, català? Era un humor creatiu, propi, no delegat com el d’ara
(Robrenyo, Santpere, Capri, La Trinca...). Els programes televisius, tot i la seva gran popularitat, ja
no són participatius en la mateixa mesura, atès que l’espectador només s’asseu i a tot estirar... riu.
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Agraïments
No vull cloure aquestes ratlles sense manifestar el meu agraïment a una sèrie de persones i entitats que han col·laborat en el projecte. En primer lloc, a Josep M. Cadena, que de bon grat, com sempre, va voler acompanyar-nos en aquesta aventura. Gran coneixedor de la premsa satírica i dels costums barcelonins de l’època, n’ha fet un repàs històric, centrant-se sobretot en dues festes ciutadanes
concretes, el carnestoltes i el dia dels Innocents, text que ajuda a situar i comprendre el sentit d’aquestes celebracions.
Gràcies també a l’Arxiu del Districte de Gràcia; l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona; l’Arxiu Històric de la Ciutat; la Biblioteca Arús; la Biblioteca de Catalunya; la Biblioteca Gabriel Ferraté de la
Universitat Politècnica de Catalunya; el Casino Menestral de Figueres; el Disseny Hub Barcelona Museu Tèxtil i d’Indumentària; la Fundació Lluís Carulla; el Museu d’Història de Barcelona; el
Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Finalment a l’Arxiu Festiu Catalunya amb la qual hem dut a terme l’exposició, i especialment a Pilar Parcerisas i, naturalment, Jordi Pablo, el comissari, amb qui, després de molts entrebancs, hem pogut fer realitat el nostre projecte.
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E

nmig de l’esfereïdor trasbals que, tant en l’aspecte col·lectiu com en el personal, significà la
guerra civil espanyola de 1936-1939, els Serveis de Cultura al Front, que depenien de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, editaren un llibre molt singular. Em refereixo a L’humor a la Barcelona del vuit-cents, que porta data de 1938, quan les coses bèl·liques
començaven a anar de mal borràs per a la legítima causa republicana en general i, en particular, per
a la nostra, cada cop més limitada organització autònoma. La voluntat de seguir funcionant amb normalitat de govern, dins de la cada cop més creixent inseguretat cívica, havia portat al fet que aquell
sector, i un dels diversos que s’impulsaven des del Comissariat de Propaganda, que dirigia Jaume
Miravitlles i Navarra (Figueres, 1906 – Barcelona, 1988), el “funesto joven” el qualificava un òrgan
de propaganda franquista que, casualment, arribà a mans del meu bon amic Pere Oriol Costa, catedràtic i periodista, quan molts anys després feia el servei militar, el qual va promoure una excel·lent
lluita propagandística, malgrat tot perdedora durant un llarg període per la força de les armes i per
una dictatorial postguerra que pretenia anorrear el passat. Ell i les excel·lents persones que el secundaven aconseguiren amb el cartellisme, les fotografies d’actualitat, el cinema i l’edició de llibres,
auques i opuscles, així com amb la difusió de notícies entre els periodistes espanyols i els que arribaven de l’estranger, que el nostre país tingués, alhora que presència en relació amb el present de lluita, sentit de permanència en relació amb el seu gran passat històric.
En aquest aspecte, i com a simple mostra, conscient que aquesta no és la primordialitat d’aquest
text, he d’esmentar obres com Els escriptors anglesos es pronuncien sobre la guerra espanyola, Lletra
oberta als catalans i En dono fe... (Un any d’actuació en l’Espanya nacionalista), ambdues d’Antonio
Ruiz Vilaplana, i La traïció dels Franco, de Lluís Pagès i Guix, totes editades pel Comissariat de Propaganda els anys 1937 i 1938. I en el darrer d’aquells dos anys, Presència de Catalunya, 1. La terra,
amb il·lustracions d’Enric Climent, i Raó i sentiment de la nostra terra, il·lustrat per Enric Cluselles
–el popular Nyerra, dibuixant humorístic de L’Esquella de la Torratxa–, que, igual que L’humor a
la Barcelona del vuit-cents, relacionada en primer lloc, pertanyien als Serveis de Cultura al Front, els
quals havien creat les biblioteques volants i feien volums petits i ben manejables perquè poguessin
anar a les motxilles dels combatents.
I ja en relació amb aquella obra en especial, bellament editada en octau, sòbria i elegant alhora,
amb un total de tres-centes vint-i-dues pàgines, he d’assenyalar que els textos portaven unes notables il·lustracions del gran artista Xavier Nogués i que la seva publicació obeïa a la voluntat, tal com
deia el colofó, de “fer-ne ofrena als soldats catalans dels exèrcits de la República que lluiten en defensa de Catalunya i de la llibertat”. Una voluntat que anava més enllà de la de donar àmplia distracció
als lleials combatents en els pocs moments que els quedaven de lleure a les trinxeres, a les posicions
que defensaven o, potser, ferits i en períodes de recuperació, als hospitals i cases de descans allunyades del front, que omplien amb unes quantes hores de lectura. Perquè, com escrivia dins d’un anònim pròleg, els autors seleccionats “ens conten les virtuts de llurs contemporanis amb llenguatge viu,
acolorit, bàrbar, sembrat de castellanismes i d’incongruències gramaticals, però d’un esclat que per a
nosaltres voldríem, preocupats per la correcció formal, per la sintaxi. Ells ignoraven que escrivien en
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un idioma adulterat, però sabien infondre a la prosa un aireig d’independència que tant s’adiu amb
la nostra raça; feien literatura autèntica, tan local i intraduïble com vulgueu, però que ens permet evocar el passat, remot i pròxim, dels temps de les gresques dels Campos Elíseos o dels saraus d’El Gavilán i La Ninfa.
I també deia: “Nosaltres, ens a aquest abans amb curiositat filial; hi trobem uns barcelonins que
ens fan signes d’amistat o de parentiu. Per allunyat que ens semblin, els pertanyem; el cor se’ns hi va
mal fem el desentès”. Això –recordem-ho– s’escrivia el 1938 i en moments convulsos. Des de llavors
han passat seixanta-quatre anys, gairebé tres quarts de segle, i encara es llegeixen amb gust i profit (així
ho penso) els articles d’aquella antologia, que recollia escrits de Robert Robert, Frederic Soler Pitarra, Emili Vilanova, Albert Llanas, Narcís Oller, Pompeu Gener, Francesc Manuel Pau, Joan Pons i
Massaveu, Simó Alsina i Clos, Apel·les Mestres i Josep Feliu i Codina, que signava Josep Serra.
Dins d’aquella antologia, formada per vint-i-set escrits, als quals Xavier Nogués (Barcelona, 18731941) posà quaranta-set il·lustracions (una d’elles també a la portada), hi ha només tres repeticions
–relatives a escrits de Robert Robert (Barcelona, 1830 – Madrid, 1873), prolífic periodista que, per
circumstàncies de la seva vida, va escriure més en castellà que en català– en relació amb els dos volums
que l’any 1920 havia editat Editorial Catalana i que en bona mesura cal considerar com a precedent.
Faig referència a Un Tros de Paper, amb tria d’un llavors joveníssim Carles Riba i Bracons (Barcelona, 1893-1959) i pròleg del ja veterà Conrad Roure i Bofill (Barcelona, 1841-1928), el qual havia
estat col·laborador en aquell festiu setmanari i poc després cuidà de la direcció de Lo Noi de la Mare,
publicacions que van tenir en Ramon Padró i Pedret (Barcelona, 1840-1877) un magnífic dibuixant.
Ben il·lustrat i ben escrit pel que fa als conceptes, Un Tros de Paper (1865-1866) fou, en principi,
un producte humorístic innovador, imaginat per Albert de Sicília Llanas i Castells (Barcelona, 18401915), que trobà en els seus amics escriptors el necessari suport generacional i en Innocenci López
Bernagossi (Girona, 1829 – Barcelona, 1895) l’editor professionalitzat que aguantà la publicació quan
ell se’n cansà i la substituí, quan fou necessari, per altres com Lo Noy de la Mare (1866-1867), l’almanac Lo Xanguet (1865-1874), els Singlots poètics de Serafí Pitarra i altres publicacions, fins a consolidar la seva presència editorial amb els setmanaris La Campana de Gràcia (1870-1934) i L’Esquella de la Torratxa (1879-1939), que tan important paper van tenir en la difusió i conservació de la
llengua catalana entre els nostres amplis sectors republicans i obreristes. Perquè hem de veure ben
clar que no es tracta tan sols de disposar d’una immensa plètora de publicacions que feien servir amb
normalitat la nostra llengua i que responien a la gran varietat de costums i maneres de fer que ens
pertoquen com a poble que som, sinó que, estructurant les idees i les voluntats de complir amb uns
objectius socials i polítics alhora, s’aconseguí crear unes sòlides bases de normalitat professional en
la transmissió del que col·lectivament ens interessava.
Conrad Roure, en el seu pròleg a la tria d’articles i comentaris publicats a Un Tros de Paper, ho
diu d’una manera molt clara, quan explica la diversitat de formes en què cada redactor de la publicació escrivia en català: “No teníem cap diccionari del que ens poguéssim fiar, perquè estaven farcits de
castellanades, ni cap obra de les publicades aleshores ens podia servir de norma. Així cada escriptor
escrivia com bé li semblava, i en la impremta, on tampoc hi havia cap corrector que sapigués un borrall del nostre idioma, el qual feia un sens fi d’anys en que no era conreat, estampaven cada original
al peu de la lletra de les quartilles i els números de la publicació sortien... com havien de sortir”.
Aquesta diversitat –per això he precisat abans l’encert en els conceptes i no pas en les formes d’expressió– no fou cap inconvenient perquè el públic al qual s’adreçava Un Tros de Paper –ara, per fortuna per a la normalitat del català, seria ben diferent– rebutgés aquell setmanari. Ben al contrari, “La
massa popular, en la qual els literats no s’hi troben encabits, en nombre abundós, llegia els articles,
les composicions en vers, els epigrames i els solts; li era agradós el to humorístic de cada escrit, ho
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entenia tot, tant si deia Hermenegild com Hermenegildo, com Armengol; travall com traball, i passava estones divertides, ja a casa seva, ja a la taula del cafè, ja en els intermedis de les sombres, i esperava ansiós la sortida”, explicaria Conrad Roure. És a dir, connectava plenament amb la publicació
perquè aquesta li parlava del que era la seva manera d’ésser natural i se sabia representat pel seu tarannà. És aquest un fet sobre el qual caldria reflexionar a hores d’ara –sense perdre res del que amb la
tossuda resistència en el llarg temps de la Dictadura i en aquest ja notable període (que duri i sempre millori) de formes democràtiques que estem vivint– per connectar de ple amb les genuïnes maneres d’ésser i de sentir-nos catalans.

La idiosincràsia dels vells barcelonins
Francesc Curet i Payrot (Barcelona, 1886 – Tiana, 1970), profund coneixedor del teatre català i
també brillant estudiós i divulgador dels costums barcelonins, entre 1952 i 1958 publicà, amb
excel·lents il·lustracions de Lola Anglada i Sarriera (Barcelona, 1892 – Tiana, 1984), sota el signe de
l’editorial Dalmau i Jover, els deu volums de les seves Visions barcelonines. Les mateixes abraçaven
cent anys, situats entre 1760 i 1860, basats en multitud de fitxes que tan esforçat autor realitzà sobre
el Calaix de sastre, extensíssim manuscrit de Rafael d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà (Barcelona, 1746-1816), sobre el qual en època més recent Curial Edicions publicà un seguit de volums.
Curet, al volum vuitè, dedicat a Costums, festes i solemnitats (1957), fa les següents reflexions
sobre la manera d’ésser dels antics barcelonins. A Uns mots de presentació (p. 5-8) diu: “La bullícia,
la platxèria i el bon humor eren consubstancials amb la idiosincràsia dels vells barcelonins i no s’eximien les funcions religioses a ple carrer –àdhuc en l’interior del temple– i no pas en sentit irreverent, sinó per una inclinació inèdita, diríem optimista, de veure les coses pel bon carés i de trobar
motiu de gaudi en els actes més seriosos [...]. En el córrer dels anys, seguint un procés secular, es van
anar afluixant aquesta connexió o amalgama de divertiments profans amb les pràctiques religioses,
fins a restar ben delimitats els camps [...]. En el període de temps que ens pertoca descriure, ens trobem en l’inici d’aquesta separació, que es va anar accentuant mentre avançava el segle XIX i nous
costums anaren transformant, sense desarrelar-les, les antigues tradicions. Podem, per consegüent,
assistir sense sotracs, a l’evolució de les festes ciutadanes”.
I quines eren, aquestes festes? Curet ho explica en sentit globalitzador: “Els barcelonins es divertien, pot dir-se, des de Cap d’any al dia de Sant Silvestre” –el dia 31 de desembre, tot sigui dit per a
aquells que ara només recordin aquell patriarca per les curses a peu que cada any s’organitzen al Brasil i a més llocs del món–, “sense comptar els esdeveniments familiars, i les festes públiques, siguin
les unes o les altres com els fruits a cada temporada i encara calia afegir-hi les festivitats extraordinàries que tampoc eren escasses, amb motiu de beatificacions, arribada de personatges reials i altres
manifestacions de joia oficial o badoqueria popular amb el seu neguit d’il·luminàries, adornament de
carrers, músiques, saraus i cavalcades”.
Tanta diversió es feia sense mai deixar el treball i amb sentit de contenció. Algunes persones, com
sempre passa, s’excedien en el beure, en el crit fora de temps i en algunes diversions fetes d’amagat
perquè s’abusava del sexe, però en general, “era ben palesa l’absència gairebé absoluta de la disbauxa escandalosa, l’embriaguesa i les renyines sagnants”.
Amb bon seny i sentit del que cada generació ha de portar a cap per ella mateixa, Francesc Curet
escrivia, el 1957, ja fa més de mig segle, que “seria una tasca totalment perduda la de voler revivificar costums i tradicions que no s’avenen al ritme i a les concepcions de la vida moderna, encara que
l’evolució dels fets pretèrits ens amoroseixi amb ressonàncies no ofegades del tot ensems el colorit i
el perfum d’altres temps”. És el que passa amb els seus llibres i els d’altres escriptors, que rememo-
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raren un passat que ells tenien més proper que nosaltres i, fins i tot, aconseguiren èxits populars entre
uns lectors que també eren de generacions acostades a les seves i trobaven eixorca i sense cap gràcia
col·lectiva l’actualitat de determinades festes imposades i que, arribades en determinats casos de fora
i sense cap arrel entre nosaltres, volien desplaçar i substituir per altres que eren ben nostres. Però
tant aquells com, fins i tot, l’exposició que ofereix el Museu Frederic Marès, amb un catàleg com
aquest, amb el qual he estat gentilment cridat a col·laborar, poden encara ajudar-nos a veure’ns com
a continuadors d’una manera de sentir, malgrat que l’obrar sigui diferent. I per tal que això sigui factible m’agradaria poder participar-hi amb el record de dues manifestacions –en un article no hi cap
tot el que voldries posar-hi i cal escollir– que dins d’una general voluntat de diversió tenien molt en
compte els barcelonins del segle XIX: la diada dels Innocents, el 28 de desembre, i les festes del carnestoltes, variables d’acord amb les llunes que estableixen la Quaresma. Una i altra han decaigut molt
entre nosaltres, però encara se’n parla, mentre que altres, per motivacions pràctiques molt comprensibles, han decaigut molt més, o han desaparegut per complet a les gran ciutats. Em refereixo,
per exemple, sense fer cap mena de comparança i, només, amb simple voluntat enunciàtica, a les processons de Setmana Santa, les festes de la Santa Creu i la dels Jocs Florals, les colles de Sant Mus, el
Corpus Christi, la Verge del Pilar i les fires de Sant Tomàs.

Diada dels Innocents
Els innocents són aquells que no fan mal o que es troben exempts de culpa perquè no tenen malícia i que realitzen sigui el que sigui, no comporta cap sanció si perjudica els altres. Com la gran majoria de les nostres paraules, innocent ve del llatí nocere i, en el fons, és un cultisme. Joan Coromines
el va trobar als sermons de sant Vicenç Ferrer i en parla a l’accepció noure del seu Diccionari etimològic complementari de la llengua catalana (DECLLC, vol. V, p. 977-978) de la magna obra de Curial
Edicions – Caixa de Pensions La Caixa), i sorprèn la gran popularitat que va aconseguir. Possiblement és degut al fet que fou aplicada molt aviat als infants que, segons l’evangeli de Sant Mateu, manà
matar el rei Herodes el Gran –la seva cronologia particular no lliga amb els fets, però la religió i la
llegenda s’entesten a afirmar-ho i ara no és qüestió de fer disquisicions sobre el tema– en sentir-se
enganyat pels Mags quan els va rebre i li entrà la por que un nen nascut a Betlem, o la rodalia, el tragués del tron i fos la causa de la seva mort.
El cas és que, molt aviat, els cristians van difondre que uns infants innocents, aliens a tot perjudici cap als altres, havien estat morts i mereixien ésser recordats com a sants. Arran d’això arribaren
papes que es posaren el nom d’Innocenci per exercir els seus respectius pontificats i l’Església catòlica creà la festivitat canònica del 28 de desembre per commemorar aquell col·lectiu assassinat d’uns
menors sense cap mena de culpa. I d’això vingué que el poble, en diferents i entre elles mateixes allunyades contrades, imaginés que ell també era innocent en relació amb tot el que passava i adaptà les
antigues llicències de les saturnals i d’altres festes condemnades per paganes a un seguit de llicències
que, primer amb certa timidesa i després sense gairebé traves, exercí en la via pública i en les seves
particulars activitats durant aquella festivitat. I va tenir l’encert, penso, d’integrar la mainada en les
seves accions reivindicatives de llibertat d’acció –en especial els nens, que anaven més per lliure que
les nenes, perquè així tot li era gairebé permès en aquella diada.
Francesc de Borja Moll, al seu Diccionari català-valencià-balear (Palma de Mallorca, 1976, tom
VI, p. 673-674) diu que la diada “se celebra, en general, fent burles, procurant enganyar a la gent,
principalment amics, parents, companys, etc., en un ambient rioler en que ningú sol prendre malament els enganys dels que el fan objecte”. Recorda que en aquella diada els nois i fadrins substituïen els capellans en les cerimònies religioses i, en diversitat de poblacions, també actuaven com a bat-
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lles, regidors i jutges, així com en diversos monestirs era elegit el bisbetó entre els escolans (això encara perdura, però en la festivitat de Sant Nicolau, al monestir de Montserrat, encara que d’una manera molt més assenyada de com era fa segles). I recorda com a València, quan la processó de Corpus
era representada la degolla, que recordava la degollació dels innocents per ordre d’Herodes. I també parla d’algunes fogueres que s’encenien i servien per fer amb les seves cendres aigua cremada, a
la qual atribuïen virtuts meravelloses.
També Aureli de Capmany (Barcelona, 1868-1954), al seu Calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes (Dalmau i Jover, B. 1951, p. 345), comenta la festa i fixa la seva atenció en
les llufes, que no són les ventositats sense soroll que en circumstàncies incontrolades exhalen persones i animals, sinó que en un principi foren fulles de col que alguns vailets recollien entres les deixalles que feien les verdulaires a les seves parades i que, després, passaren a ésser trossos de paper i figures retallades que, tant pel carrer com per l’escola, els nois penjaven de la baixa esquena de persones
que semblava que caminaven distretes i pensant en les seves coses, però que de vegades, els acabaven
clavant alguna que altra plantofada com a rèplica pel seu atreviment.
L’editor il·lustrà aquell text amb un gravat de rodolí en què un noi posa la llufa a una senyora i
un altre, armat amb un pal sobre el qual hi ha un guant, l’observa de reüll. El dibuixant era el gravador Noguera, i aquell noi amb un guant dalt d’un pal portava barretina i representava altres xicots
que amb estri semblant, amb el guant ple de sutge o farina, perseguien els vianants i amb un cop ben
donat els embrutaven o empolsinaven de blanc les esquenes dels vestits.
Això, possiblement, ens farà recordar que, amb finalitats delictives, modernament han existit lladregots –potser, malauradament, encara n’hi ha– que embruten amb tinta vestits de dona i americanes d’home, els avisen com si volguessin ajudar-los i procuren que perdin els diners que puguin portar a les butxaques o en els moneders. Però aquestes, com abans es deia, ja són figues d’un altre paner.
I pel que fa a les persones majors d’edat, Capmany recorda en aquella obra com es divertien “procurant enganyar algun minyó o minyons, fent-lo anar a cercar els motllos per a fer neules” –d’això
ha quedat l’expressió carregar els neulers, que ja gairebé ningú no sap d’on ve– o altres objectes
pesants que havia de carregar en un sac i portar, amb penes i treballs, així com amb força suor enmig
de l’hivern, a llocs allunyats. Eren bromes que per elles mateixes resultaven pesades i pesants, però
que en el fons, a banda de no fer gaire mal, ensenyaven a estar previngut. D’altres n’hi havia, de més
cruels, i d’elles en parlaria Joan Amades als primers dels seus cinc grans volums dedicats a estudiar
el pas de l’any i que titulà Costumari català (Salvat Editores, B. 1950), de què, sempre amb cura de
no confondre la llegenda amb la història, és molt útil pouar. Perquè encara que la ingent i gairebé
unipersonal obra d’Amades és discutible en molts aspectes, té el mèrit de donar una àmplia visió
sobre la capacitat imaginativa de la nostra gent i recollir versions i més versions sobre les festes a
guardar i sobre les que no eren per a tothom, però es trobaven perfectament arrelades en les comunitats a què pertanyien.
En el primer volum del Costumari català, dedicat a glosar l’hivern, a la diada dels Sants Innocents
li són dedicades quaranta-cinc pàgines, que van des de la 217 a la 252, amb nombrosos gravats que
les il·lustren i, fins i tot, amb la reproducció d’un dibuix de Ramon Puiggarí sobre les bromades i
enganyalls que es feien a la via pública, als carrers de la Barcelona vella. I als principals aspectes d’aquell enfilall de fets festius i de costums curiosos dedicaré espais especials, ja que a més de divertir,
poden ensenyar.
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Sant Innocent, una relíquia força entremaliada
Encara que fos més llegenda que veritat, Joan Amades dóna per cert que Barcelona posseïa el cos
d’un sant Innocent, que el duc de Venècia havia donat al nostre rei Jaume I, amb motiu d’una visita
que li va fer. I ja embarcat en la seva nau, rumb al port de Barcelona, el bon rei s’adonà que aquella
relíquia s’havia fet fonedissa. Això el preocupà, però en arribar a port li digueren que el cos del santet era a la catedral, on s’havia situat de manera miraculosa, i que allí el poble l’admirava i venerava.
N’ordenà el trasllat a la seva capella privada i allí s’hi va estar, fins que a precs de la reina tornà a la
seu per a gaudi de tots els fidels. Ara, com és natural, no se’n sap on para, d’ell; possiblement perquè seguí amb la seva tendència viatgera...

El món al revés
Segons diu el folklorista, entre nosaltres mai no va haver-hi les disbauxes que es practicaven a
Roma, on havia quedat memòria de les antigues saturnals. Però es pensava que tot podia capgirar-se
i, així, foren editades auques en què el món anava al revés. És a dir, en els seus quadrets un toro actuava com a carnisser i venia carn humana; un home tirava d’un cotxe de passeig que menava un burro;
les cadires seien sobre homes i dones, i els peixos pescaven persones, mentre que les rates tenien els
gats tancats en gàbies, per esmentar només alguns dels fets inversemblants que exhibien aquells fulls,
editats a Barcelona pels voltants de la festivitat dels Innocents, a mitjan segle XIX.

Ferradures de la mala sort
“Abans, molt més que ara” –escriu Joan Amades– “hi havia enganys d’oficis determinats. Els serrallers i la gent de l’art del metall clavaven una moneda d’argent a terra, fora al carrer i vora la porta de llur botiga, per tal de poder veure els descuidats que, sense recordar-se del dia que era, tractaven de collir-la [...]. I la gent de forja practicava un altre enganyall, cruel i inhumà. Esclafaven una
ferradura vella a la fornal i, quan gairebé era roent, la tiraven al carrer, vora de la porta. Portat per la
creença en la virtut prodigiosa que hom atribueix a aquest adminicle, aviat hi havia qui anava per
collir-la i es cremava els dits així que el tocava. Els fideuers feien fideus amb un fil a dins i, en coure’ls,
hom trobava fils dins de l’olla. Els pastissers feien pastissos amb cartró o brins d’espart a dins” i
diversitat de botiguers i venedors de queviures preparaven enganys per als clients. Era una pràctica
que certament molestava, però que la majoria de gent acceptaven, ja que a les innocentades que alguns
feien altres responien amb les seves pròpies. Així, hi havia mares molt de la broma que enviaven els
seus fillets a l’adroguer per comprar “un xavo de morros picats i, si no en tenien, que els hi piquessin”. O que elles mateixes, per fer broma amb la mestressa de la botiga, bona coneguda seva, anaven
a la farmàcia i demanaven “aixarop d’estaca’m aquí” o “ungüent d’ungla de peu esquerre de garrell”,
exposant-se que els contestessin que d’allò no en tenien, però que els podien oferir “aigua de tremolins tremolats” o “aixarop de pàmpol”, motius suficientment estrafolaris perquè una i altra senyora riguessin una estona.

Tallar la pamparruga
Els aprenents eren, per regla general, objecte de bromes organitzades, amb el consentiment de l’amo del taller o de la botiga, pels dependents de confiança de la casa. I una de les bromes més esteses
era la d’explicar als pobres xicots –en general, als més joves i baixets– que calia tallar-los la pampar-
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ruga, una mena de tel que creixia al clatell i entre els cabells, motiu pel qual ells no creixien i podien
quedar-se nans per a tota la vida. I com que eren bons nois i s’havien guanyat l’amistat dels companys, un d’ells, expert en la qüestió, els examinaria i els faria l’operació –complicada, però absolutament necessària– al mateix taller o botiga, amb l’assessorament de tots els altres, que quan van ésser
aprenents ja hi van haver de passar. A cada lloc la cerimònia tenia les seves particularitats i s’allargava o s’escurçava segons la imaginació dels que participaven a la broma. I pel que fa als instruments
tallants necessaris per eliminar la pamparruga, es podia anar d’una senzilla ganiveta a una destral o
una falç, a gust dels organitzadors i d’acord amb els objectes que tenien més a mà. Al final no hi havia
cap mena de sang, però aquell estrany tel quedava eliminat o no, segons com anessin les coses.

L’oportunitat de descasar-se
Dins de l’imaginari barceloní, en relació amb la diada dels Innocents una innocentada molt particular era poder-se descasar les parelles mal avingudes i que no volien protagonitzar un brusc trencament –“jo et deixo i aquí et quedes”–, com ja feien alguns que ho deien o altres que fugien sense
paraula, en temps en què ningú no pensava en possibles divorcis o en anul·lacions matrimonials per
l’Església, reservades per a reis i nobles de gran categoria i influència. Algun innominat s’inventà que
cada set anys, en una parròquia de Barcelona –n’hi havia moltes–, poguessin descasar en un dia com
aquell. Així, com escriu Joan Amades, “al bell punt de caure la primera batallada de la mitja nit, la
campana major del campanar de l’església destinada pel cel a desfer el sagrament del matrimoni es
llança al vol per ella mateixa i deixa sentir la seva veu tant fort com pot mentre sonen les dotze batallades, que és l’espai de temps que dura la cerimònia del descasar. A tots els matrimonis que es presenten al temple i manifesten que volen desfer el sant llaç del matrimoni, el sacerdot els descasa sense altre requisit. Com fa de mal saber quin any és el que descasen mai no se sap quina serà l’església
destinada, molts matrimonis que tenen ganes de descasar-se, per més que han amatents per endevinar l’any i l’església, no ho han pogut assolir. Diu que aquesta nit els rectors de la ciutat estan en vetlla i investits al pau de l’altar per si es donava el cas que fos la seva parròquia la destinada pel cel a
descasar matrimonis. Diuen que per descasar es fa la mateixa cerimònia que per casar, per bé que en
sentit invers; es diu l’epístola al revés, es cremen els ciris de cap per avall i la muller posa l’anell al dit
del marit”.
M’he permès aquesta llarga cita perquè en tota ella batega una suau ironia i es veu com l’humor
barceloní trobà la manera d’explicar amb sornegueria un dels fets més importants de la vida en parella, que del casar-se passa al descasar-se, sempre que es donin un conjunt de circumstàncies que des
del començament –la campana major que toca ella sola a les dotze de la nit i tot el que hi segueix després– resultava impossible que arribessin a produir-se.

I com a final del tema, de nou les llufes
Penso que, pel que fa a la diada dels Innocents, he relacionat aquí algunes coses curioses. En podria
explicar ...?... relatives a la decadència de la celebració popular que jo, personalment, encara vaig aconseguir conèixer directament quan era nen i en certa mesura es van mantenir en la meva primera època com a periodista –la premsa en general i l’esportiva en particular fou sistemàtica practicant d’innocentades en les seves edicions del 28 de desembre de cada any fins a moments molt recents, en què
les direccions dels diaris i revistes amb més incidència i venda consideraren que el respecte al públic
lector demanava que deixessin al marge les bromes a les informacions– però crec que el tema ja es
troba prou explicat.
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Només com a afegitó voldria recordar com Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà (Barcelona, 1746-1816), al seu gairebé mític i alhora proteic Calaix de sastre, en què tantes notícies de tota
mena ajuntà i, fins i tot, repetí en diferents redaccions, va escriure en diverses ocasions sobre aquella diada. Gràcies a l’esforç de Ramon Boixareu i a la voluntat de Curial Edicions, que menava persona tan notable com és Max Canher, actualment disposem d’una àmplia selecció publicada entre
1987 i 2003, en què es veu com el Baró de Maldà va saber aplegar notícies importants per elles mateixes, juntament amb altres molt banals però curioses, que formen un formidable cos d’informació
sobre la societat del seu temps.
I entre elles figuren algunes relacionades amb la diada dels Innocents, de les quals com a mostra
en recordo dues. Una és de 1802, pertanyent al volum IX, en la qual Rafael d’Amat s’escandalitzava perquè a les esglésies, en lloc d’oferir composicions sacres, toquen boleros, fandangos i altres balls
profans, indignes d’aquells llocs. I l’altra, que figura en el volum XI (p. 105), incideix en especial en
els xicots que anaven corrent pels carrers posant llufes a les faldilles de les dones per fer-les espantar, i raona, en el seu particular punt de vista –altament conservador i, com es veurà, fins i tot reaccionari–, que “això no és cosa nova i més ara, que molts xicots del carrer són prou insolents i no respectar a persones és encomanadís [...] i tot ve de la desmesurada llibertat [...] que han deixat els
francesos de mala llei”. Com es pot captar, per sobre de les peculiaritats d’una redacció directament
relacionada amb l’actualitat dels temps en què fou feta, hi ha coincidències amb algunes de les posicions actuals; potser perquè sempre s’han mantingut en els seus llocs, amb més o menys rellevància
segons èpoques o moments, o perquè tornen amb noves forces.

El carnestoltes barceloní
I tot seguit passo al carnestoltes –també dit carnaval com a mot derivat de l’italià carnevale, que ve
de carnelevare i que fa referència al dejuni de la Quaresma–, perquè les seves celebracions foren molt
importants a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. Ara tenen molt poc interès respecte d’altres que s’organitzen a diferents llocs del món, com ara les de Rio de Janeiro, que resulten molt famoses, i dins de l’àmbit espanyol, les de les Illes Canàries o altres llocs; dins de Catalunya mateix són molt
més vives i viscudes en ciutats com Vilanova i la Geltrú, posem per exemple. Però, històricament i dins
del seu període més important, el carnestoltes barceloní ha quedat com un exemple de celebració.

L’impuls de l’espardenyer Sebastià Junyent
Al seu Costumari català, al segon volum, Joan Amades dedicà cinc-centes vint-i-una pàgines (de
la 3 a la 523) a tractar del carnestoltes a les terres catalanes. El recull que realitzà és important, i només
en podré espigolar alguns fets i poques dades sobre les celebracions barcelonines en els tres dies anteriors a la Quaresma; uns dies tan mòbils com aquells, motiu pel qual encara és viva l’accepció Per
Carnestoltes, quinze (o bones) voltes.
Aquell important folklorista havia trobat, com a dada més antiga dels carnestoltes a Barcelona,
una que dóna el dietari del Consell de Cent per a l’any 1333. En ella figura una disposició que priva el costum de cavalcar disfressats als estudiants i mestres d’escola de la ciutat, així com prohibeix
llançar taronges sota penes diferents. Això posa de manifest que les festes eren molt antigues i que
en elles hi havia batalles a cavall, en les quals els projectils que es llançaven eren taronges.
Però no hem de recular tant, sinó avançar cap a mitjan segle XIX, quan el mestre espardenyer Sebastià Junyent i Comes, fill de Calaf i resident a Barcelona des de molt jove, va tenir la pensada de posar un
ninot al peu de la seva botiga, establerta al carrer de la Claveguera, com a reclam. Això passava dies abans

30

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:19 Página 31

de la setmana del dimecres de Cendra; el dimarts el ninot feia com si es posés malalt, es moria i era enterrat al vespre. Per fer-ho s’organitzava un seguici funerari, cosa que el 1840 el revestí d’extraordinària
importància, ja que hi concorregueren un miler de persones amb fanals, símbols i emblemes que competien en extravagància. També hi havia com una banda de música, formada amb instruments destrempats i desafinats així com acompanyats d’altres estris per fer força remor. Aquest èxit popular portà al
fet que quan l’espardenyer, uns quants anys després, traslladà el seu establiment al carrer del Rec, a la
cantonada amb la plaça del Born, al costat de la botiga d’un popular plats-i-olles conegut per El Pelat,
va haver-hi sinèrgia, com diem ara, entre els dos personatges amants del riure i de la tabola. I així, juntament amb altres comerciants molt disposats a col·laborar amb ells, l’any 1859 es va fundar la Societat
del Born, la qual va durar fins al 1874, amb l’únic objecte d’organitzar les festes de carnestoltes.
La Societat tenia el seu estatge al número 17 del passeig del Born; els socis pagaven trenta pessetes l’any –l’equivalent, a hores d’ara, a vint euros i divuit cèntims. I entre ells hi havia, per interès de
Sebastià Junyent, que la presidia, com a mínim set mestres de cases, set fusters, set sastres i set pintors, per assegurar la competència dels organitzadors de les festes i perquè aquests deixessin els materials que s’hi feien servir. Membres de la Junta, que auxiliaven el president, eren el Pelat, plats-i-olles;
Joan del Pa, forner; Vadoret, bacallaner, i el senyor Antonet, encarregat de la mesura d’oli, que era
l’intel·lectual de la colla i cuidava de la redacció dels bans, proclames i al·locucions que s’imprimien
i es repartien entre els ciutadans. Tot era en broma, però es feia d’una manera molt seriosa i sense
deixar res a la improvisació de darrera hora. S’acabava un carnestoltes, es passaven comptes, es feien
públics els números i el sobrant es destinava per repartir queviures als pobres en cap del Born i per
a donatius a les cases de beneficència. I a continuació es passava a projectar les festes de l’any següent. La manera clara –millor, diàfana– com eren portades totes les actuacions va merèixer un general
respecte per part del poble, que hi donà el seu suport, i per les altes autoritats ciutadanes. En els
moments de més esplendor de les desfilades –també n’hi va haver de decadència–, el capità general
facilitava tota la tropa que es necessitava, tant a peu com a cavall; es concedien permisos sense tramitacions administratives que endarrerissin els treballs i fins les jerarquies eclesiàstiques hi col·laboraven, motiu pel qual, un any que un fort aiguat va impedir l’enterrament del ninot que representava el rei Carnestoltes, el bisbe concedí permís perquè es fes un altre dia, ja entrada la Quaresma.

Un sonet de Josep Anselm Clavé a Sebastià Junyent
L’any 1860, la Librería Española, establerta encara al carrer Ample 26 de Barcelona, edità el llibre, ara molt rar de trobar, El Carnaval de Barcelona en 1860. Aquest portava el següent subtítol:
Batiburrillo de anécdotas, chascarrillos, bufonadas, quid-pro-quos, dislates, traspiés, pataletas, fantasmagorías, banderillas, zambras, espasmos, bacanales, bailoteos, mascaradas, diabluras, truenos y
otras quisicozasas propias de esta bulliciosa temporada, aliñado en prosa y verso por J. A. Clavé y J.
M. Torres, i anava Salpicado de picarescas caricaturas y adornado de elegantes láminas litografiadas
por Moragas. Tenia cent vuitanta-set pàgines, més índex i un full amb la plantilla que indicava les
pàgines en què s’havien de posar quatre làmines que completaven l’àmplia il·lustració que esmaltava el text (la raó de la plantilla fou que l’obra es va donar a conèixer al públic en quatre lliuraments,
amb un preu total de dotze rals –tres pessetes– el volum).
El seu editor era Innocenci López Bernagossi, que llavors començava amb força les seves activitats com a llibreter i promotor de llibres i revistes, com les gatades de Frederic Soler Pitarra, els almanacs de Lo Tiburón i Lo Xanguet, així com moltes obres i periòdics que arribarien a culminar en els
setmanaris La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, que són els de més durada dins de la
premsa catalana.
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Els autors eren Josep Anselm Clavé (Barcelona, 1824-1874), poeta, músic i polític, creador dels
Cors Clavé, i el periodista i escriptor Josep Maria Torres, mentre que les il·lustracions eren del pintor Miquel Moragas (Barcelona, 1842-1916), una veritable personalitat artística. En el seu conjunt,
doncs, l’obra tenia força pels continguts i, a més a més, sortia en un moment oportú perquè detallava el que havia estat el carnestoltes de 1860, un dels més brillants organitzat per la Societat del Born.
A la pàgina 7, després d’un pròleg que signaven els dos autors, Clavé dedicava el llibre a Sebastià
Junyent, amb un sonet que em permetré de transcriure de manera literal perquè era en català, mentre que la totalitat de l’obra sortí en castellà:
SONETO
Al rústich só del corn, jo avui os cant,
Mon amich, SEBASTIÁ JUNYENT
De egregia Junta digne president,
Plaga entre’ls plagas, gat del botavant.
Vos sòu lo cap que disposáu constant
Del REY DELS BOIGS lo bell recibiment:
Vos sòu la veu que crida al brau jovent
En torn lo llit del HÉROE agonisant.
Vos sòu, qui de cors nobles recullint,
Calmáu miserias, de aquest sigle afront,
Frescos pámpuls y llors ufá cenyint:
Vos sòu qui promovéu lo contrapunt
Que als pobres obre més seré horizont...
Y per só os dedicám lo llibre adjunt.

Diplomàcia carnestoltesca
La celebració del carnestoltes de 1860 a Barcelona va anar precedida d’una intensa activitat diplomàtica. En primer lloc, Sebastià Junyent va rebre un telegrama, datat a Moscou i signat pel marquès
de Cabrioles, en què li comunicaven que el comte de Camamilla havia estat designat senyor del carnestoltes barceloní. Contestà al mateix, i al cap de poc temps, aquesta vegada suposadament des de
Venècia, a aquell cabrioler marquès li van dir que patien perquè havia desaparegut el duc de Polidroteño, fill del senyor Carnestoltes. Això era un fet greu, però ben aviat van poder comunicar al
“rei dels boijos” que el seu descendent es trobava sa i estalvi a Barcelona i que a casa de l’actiu president havia plantat una bandera anunciant les festes, al costat d’un ninot, que amb una gran ullera
semblava contemplar els astres; a més a més, a l’esmentada casa s’havia posat un cartell que la declarava consolat del carnestoltes.
Poc dies després, aquell primogènit que semblava perdut va aparèixer a dalt d’un globus, que se
situà sobre el suposat palau al qual aniria el seu pare; va aparèixer el programa de les festes, i en un
tercer comunicat telegràfic, aquesta vegada datat a Marsella, tot el que es pensava fer rebia la conformitat del monarca.

Convocatòria per bàndol
Calia convocar els barcelonins, i això es va fer per bàndol, que signava Sebastià Junyent amb el
pseudònim Caralimpio Sandunga de la Bola. Tot el que allí es deia fou aprovat per l’esperat monarca, que així disposà que fos comunicat pel sentimental sistema telegràfic.
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Passaren uns quants dies i, mentre s’esperaven esdeveniments, s’organitzà al Liceu un lluït ball de
disfresses. I finalment, el diumenge 12 de febrer, a les dues de la tarda, S. M. Carnestoltes va fer la
seva triomfal entrada a Barcelona. Amb anterioritat havia desembarcat al port de Mataró i allí van
anar a donar-li la benvinguda els directius de la Societat del Born, els quals s’integraren en les lluïdes
festes que la capital del Maresme organitzà en honor del seu important hoste. Fetes les festes, de nou
es fa servir el tren, aquesta vegada de tornada a Barcelona perquè de moment no es podia fer fins a
Mallorca, d’acord amb una broma que es posà en circulació, pensant que les obres d’ampliació de
l’Eixample barceloní ho permetrien.
Tot seguit va haver-hi una cavalcada, que va anar des del pla de Palau al Born, tot passant per un
seguit de carrers amb una gentada a les voreres, així com amb balcons i portals plens d’espectadors,
amb banderes i domassos per tot arreu.

Balls i festes a dojo, abans de l’enterrament
Homes i dones, molts d’ells amb caretes i vestits de festa, molts d’ells estrafolaris, anaven per les
principals avingudes i omplien alguns carrers a diverses hores del dia, i, en especial, de la nit. També
diverses societats d’esbarjo barcelonines organitzaven balls; una detallada relació de tots ells pot donar
idea de l’enrenou que va haver-hi. Així, segons una llista molt precisa que figura en el llibre que vaig
esmentant (p. 111), les societats i entitats que organitzaren balls de màscares foren les següents: Circo Barcelonés, Olimpo, Joya Barcelonesa, Liceo, Ateneu i Ateneo Artesano Barcelonés, Brillante
Barcelona, Fraternidad, Pireo, Principal, Amistad, Triunfo, Associació Francesa de Beneficiencia,
Centro i Café Nuevo, amb l’afegitó de balls públics a Norte, Campos Elíseos, Circo de Madrid, Gran
Teatro del Liceo i Principal; un total de cent dotze balls. I com escriuria Clavé en vers:
En menos de dos meses
Lector, quién lo creyera;
En la sin par Barcino
Sorel·la (Germana) de Venecia,
Se dieron CIENTO doce
Saraos de careta !
Ante guarismos tales
Enmudecer es fuerza.
Però com que el temps no s’aturà, a mitja tarda del dimarts començà a córrer per Barcelona que
el senyor Carnestoltes, rei dels bojos, que ja feia hores que es trobava pioc, era mort. D’immediat,
tot de persones vestides de blanc –anaven de dol però al revés, tal com corresponia– feren cap al Born
per expressar el seu dolor. La majoria ja ho sabien i comunicaven als que encara ho ignoraven que,
d’acord amb una nota feta pública a la premsa per la Societat del Born, l’enterrament seria a partir
de dos quarts de sis de la tarda. Sortiria del passeig de Sant Joan, cap al carrer del Rec, i tornaria al
seu origen després de passar per diversitat de carrers que eren, un a un, esmentats. Moltes màscares
pertanyien a comparses i, per organitzar-les, foren numerades –arribarien a cent trenta– els arbres
del passeig i cada concurrent, que d’antuvi sabia on havia d’anar, es posava junt als seus respectius
companys.
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La desfilada
Amb puntualitat començà la desfilada, oberta per un bon nombre de genets, vestits de molt diferents maneres. Darrere seu, tot de màscares i comparses, bandes d’estrepitosos tambors i de flibants
xiulets, així com trompetes, esquellots i campanes. Seguien una xaranga de seixanta druides i uns quaranta escolans amb sotanes i roquets, que feien sonar les seves campanetes; una comparsa de xinesos
i una altra d’armats a l’estil romà; i al darrere, marins, encamisats, fantasmes i una altra banda de vuitanta tambors, platerets, bombos i campanes. Encara hi havia més comparses, per tal que el públic
després es trobés amb una mena de gran pas per a les processons de Setmana Santa, que representava la plaça Reial, anomenada plaça de les Dides, ja que era el seu lloc habitual de reunió.
La desfilada continuava amb moltes altres seccions, molt variades en el seu conjunt, així com músiques, fins a arribar la carrossa mortuòria del rei Carnestoltes, que mereix ésser explicada amb més
detall.

Carnestoltes, mort i cap a ésser enterrat
Arrossegaven aquella carrossa mortuòria vuit cavalls amb gualdrapes de color vermell, i als quatre angles del taüt hi havia quatre ploraneres que gemegaven a cor que vols i fingien gran dolor, però
que, de tant en tant, aixecaven unes botes de vi i l’allargaven tant com podien en beure. I com a seguici mortuori a càrrec d’autoritats i entitats, venien uns vuitanta-cinc carruatges, amb una gran bunyoleria rodant al darrere. Aquesta feia una notable crítica al poder establert, el qual tenia la paella pel
mànec i fregia bunyols de tota mena –s’equivocava– per al consum de la ciutadania.
Al darrere de tot, com a final, hi anava un carro carregat de trastos vells –l’equipatge– que acomiadava a tots els que havien seguit aquella cavalcada i no volien arribar fins al Born, on hi havia la
cerimònia de l’acomiadament del dol. Aquesta durava fins a la mitjanit, quan començava el dimecres
de Cendra.

Fontades al voltant de Barcelona
Havia de començar la Quaresma amb les seves penitències i abstinències de carn, encara que era
factible comprar la butlla de la Santa Croada i moltes famílies podien seguir amb els seus habituals
àpats. Però els barcelonins i els catalans en general es resistien a la penitència i per això, després d’haver anat a l’església per tal que els posessin la creu de cendra –pulvis eris...– sortien als afores a fer
fontades i els llocs d’esplai eren envaïts per nombrosos hostes. Això ho va tenir molt present El Carnaval de Barcelona en 1860, que dedicà un darrer capítol al dimecres de Cendra, del qual arribà a la
conclusió que “no es más que una orgia campestre”. Una afirmació, evidentment, exagerada, però
basada en el fet que el menjar, el beure i el riure anaven a dojo sempre que es podia.

Un altre carnestoltes, set anys després
La literatura que ens ha quedat sobre els nostres carnestoltes és àmplia i no és el lloc aquí per
intentar-ne una relació. Però sí que voldria fer referència a un opuscle de trenta pàgines que l’any
1867 –set anys després del llibre que he examinat amb anterioritat– edità la Librería Española de
López Bernagossi. Aquest, a més del primitiu establiment al carrer Ample, ja tenia un segon local a
la rambla del Centre número 20, al costat del que encara és l’Hotel Oriente, i allí edità El Carnaval.
Aquest tenia com a subtítol Tipos, escenas, cuadros, fenómenos i es deia que eren les Impresiones íntimas de una màscara sensible y meditabunda. Sota el pseudònim, utilitzat només en aquella ocasió,
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s’amagava el nom de Robert Robert, al qual ja he fet referència al principi. I pel que fa a la seva composició formal, només em queda per dir que l’il·lustraven quinze dibuixos sense signar, però que per
la seva factura són atribuïbles a Tomàs Padró.
És un treball força curiós, farcit d’observacions prou agudes per poder entendre que, en certa
manera, tot l’any és carnestoltes pel que fa a les constants formes d’ésser de les persones. I en aquest
sentit, com a tast, reprodueixo a continuació algunes frases finals de l’obreta, relatives a quan ja el
rei dels bojos havia mort i quedava per davant de la Quaresma: “Hay muchísimos individuos” –deia–
“que al fin de una larga existencia no recuerdan más goces que los que disfrutaron durante la temporada presente. Estos no cuentan sus años por abriles, sino por carnavales.
¿Y sabeis en qué consisten sus goces? Vedlos ingenuamente expresados por un ingenuo buril incapaz de dolo ni artificio.
¡Y luego dirán que este mundo es un baile de lágrimas!”.
I què representava el dibuix amb què acabava aquell fullet? Doncs senzillament un gravat com
d’auca en què es veia com sota un arbre dos homes i una dona menjaven i bevien a pleret, satisfets
de la vida que es donaven i del raig de vi que, procedent d’una bota que alçava amb les dues mans,
arribava a la boca d’un d’ells i li escalfava l’esperit.

Innocents i carnavalescos alhora
Penso que la diada dels Innocents i les festes de carnestoltes que he triat com a exemple de com
es divertien els antics barcelonins són dues celebracions molt representatives de l’humor d’aquesta
ciutat. N’hi ha d’altres, però no tan col·lectives ni tan recordades fins als moments actuals, en què la
nostra societat sembla anar per altres camins. I per això n’he escrit amb el propòsit de resultar relativament distret i fins i tot divertit, però sense oblidar que encara ens poden servir d’exemple.
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La Sala de les diversions
del Museu Frederic Marès
i les col·leccions
de les societats recreatives
del Born i el Niu Guerrer
Ernest Ortoll Martín
Conservador del Gabinet del col·leccionista
del Museu Frederic Marès
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E

l 25 de novembre del 1948 s’inaugurava oficialment el Museu Frederic Marès i l’endemà se
n’obrien les portes al públic. Anteriorment havia tingut lloc una primera inauguració l’1 de
juny del 1946, que coincidí amb l’exposició al Saló del Tinell dels sepulcres reials de Poblet
restaurats per Frederic Marès, i des del qual s’accedia a la que esdevindria la primera sala del museu,
amb una selecció de la col·lecció d’escultura.1 Aquella primera sala es pogué visitar mentre va romandre oberta l’exposició dels sepulcres, fins al 28 de juliol del mateix any.
En els més de dos anys compresos entre el juny del 1946 i el novembre del 1948 es realitzaren els
treballs que havien de permetre acabar la presentació de les primeres col·leccions donades a la ciutat
per Frederic Marès. La documentació d’aquest període ressenya nombrosos pagaments destinats a
suports, vitrines i llums, així com també a la restauració o intervencions en peces que seran exposades.2 D’altra banda, gràcies a la premsa, sabem que els treballs d’instal·lació d’algunes sales avançaven.3
El catàleg del 1948 dóna fe de la distribució d’aquelles primeres sales i llurs col·leccions. En la primera planta, la Sala I i el vestíbul acollien la col·lecció d’escultura, i la Sala II, anomenada Artes Menores. Salas de la Fe, presentava les col·leccions vinculades a la litúrgia i la devoció cristianes. En la segona planta, al vestíbul s’exposava la col·lecció de ferros;4 la Sala III duia el nom de Femenina, i la IV,
el de Sala de las Diversiones.
Centrant-nos en aquesta última sala, que ocupava l’espai on avui (des del maig del 2011) trobem
les sales de Montserrat i de les armes,5 presentava “elementos de juego, diversión, entretenimiento y
hábito masculino. Iníciase la serie por las muestras gráficas de lo que fueron los carnavales barceloneses: proclamas, grabados, etc., papeles alusivos a tipos populares y festejos famosos. Sigue en grande vitrina, una sugestiva colección de
muñecas de música, con sus cajas sonoras y su variada y gaya indumentaria. Es
notable el conjunto de aleluyas, grabados alusivos a efemérides y grandes fiestas de Barcelona, editados como recuerdo o bien con caracter pintoresco,
sarcástico o evocador. Sorprende la serie
de teatrinos, instalados adecuadamente,
de los siglos XVIII y XIX, y los grandes
grabados de las visitas Regias a la Ciudad
de los Condes”. La mateixa sala contenia
les col·leccions anomenades del fumador,
amb pipes, capses de rapè, capses holandeses de tabac, capses de llumins, petaPrimera Sala de les diversions del museu, cap al 1950.
ques, paper de fumar i jocs de cartes.6
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Aquesta distribució degué mantenir-se fins al març del 1952, quan el museu tancà les portes de
cara a l’obertura de noves sales que tingué lloc el 20 de maig d’aquell any. A partir d’aquella data les
col·leccions del fumador passaren a una sala pròpia, mentre que els jocs de cartes s’hi mantingueren.
Aquest fet suposà, doncs, que la Sala de les diversions disposés de més espai per a les col·leccions
que li eren pròpies. El nou catàleg (1952), quan descriu la sala, aprofita bona part del text de l’anterior (1948), i entre les novetats trobem “juguetes y la multicolor colección de cromos, felicitaciones
navideñas, etc.”.7
Sis anys més tard, en el catàleg publicat el 1958, trobem altres novetats, com “sombras chinescas”,
“palmas”, “librillos [...] de óperas italianas” i la primera referència a les col·leccions del Niu Guerrer: “Figuran al final de la sala una interesante colección de carteles y fotografías, expuestos en dos
torniquetes, alusivos al Niu Guerrer, figurando además, el estandarte de la popular entidad recreativa barcelonesa que llenó de humor los finales ochocentistas de sus contemporáneos”.8
La sala degué romandre amb aquesta distribució fins cap al 1964, quan arran de les obres per a
l’ampliació del museu amb la incorporació del cos corresponent a la baixada de la Canonja / carrer
de la Tapineria, se’n modificava l’estructura amb la incorporació d’una escala central, avui desapareguda (2011), que comunicava les plantes primera i segona.9 Les obres obligaren a desmuntar la Sala
de les diversions. Es clausurava, doncs, aquella primera Sala de les diversions inaugurada el 1948, i
de la qual només hem localitzat una fotografia.
Tenim molt poques notícies de les col·leccions d’aquesta sala en el període comprès entre 1964 i
1981.10 Tot sembla indicar que ben aviat es traslladaren a la seva ubicació definitiva de la tercera planta, a l’espai que fins aleshores havia ocupat la estudi-biblioteca de Frederic Marès. Malgrat això, l’obertura es posposà llargament, gairebé vint anys, atesa la manca de personal per vigilar-la.11 Al desembre del 1981 la nova sala s’obria amb el nom Barcelona es diverteix i acollia les col·leccions del
muntatge anterior12 –tret dels jocs de cartes que almenys des del 1979 formaven part de la Sala del

Sala de les diversions actual, oberta al públic el 1981.
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fumador–, amb noves col·leccions com els velocípedes o els soldadets de plom, i amb nous objectes
de conjunts iniciats anteriorment.13

L’origen de les col·leccions
Segurament, on es percep millor la follia col·leccionista de Frederic Marès
és al Gabinet del col·leccionista. Aquesta passió no sols és palesa en les desenes de milers d’objectes que va aplegar sinó sobretot en la varietat de les
col·leccions creades. Al desig irrefrenable de col·leccionar cal sumar-hi la
voluntat de fer-les públiques i de lliurar-les a la comunitat, fet que li suposà un reconeixement ciutadà que ultrapassaria el que havia assolit com a
escultor, professor o acadèmic.
Frederic Marès gaudí a partir del 1946 de la inestimable col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona, que li donà l’edifici per crear el museu i li’n
concedí la direcció, càrrec que ostentà fins a la seva
mort, el 1991. Aconseguia, doncs, tutelar la seva
pròpia col·lecció i alhora fer-la créixer sota el
paraigua d’una administració pública, fet que el convertia en un cas singular en la política dels museus
municipals barcelonins. La llibertat d’acció –malgrat les
mancances econòmiques del moment–, que es perllongà gairebé quaranta-cinc anys atesa la seva longevitat,
li permeté continuar augmentant les col·leccions.
Si fins aleshores l’adquisició es basava únicament
en els seus recursos econòmics, a partir de llavors caldria sumar-hi la col·laboració de l’Ajuntament, atès
que sobretot en la compra de petits objectes destinats
al Gabinet de col·leccionista hom podia recórrer a
diners del pressupost ordinari. D’altra banda, pel fet de disposar d’una col·lecció oberta al públic, aquesta esdevenia un referent a l’hora d’acollir-hi donacions particulars, d’amics o de
coneixedors del museu, que sovint veien en el lliurament la preservació d’un objecte estimat, i són nombrosos els ingressos que
tenim documentats sota aquest concepte. Per acabar, no podem oblidar ni menystenir la perícia de Marès en involucrar en moments puntuals altres administracions públiques o entitats privades per tal que sufraguessin alguna compra per al museu, en aquest cas preferentment per a la secció
d’escultura.14
Estendard
Les col·leccions del museu a partir de les quals s’ha pogut forjar l’exdel Niu Guerrer.
posició La Barcelona irreverent, provenen, com veurem a continuació,
MFM S-21606.
d’algun d’aquests processos d’ingrés a què fèiem referència.
Al novembre del 1952 el museu agraïa a Conxita Pallejà la donació d’“un estandarte, un album
[sic], dos cuadros y una colección de ladrillos figurados que pertenecieron a la famosa Sociedad
humorista-recreativa [sic] del siglo pasado [...] titulada ‘Lo Niu Guerrer’”.15 Conxita Pallejà Tuldrà
era filla de Josep Pallejà i Carnicer (c. 1865-1938), membre actiu de la societat recreativa del Niu
Guerrer, i que possiblement conservà bona part dels fons de la institució quan aquesta va extingir-
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se.16 Del conjunt de peces donades per Pallejà cal
destacar sobretot l’estendard i l’àlbum. L’estendard, pel seu caràcter simbòlic, i l’àlbum perquè
ens aporta el més gran nombre d’informació
històrica del Niu.
De l’estendard –per al seu estudi vegeu el treball de Jordi Pablo– sabem que el 1954 ja s’exposava a sales17 i que anys més tard, el juliol del
1969, el museu pagava una factura a les Galeries
Costa pel concepte de “restauración y composición marco vitrina Estandarte ‘Niu Guerrer’”.18
A l’àlbum, concebut com a llibre de records
del Niu, s’aplegaven enganxats nombrosos
documents impresos dels actes organitzats per
la societat. Programes de teatre i de festes,
menús d’àpats de celebracions, anuncis de certàmens, etc., així com també dibuixos originals
per a l’elaboració d’aquests impresos i d’altres
segurament relatius a l’escenografia de les obres
de teatre. L’àlbum també guardava fotografies i
Pàgina manuscrita del Llibre de records del Niu Guerrer. fulls solts dels catàlegs d’exposicions, i un text
MFM 5123.
sobre pergamí i amb lletres de grafia gòtica sobre
la història de la institució. Tot sembla indicar que bona part dels materials que ja s’exposaven el 1958
en aquells “dos torniquetes alusivos al Niu Guerrer” foren extrets d’aquest gran llibre.
El seu estat de conservació presenta una profunda perforació causada pel foc, que fa que a la majoria dels folis els falti una part d’un dels seus angles inferiors i que obliga a ser molt curosos a l’hora
de manipular-lo. Aquestes pèrdues o marques de fum que també eren presents en bona part dels
materials exposats a les sales provocaren la mutilació de molts dibuixos originals o, per exemple, la pèrdua de
bona part del text de la història del
Niu Guerrer. Atesa la fragilitat del seu
estat i la dificultat per manipular-lo, el
2006 es dugué a terme una acurada
restauració que permeté extreure’n els
dibuixos originals que més patien.19
La confecció de l’àlbum cal segurament atribuir-la a Josep Pallejà, no
sols en el sentit d’anar-ne aplegant els
diferents materials sinó també pel que
fa a la redacció del text de la història
de la societat. En aquest sentit, és interessant la notícia recollida per Jordi
La Vaqueria de Farum, paròdia de La Vicaria de Marià Fortuny, que
Pablo de les memòries de Miquel
participà a l’Exposició Humorística de Belles Arts (1895) organitzaRegàs, on aquest darrer escriu: “El fill da pel Niu Guerrer. MFM S-13718.
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Un dels tres quadres de rajoles de l’auca del Niu Guerrer. MFM S-13717.1.

d’en Pallejà em deia un dia que el seu pare havia escrit tota la història d’aquell agrupament de menestrals. Sembla que s’ha perdut tot aquell historial i no hi haurà manera de refer-lo”.20
Els dos quadres de la donació són La Murga-Banda – Orquestra del Niu Guerrer, signat amb el
pseudònim Adele Antonietti, i La Vaqueria,21 signat per Farum, que participaren en l’Exposició
Humorística de Belles Arts organitzada pel Niu Guerrer el 1895.22 La primera representa la banda
de música formada per socis de la Societat, amb l’explícit objectiu de fer la murga, i en la segona es
parodia el cèlebre quadre de Marià Fortuny La Vicaria (MNAC). Ambdós treballs són de poca qualitat.23
La “colección de ladrillos figurados” de la Donació Pallejà sembla fer referència al conjunt de vuitanta cartons, dibuixats a tinta i acolorits, que a manera de rajoles o vinyetes d’auca recreen la història del Niu Guerrer. Cada vinyeta duu a l’angle superior esquerre un número i als marges superior
i inferior, el text del rodolí al·lusiu al dibuix central. Als marges laterals es va repetint el text “Niu
Guerrer Societat / Recreativa = Filantropica”.24 El dibuix és de traç senzill i simple, i tot que no hi
hem trobat cap marca d’autoria, atès l’origen de la col·lecció podríem pensar en la mà de Josep Pallejà. D’altra banda, tot sembla indicar que algunes de les rajoles s’inspiren en composicions que provenen de l’àlbum, i per tant cal atorgar-los una cronologia posterior.
El museu conserva altres materials pertanyents al Niu Guerrer que no hi arribaren a través de la
Donació Pallejà. En aquest sentit, cal apuntar amb seguretat l’ingrés de força documents gràcies a
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l’adquisició de fons pertanyents a Alfons Roure i Brugulat (Barcelona, 18891962), dramaturg i bon
coneixedor del moviment
recreatiu del segle XIX barceloní,25 i provinents bona
part d’ells del seu pare,
Conrad Roure i Bofill (Barcelona, 1841-1928). 26 És
coneguda la vinculació
d’ambdós amb el Niu Guerrer, sobretot de Conrad
Roure, àlies Pau Bunyegas,
que hi jugà un paper destaCarnet de soci del Niu Guerrer de Conrad Roure. MFM 5122.
cable. 27 Tenim constància
documental de l’adquisició de diferents objectes a Alfons Roure, que havia obert un negoci d’antiquari al carrer de la Palla de Barcelona. Entre ells, àlbums de fotografies i postals, el 1960, i després
de la mort de Roure, a la seva vídua, altres àlbums i altres col·leccions sense especificar, el 1963. Però
hi ha un altre element que ens mena amb més força a atribuir bona part del fons del Niu Guerrer a
la família Roure, i és que en un bon nombre de documentació impresa de l’entitat hi ha manuscrit el
nom de Conrad Roure. És a dir, documents que s’adreçaven a ell, i per tant, és plausible pensar que
restessin entre la seva documentació personal.28
En l’adquisició de papers a la família Roure per part de Frederic Marès, tot i tractar-se majoritàriament d’una operació de compravenda, es dóna el cas que hi havia una relació d’una certa amistat,
de la qual tenim constància gràcies a algunes dedicatòries o la correspondència29 i que explicaria alguna
donació poc documentada.30 Així mateix són significatives les paraules que li dedicà Marès en les memòries quan repassa les seves relacions amb els antiquaris
barcelonins: “guardo un entrañable recuerdo de
Alfonso Roure al que estimé como uno de los mejores amigos y nunca podré olvidar que con su esposa
[Carme Sabartés] fueros incondicionales propagadores de mi museo”.31
El museu conserva també documents pertanyents
a la Societat del Born, part dels quals s’han tingut en
compte a l’hora d’organitzar aquesta exposició. Desconeixem com va arribar aquest material a les mans de
Frederic Marès, tot i que no sembla forassenyat pensar que formés part també del Fons Roure, gràcies a
l’interès que Alfons Roure tenia pel període i pel paper
actiu que jugà el seu pare en el moviment associatiu de
la segona meitat del segle XIX.32
Malgrat això, a l’arxiu del museu es conserva un Dedicatòria d’Oleguer Junyent a Marès al llibre
exemplar del llibre tantes vegades esmentat en aquest El Carnaval de Barcelona en 1860.

44

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:19 Página 45

catàleg El Carnaval de Barcelona en 1860, amb una dedicatòria manuscrita del pintor i escenògraf
Oleguer Junyent i Sans (1876-1956) a Marès, on podem llegir: “Al amic Mares el net de Junyent”,
fent al·lusió al seu avi, Sebastià Junyent i Comes, alma mater de la Societat del Born i organitzador
dels primers carnavals barcelonins, i també un retrat de Frederic Marès a llapis signat per Oleguer
Junyent i Sans amb l’anotació a tinta “el bon amic / Marés / O. Junyent. / 31”), i per tant no sembla
fora de lloc pensar que Oleguer Junyent donés a Marès alguns d’aquests documents. D’altra banda,
no podem oblidar que Oleguer Junyent també participà en el comerç d’antiguitats i que Frederic
Marès li adquirí alguna escultura per al museu.33
Per acabar, cal esmentar que entre les col·leccions del Gabinet del col·leccionista es conserven
nombroses invitacions de ball, sobretot de carnaval i d’altres societats recreatives, com els tallers Baldufa o L’Ambut, Romea, Latorre, El Gavilán, La Joven Graciense, etc., i a la biblioteca, força exemplars d’algunes de les moltes revistes humorístiques i satíriques editades a Barcelona, com ara Lo Noy
de la Mare, Un Tros de Paper, Lo Nunci, El Lio, La Flaca, La Madeja Política i L’Esquella de la Torratxa, etc., o La Llumanera de Nova York, editada als Estats Units, materials, tots ells, que han estat
de gran ajut en la preparació La Barcelona irreverent.

NOTES
1. A l’Arxiu del Museu es conserva un document manuscrit de quinze pàgines on es relacionen les obres que hi foren
exposades. De les cent setanta obres, més cinc que s’exposaven a la galeria exterior, la gran majoria eren escultures,
tret de quatre mobles, dos plafons ceràmics i un faristol de ferro (Museu “Frederic Marés” Primera Sala – Escultura Policroma =Inventari=, Barcelona, juliol 1946). També es conserven fotografies d’aquesta primera sala.
Des del primer dia de l’obertura i fins al 17 de desembre l’entrada al museu fou gratuïta. El 18 de desembre fou el
primer dia de pagament: l’entrada costava una pesseta. El preu es mantingué estable fins al 21 de maig del 1952,
quan s’obriren noves sales i l’entrada s’incrementà a dues pessetes (“Museo Federico Marés. Liquidaciones venta
entradas y de catálogos. Resúmenes mensuales”, Arxiu del Museu).
2 En el llibre Registro de Facturas, iniciat el 18 de setembre de 1946, trobem detallada la confecció de vitrines i mobles
per a teatrins i porta-vistes; la compra de llums, bases, marcs, suports per a ventalls, bastons i ombrel·les; la restauració de teatrins; el cromat de claus, etc. (Arxiu del Museu).
3. El 31 de maig del 1947 Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, visita el Museu d’Història de la Ciutat i el Museu
Marès. La fotografia que acompanya la notícia permet reconèixer la Sala femenina, i fins i tot quan es descriuen els
objectes exposats, se n’esmenten alguns que sabem que pertanyien a la Sala de les diversions, com per exemple
“invitaciones de carnaval... cajas de cerillas... cajas de tabaco y rapé...” (“Ayer la esposa del Jefe del Estado visitó la
catedral y los museos de la ciudad y de Marés”, El Correo Catalán, Barcelona, 1 de juny del 1947).
4. La notícia de la instal·lació de la col·lecció de ferros al vestíbul de la segona planta no figura en la relació de les sales
i la trobem en la introducció del catàleg (Museo creado y donado a la ciudad por Federico Marés, Ajuntament de
Barcelona, Barcelona, 1948; a partir d’ara, Marès 1948).
5. Anteriorment l’espai que avui ocupen les sales de Montserrat i de les armes havia acollit l’extingida Sala dels pessebres, que es clausurà la tardor de l’any 2009, arran de la reorganització de la col·lecció d’escultura.
6. Marès 1948, p. 17-18. Algunes de les col·leccions vinculades a les diversions en aquest primer muntatge ja foren exposades a la Casa de l’Ardiaca el 1944, quan Frederic Marès presentà a la ciutat una selecció de la seva col·lecció. És el cas
de les capses de rapè, les petaques i els jocs de cartes (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, clixés C-2806 i C- 2807, datats el
12 de gener del 1945, i una fotografia de Carlos Pérez de Rozas de l’Arxiu del Museu). Per a una primera aproximació
de l’evolució de les sales del museu vegeu: Ernest Ortoll i Martín, “Notes per a la història de l’edifici del Museu Frederic Marès”, Quaderns del Museu Frederic Marès. Estudis 2, Museu Frederic Marès, Barcelona, 1999, p. 65-122.
7. Museo creado y donado a la ciudad por Federico Marés Deulovol, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1952, p.
32.
8. Catálogo del Museo Marés, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1958, p. 98-99.
9. El projecte data del desembre del 1959. La inauguració del cos de la baixada de la Canonja / carrer de la Tapineria
tingué lloc al gener del 1964, però sabem que l’escala que havia d’unir les dues plantes encara s’estava aixecant el
mes desembre i, per tant, degué finalitzar a principis del 1965. La instal·lació definitiva d’aquestes darreres sales
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(darrera de la primera planta i primera de la segona, així com el nou estudi-biblioteca) es preveia “para el año
1965-1966 y 1967” (Arxiu del Museu).
10. En un article de premsa del 1968 podem llegir: “con ilusión y entusiasmo me habló del proyecto de su Museo
Sentimental, actualmente en organización, museo que ocupará un espacio denominado ‘Sala de Diversiones’” i
“Actualmente tiene cerradas muchas salas de este Museo a consecuencia de reformas ampliaciones, que son constantes, y que van a abrirse pronto con las salas de ‘Diversiones de nuestros abuelos’” o “La sala de las diversiones, que se ha de ampliar, contiene ya importantes piezas” (J. Soler i Poch, “El Museo sentimental de Marés”, Plaza de Cataluña, Barcelona, setembre 1968, núm. 41, p. 33-36. En la guia del museu del 1970 es fa una breu
referència a les col·leccions del Gabinet del col·leccionista. S’hi indica que estan distribuïdes entre la segona i la
tercera planta del museu i entre les col·leccions s’esmenta la de “JUEGOS Y DIVERSIONES (muñecas, juguetes mecánicos y autómatas, documentación relativa a la historia del espectáculo”. Per tant, sabem que podien visitar-se, però no podem precisar on estaven ubicades. En un article de premsa força anterior, del gener del 1953, es
fa un repàs de les diferents sales del Gabinet del col·leccionista, i podem llegir-hi: “Y por último, la Sala de Diversiones, de próxima inauguración en su nueva y definitiva instalación en la parte baja del Museo” (Juli Manegat,
“El mundo evocador y sentimental del Museo”, El Noticiero Universal, Barcelona, 19 de gener del 1953). Segurament cal atribuir aquesta informació a una mala interpretació del periodista, atès que és l’única notícia que tenim
en aquest sentit.
11. Agraeixo la informació facilitada per Esperança Cirera i Miquel Àngel Alàrcia, conservadors del museu en aquell
moment.
12. Bona part dels mobles-vitrina s’aprofitaren de la instal·lació anterior.
13. “El Museo Marés dedica una sala al ocio en Barcelona”, El Correo Catalán, Barcelona, 19 de desembre del 1981;
J. M. P. B. [Josep Maria Puig de la Bellacasa], “Juegos y juguetes antiguos en el Marés”, La Vanguardia, Barcelona, 3 de gener del 1982, p. 19; El Diablo Cojuelo, “Frederic Marés nos explica la sala ‘Barcelona es diverteix’...”,
El Noticiero Universal, Barcelona, 6 de gener del 1982.
14. Pel que fa a la història de les col·leccions del museu, cal tenir en compte els següents estudis: Miquel Àngel Alàrcia, “El col·leccionisme a Catalunya: de l’època romàntica a Frederic Marès”, Quaderns del Museu Frederic Marès.
Estudis 1. La dona i el romanticisme, Museu Frederic Marès, Barcelona, 1996, p. 91-108, en especial p. 102-106;
Sílvia Llonch, “Col·leccionistes i antiquaris catalans presents al Museu Frederic Marès”, Quaderns del Museu Frederic Marès. Exposicions 7. La col·lecció somiada. Escultura medieval a les col·leccions catalanes, Museu Frederic
Marès, Barcelona, 2002, p. 73-77; Rafael López Rueda, “Les fotografies del Museu Frederic Marès. Una col·lecció per a una exposició”, Quaderns del Museu Frederic Marès. Exposicions 8. Retrat del passat. La col·lecció de
fotografies del Museu Frederic Marès, Museu Frederic Marès, Barcelona, 2003, p. 57-74; Pilar Vélez, “Els afortunats relleus de Sant Pere de Rodes del Museu Frederic Marès: de la destrucció del monestir al museu”, Quaderns
del Museu Frederic Marès. Exposicions 12, La fortuna d’unes obres. Sant Pere de Rodes, del monestir al museu,
Museu Frederic Marès, Barcelona, 2006, p. 13-20; Ernest Ortoll i Martín, “Dotze porta-bouquets al Gabinet del
col·leccionista del Museu Frederic Marès”, Quaderns del Museu Frederic Marès. Exposicions 14. Porte-bouquets.
Insòlites joies de la col·lecció Kenber, Museu Frederic Marès, Barcelona, 2008, p. 73-100; Pilar Vélez, “Col·leccionisme i mercat antiquari: el cas de Frederic Marès (1893-1991) (en línia).
15. Arxiu del Museu. Vegeu també Legados y donativos a los museos de Barcelona 1952-1963, Barcelona, 1963, p. 132.
16. Per a la figura de Josep Pallejà i Carnicer, vegeu el text de Jordi Pablo. D’altra banda, en una article de la Estampa
del 1932 es presenta Josep Pallejà a la seva botiga Papers Pintats com “el veterano de los socios del Niu Guerrer, el
primer defensor de las antiguas costumbres catalanas, el guerrero número uno” (Gracián Sánchez-Boxa, “La divertida historia del ‘Nido Guerrero’”, Estampa, Madrid, 22 d’octubre del 1932, p. 11-12.
17. Sempronio, “El ‘Niu Guerrer’, en el Museo”, Diario de Barcelona, 6 de novembre del 1954, p. 4. Vegeu també
Marès 1958, p. 99.
18. Arxiu del Museu.
19. Fou restaurat el 2006 per Maria Bagur i Margarita Bartolomé i enquadernat de nou per Teresa Marquès. Niu Guerrer. Informe del treball de restauració i conservació per Maria Bagur i Margarita Bartolomé (Arxiu del Museu).
20. Pablo 2012; Miquel Regàs Ardèvol, Confessions 1880-1936, Barcelona, 1960, p. 21. No podem precisar a quin dels
dos fills de Pallejà fa referència Regàs, tot i que segurament es tracta d’Antoni Pallejà Tuldrà, atès que el seu germà Josep morí el 1927, onze anys abans que el seu pare.
21. El museu conserva tres fotografies de la banda La Murga, una d’elles amb moltes similituds amb aquest quadre.
22. Catálech. Exposició humorística de belles arts. Pintura escultura dibuix. 1895. Niu Guerrer, p. 11 i 19 i núm. 38 i
19. Resten per identificar els noms que corresponien a aquests pseudònims.
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23. Desconeixem la qualitat de la resta d’obres d’aquesta exposició, de la qual tan sols conservem fotografies de conjunt, així com el nom dels nombrosos artistes que hi concorregueren, atès que tots ells signaven amb pseudònim.
Entre els identificats podem esmentar el pintor Isidre Nonell, que sota el nom de Nyèbit presentà Pons pilat
modern (26), Tot per una poma (47), Pares de família (71) i Per fi sols (107). Enric Jardí, en la seva monografia
sobre Nonell, només esmenta dues de les tres obres (Enric Jardí, Nonell, Barcelona, 1970?, p. 54-56). També Josep
Pallejà, que amb Buixets presentava les pintures Embarch de emigrants (36), Un guerrero desesperat (48), Lo non
plus ultra del modernisme (95), Boria amunt (95), Fi de sigle (109) i l’escultura Mis fuller (10). L’escultor Joan
Piqué amb el nom de Quepí presentava Qui no té pá algunas se’n pensa (12) (J. C. Bejarano Veiga, Joan Piqué i
Carbó (1877-1928). L’últim escultor de l’Eclecticisme, Barcelona?, 2009, p. 35-36; “Joan Piqué i Carbó (1877-1928),
un professional de l’escultura”. Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi XXV-2011,
Barcelona, 2012, nota 6.
24. Cada cartró de 15,5 x 15,5 cm, emmarcats en tres quadres, amb 30 (de l’1 al 30), 25 (del 32 al 56) i 25 (del 57 al
81), respectivament. Mentre s’endreçaven els materials per a la preparació d’aquesta exposició ha estat possible
localitzar una altra d’aquestes rajoles, en què, amb el número 12, podem llegir: “Al carrer de las Arenas / fan tiberis de mil menas”. En les rajoles emmarcades falta la que faria el número 31, i curiosament, gràcies a la nova rajola trobada recentment, dos números 12.
25. Alfons Roure publicà el 1946 el llibre La “Rebotiga” de Pitarra. Capítulos sobre el humorismo barcelonés ochocentista, Barcelona, 1946. En el pròleg, l’editor Millà anunciava un treball de Roure que havia d’aparèixer ben aviat
amb el títol “Los alegres barceloneses. Historia del humorismo ochocentista”, que no arribà a publicar-se.
26. Són molt interessants les seves extenses memòries i, per al tema que ens ocupa, els apartats “Pisos y talleres” i
“Los célebres carnavales de antaño”, i tot el tom II, dedicat a “El teatro catalán” (Memòries de Conrad Roure,
Recuerdos de mi larga vida, edició a cura de Josep Pich i Mitjana, toms I, II i III, Vic, 2010).
27. Ambdós foren socis del Niu Guerrer. És interessant saber que Alfons Roure fou l’autor d’un text titulat Historial del Niu Guerrer que llegí l’actor Josep Sanpere al Teatro Español el 23 de maig del 1928 en una funció en
benefici de l’entitat (text que a hores d’ara no hem sabut localitzar), o llegir les paraules de l’editor Millà al pròleg de La “Rebotiga” de Pitarra: “Es innegable que Alfonso Roure, descendiente directo de una de las más destacadas figuras de la época de oro del humorismo barcelonés, que ha vivido siempre en un hogar impregnado de
recuerdos de aquella época gloriosa, que posee, además abundante y rica documentación inédita sobre las andanzas y la obra de la pléyade de escritores, pintores, dibujantes, músicos, comediantes, etc., ochocentistas, compañeros todos de su padre don Conrado, y a muchos de los cuales Alfonso llegó a conocer” (Roure, 1946, p. 7).
Pel que fa a la figura de Conrad Roure, vegeu les notes que li dedica Jordi Pablo en aquest mateix treball, i només
a tall d’exemple recordarem que en les seves memòries narra la seva participació en el memorable carnestoltes de
1860, o que en un text publicat a la revista del Niu Guerrer el 1884 explica que l’origen del nom de la societat prové del guerrer protagonista de la gatada Lo Cantador, escrita per Frederic Soler i ell mateix amb els respectius
pseudònims, Pitarra i Pau Bunyegas.
28. A l’Arxiu del Museu es conserven nombroses carpetes amb documents de Conrad Roure.
29. A la biblioteca del museu es conserven dues edicions del llibre d’Alfons Roure La “Rebotiga” de Pitarra..., que
estan dedicades per l’autor a Marès amb els següents termes: “A En Frederic Marès, artista selecte i ciutadà exemplar, amb tota la meva admiració i amistat sincera. Alfons Roure, Barcelona, Septembre del 1946” i “Al Mestre
En frederic Marès com a petita mostra de la molta admiració i bona amistat que per a ell sento. De tot cor. Alfons
Roure”. Entre l’epistolari de Frederic Marès es conserven sis cartes i una postal adreçades per Alfons Roure, totes
elles en termes d’amistat.
30. Legados y donativos..., 1963, p. 132 (“Archivo con documentos, varias colecciones de cromos, marcas, gozos, invitaciones, periodicos y grabados. Donativo de D. Alfonso Roura [sic]”).
31. Frederic Marès Deulovol, El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. Memorias de la vida de
un coleccionista, Barcelona, 1977, p. 237.
32. Vegeu les notes 25, 26 i 27.
33. Marès 1977, p. 227-228.
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La Barcelona irreverent. 1840-1910
El sentit de la paròdia.
De la Societat del Born al Niu Guerrer
Jordi Pablo i Grau
Comissari de l’exposició
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Introducció
Quan Pilar Vélez, fins fa poc directora del Museu Frederic Marès, em va proposar, ja fa cinc anys,
fer una revisió d’algunes antigues societats humorístiques i recreatives de Barcelona vaig tenir alegria i angoixa alhora. Alegria perquè donava sortida a una recerca intuïtiva que fa unes dècades vinc
portant a terme sobre els models i el significat de les festes de Barcelona en dos dels seus aspectes
més fonamentals: d’una banda, el de les persones i les entitats que les impulsen, i de l’altra, el de les
estètiques que defineixen els diferents models. I angoixa per la dimensió de la proposta i pels pocs
estudis existents. Els fons documentals resten dispersos i, probablement, els del Museu Frederic
Marès són els menys coneguts.
La festa, tal com la coneixem avui dia, és considerada, penso que injustament, un parent pobre de
la cultura i de les arts. Però no sempre ha estat així.
Durant el segle XIX, i especialment durant la segona meitat, un període de gran sacseig social i
polític, la festa, i concretament el carnaval, va ser el refugi de les ironies i les sàtires contra l’ordre
establert i, juntament amb la premsa humorística i alguns gèneres teatrals que assoliren una popularitat inqüestionable, va plantejar uns valors estètics i comunicatius que anaren més enllà dels propis
de l’època.
Rossend Arús, Conrad Roure, Frederic Soler (Pitarra), en el segle XIX, i Santiago Rusiñol o Pompeu Gener, en el segle XX, són noms de personatges reconeguts que estaven darrere d’algunes iniciatives relacionades amb la ironia i la paròdia. Però la capacitat col·lectiva era molt més gran que uns
noms concrets i, tal com es veurà, aquests autors estaven envoltats d’una munió d’amics també molt
prolífics, i que, amb més o menys habilitat, feien les seves aportacions actives en certàmens literaris
humorístics, en nombroses desfilades o en les sàtires de les grans exposicions o esdeveniments oficials.
L’objectiu central d’aquesta exposició és fer veure com la paròdia tenia en la segona meitat del
segle XIX uns mitjans de difusió singulars i diferents dels d’avui, i com des de la nostra òptica la
paròdia es pot plantejar com a precedent de les avantguardes estètiques i, concretament, del surrealisme, i de l’art conceptual-objectual.
A mitjan segle XIX, abans de la popularització de la premsa satírica, els gèneres humorístics teatrals i les desfilades de carnaval eren dos dels mitjans principals de la sàtira i la paròdia. Les incipients
revistes satíriques es feien ressò d’aquestes activitats del carrer o del teatre. Des del darrer terç del
segle XIX i fins a la Guerra Civil (1936) la premsa humorística (L’Esquella, Cu-cut, Papitu, etc.) agafa progressivament protagonisme, amb períodes de repressió generalitzada. En la retrobada democràcia dels anys setanta i vuitanta del segle XX i fins avui, la paròdia s’ha servit d’altres mitjans, com
el disc (La Trinca) o la televisió (Polònia).
Els antecedents d’aquesta Barcelona irreverent del segle XIX cal buscar-los en el teatre popular i
la primera premsa satírica. En el teatre popular són fonamentals els sainets de Josep Robrenyo (17801838), que renovà aquest gènere des del 1805, gènere que assolí la màxima difusió a la tercera dèca-
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da del vuit-cents. També hi tingueren transcendència altres obres puntuals com El rei Micomicó (1838)
del republicà Abdó Terradas (1812-1856), una representació carnavalesca que satiritzava fortament
la monarquia. Pel que fa a la premsa, trobem les primeres capçaleres humorístiques, com ara Un tros
de paper (1865), Lo Noy de la Mare (1866), La Campana de Gràcia (1870), L’Esquella de la Torratxa (1872) i Lo Nunci (1877), entre moltes altres.
La premsa humorística ha estat sens dubte l’expressió que ha definit amb més precisió, extensió
i matisos aquella Barcelona irreverent, un suport que ara, gairebé dos segles més tard, es pot analitzar fàcilment. Aquí serà una referència constant i una font d’informació imprescindible. És la que
reflectia les activitats efímeres d’entitats recreatives, i la que sovint donava arguments per portar a
terme les bromades públiques més enllà del paper imprès. L’objecte d’aquest estudi, però, no és l’anàlisi d’aquesta gran manifestació cultural, que ha estat i és un fenomen abastament estudiat des de
molts punts de vista. El nostre propòsit és un altre: l’anàlisi de les manifestacions populars efímeres
de caràcter satíric que no tenien com a mitjà la premsa humorística periòdica.
El títol de La Barcelona irreverent suggereix un context geogràfic aparentment concret, el de la
ciutat de Barcelona, el qual, però, a mesura que s’analitza, creix. D’entrada parlaríem de la Barcelona d’abans de les annexions, és a dir, del que ara coneixem com a Ciutat Vella i Raval, però les fontades i els tiberis de les entitats analitzades tenien lloc quasi sempre en els municipis de la rodalia,
com ara Horta o Sarrià. Les arribades dels carnavals eren precedides sovint d’ambaixades i actes en
poblacions més allunyades, com Vilafranca del Penedès, Granollers, Sabadell o Figueres. Aiximateix,
en algunes poblacions, com l’antic municipi de Gràcia, o fins i tot a les ciutats de Reus o Terrassa,
existien societats recreatives germanes de les de Barcelona.
Davant aquest ampli panorama centrarem l’estudi en dues entitats, probablement les més significatives de la ciutat de Barcelona: la Societat del Born (1858-1873), organitzadora de grans carnavals,
i el Niu Guerrer, entitat iniciada el 1860 que en la seva llarga trajectòria (es coneixen activitats seves
fins a la guerra de l’any 1936) va assolir un especial ressò ciutadà en el període que va des de la dissolució de la Societat del Born (1873) fins al tombant del segle XX.
Per explicar en tota la seva dimensió el fenomen de la paròdia i la ironia col·lectives, caldrà citar
també un gran conjunt d’entitats de vida més efímera, i en un territori ampli, entre aquella Ciutat
Vella i el que modernament ha esdevingut l’espai metropolità.
En el llavors municipi de Gràcia, per exemple, hi havia diverses entitats de caràcter recreatiu, on
els balls, la participació en el carnaval i el teatre eren les principals activitats públiques: el Casino
Artesà (1899), l’Ateneu Gracienc (1895), la Societat Colón (1888), i una munió de centres polítics
republicans i teatres. Entre totes aquestes entitats destaca La Banya Gracienca, una associació de llarga trajectòria. Fins fa pocs anys, en el record dels més vells del barri perduraven els grans envelats
aixecats per aquesta entitat en el tombant del segle XX a la cruïlla del passeig de Gràcia i la Diagonal. La documentació recollida de l’entitat és, en aquest cas, encara més fragmentària, i els estudis
històrics, del tot inexistents. La primera notícia que hem localitzat és de l’any 1881, de la formació
d’una coral al carrer de l’Estrella (avui Martínez de la Rosa), la darrera dels anys trenta del segle passat, quan encara estava activa una agrupació coral, l‘Antiga Banya Gracienca.
L’altre concepte que encapçala l’estudi és el de irreverent. També aquí cal fer-hi matisos. En l’actualitat la paraula té una connotació de sàtira de l’Església, però com es veurà, aquesta mai no va ser
una característica significativa de la majoria d’activitats aquí estudiades. El rerefons probablement
era més polític i sociocultural, el del republicanisme federal perseguit i el de la Renaixença, de caràcter més popular, com a vindicació de la llengua i la cultura catalanes, una expressió popular àmplia
de l’enfrontament amb el poder establert. Anant més enllà, en el cas dels Jocs Florals Humorístics o
en les nombroses representacions del Don Juan Tenorio, hi havia també una certa autocrítica cultu-
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ral, una sàtira indissimulada contra l’encarcarament cultural del catalanisme més conservador. Com
es veurà, en alguna ocasió, com en el cas de la cavalcada de carnaval coneguda com La Gran Pesquera
(1891-1892), el motiu de sàtira s’amplia a la política internacional d’aquells anys. En altres casos, la
sàtira era més de caràcter social. Un exemple d’aquest sentit d’irreverència és palès en la fundació de
la societat fictícia impulsada per Rossend Arús i els seus amics el 1875, La Catalana Merdífera (Sociedad Minera en Proyecto).
Segons el quadern manuscrit de Rossend Arús dedicat a aquesta bromada, alguns veïns del Born,
com ara Pasqual l’estorer, havien comprat, amb intenció avariciosa, accions d’una societat minera,
La Catalana Aurífera (1864), que pretenia treure or del massís del Montseny. Arús, Payarols i altres
amics van fer la broma de passejar pels carrers de la Barceloneta una bota plena de sorra amb un forat
que deixava un reguerot de pols daurada, “or autèntic!”, segons anaven proclamant. Les accions van
pujar. Després van continuar l’acudit, van constituir La Catalana Merdífera i en van editar cinc-centes accions, que van posar a la venda. Tot plegat va donar lloc a una bona temporada de juntes d’accionistes de l’entitat fictícia i, és clar, als tiberis pertinents.
Un tercer element, més hipotètic –en el sentit que no ha estat formulat fins ara–, és la definició
estètica d’aquelles manifestacions com a antecedent del surrealisme i fins i tot de l’art conceptual,
cosa que s’evidencia en l’ús metafòric d’objectes en les exposicions, la literatura fantasiosa i simbòlica dels Jocs Florals Humorístics i la creació d’esdeveniments (happenings o performances, en diríem
ara). Als nostres ulls moltes d’aquelles formes d’expressió tan característiques de les entitats recreatives de final del segle XIX utilitzaven un llenguatge visual i textual sorprenentment similar al d’alguns moviments estètics d’un segle més tard.
La meva trajectòria artística i vital està lligada a la d’una generació de creadors (Antoni Miralda,
Francesc Torres, Pere Noguera...) relacionats o immersos en allò que es coneix com a art conceptual i art objectual. La desmaterialització dels suports i els continguts, l’ús d’objectes fora de context,
la paròdia i les metàfores objectuals han estat i són part de la nostra forma d’expressió. La lluita frontal contra un sistema artisticocultural, contra les “cadavèriques” pintura i escultura, i a favor del
mateix mitjà de cada missatge, ens ha dut a alguns a la marginació i a d’altres, a un encaix difícil amb
el sistema artístic dominant.
A les exposicions humorístiques del Taller Ambut o el Niu Guerrer s’utilitzava un llenguatge
“surreal”, un llenguatge que un segle i mig després té una modernitat inquietant.
Probablement, una de les raons de la sàtira corpòria d’aquelles entitats era una voluntat d’expressió voluntàriament efímera, enfrontada amb una acadèmia artística doblement sòlida, corpòria
tant pel que fa al llenguatge visual realista, com per la pretensió d’immortalitat de l’obra d’art. Som
conscients que aquestes hipòtesis mereixerien un estudi més acurat del que aquí esbossarem.
Pel que fa a les fonts bibliogràfiques, no coneixem cap estudi específic en la direcció que aquí
plantegem, ni tan sols sobre les entitats bàsiques analitzades; sí que, en canvi, hi ha valuosos estudis
sobre alguns dels impulsors. Alguns treballs són especialment aclaridors, com ara La rebotiga de
Pitarra. Capítulos sobre la historia del humorismo barcelonés ochocentista (1946), escrit per Alfons
Roure, fill de Conrad Roure, un personatge clau del període que analitzem més endavant.
La Societat del Born és l’entitat que a la segona meitat del segle XIX inicia un model de carnaval
diferent, més enllà dels balls de màscares. Les figuracions a l’entorn d’un personatge reial que presideix la festa, amb una literatura de proclames i fulls volants de contingut satíric, acompanyaven l’arribada, el regnat i l’enterrament, amb les consegüents desfilades i parlaments. Pel que sembla, Sebastià Junyent i Comes, un espardenyer nascut a Calaf i amb botiga al carrer del Rec, al barri del Born,
des del 1840 muntava, ajudat d’alguns veïns, un cadafals amb el ninot Carnestoltes i la seva família.
En aquells anys Anselm Clavé organitzava la seva segona entitat coral, la Colla del Born (1852). En
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aquest context, i pel que sembla, doncs, hi ha diferents versions. L’any 1858 es formalitza la Societat
del Born amb local al passeig del Born 17. L’any 1859 organitzen el primer carnaval. L’any següent,
el 1860, l’esdeveniment té una especial rellevància. L’entitat deixa de fer activitats l’any 1874 i es dissol definitivament el 1876.
Pel que fa a la bibliografia d’aquesta societat, s’han de consultar els escadussers treballs sobre el
carnaval de Barcelona del segle XIX. Uns dels més interessants és la sèrie d’articles de Sebastià Junyent i Sans (1865-1908) –nét de l’espardenyer– a la revista Joventut el 1904. Joan Amades, l’any 1934,
publicà El carnestoltes a Barcelona, reeditat en dos petits volums el 2001. Amades, més que una anàlisi en profunditat, aporta unes llistes de documents que va localitzar (bans, proclames, testaments...)
editats per la Societat del Born. Probablement un dels treballs més substantius de les darreres dècades sigui la biografia de Jordi Galofré Rossend Arús i Arderiu (1845-1891) –editada el 1978 per l’Ajuntament de Barcelona–, que analitza extensament el vincle entre Rossend Arús i la Societat del
Born.
Amb els documents originals localitzats de la Societat del Born i aquesta bibliografia es pot
reconstruir relativament bé la història de l’entitat. A la Biblioteca de Catalunya hi ha prop d’un centenar de fulls volants; a la Biblioteca Arús hi ha una interessant sèrie de quaderns manuscrits de Rossend Arús, i algun diploma; al Museu d’Història de Barcelona hi ha dipositat l’estendard de l’entitat
i algun altre objecte de menys rellevància.
Pel que fa al Niu Guerrer, la realitat és encara més escadussera quant als estudis, i fragmentària
pel que fa als documents originals. Com dèiem, aquesta entitat té una trajectòria molt llarga, uns
setanta-cinc anys, amb períodes d’activitat molt diferenciats i amb diversos relleus generacionals. L’etapa més interessant és probablement la del final del segle XIX, quan, entre d’altres, Conrad Roure
n’era secretari i escrivia proclames de tota mena amb el pseudònim de Pau Bunyegas. Per copsar l’ambient que s’hi respirava, cal llegir els seus Recuerdos de mi larga vida. Aquesta obra, si bé és imprescindible per entendre el context de l’època, alhora revolucionari i humorístic, només conté referències tangencials a les activitats del Niu Guerrer.
La segona font de documentació és la premsa, tant la de l’època com especialment els articles llargs
publicats als anys vint i trenta del segle XX, quan encara eren vius una majoria dels protagonistes.
Una altra font important és la revista Lo Niu Guerrer, de la qual hem pogut consultar algun número del 1885 i el 1898, i una col·lecció completa dels anys 1899 al 1904, que es troba a la Casa de l’Ardiaca (AHC) i que hem analitzat acuradament. El conjunt de documents originals més important es
troba al Museu Frederic Marès. En aquest fons hi ha tres objectes bàsics: l’estendard, l’original d’una mena d’auca de l’entitat de vuitanta-una vinyetes i un llibre de grans dimensions que aplega, ben
enganxats, bona part dels documents i records emesos per l’entitat. Malauradament, aquest llibre ha
passat moltes “guerres”, que, com es veurà, podem qualificar de novel·lesques.
Pel que fa als estudis sobre el Niu Guerrer, tenim referències que el fill de Conrad Roure, el també escriptor i antiquari Alfons Roure, tenia la intenció de publicar una història de l’entitat, la qual,
malauradament, no arribà a realitzar-se.
Per dur a terme la reflexió sobre el sentit de la paròdia vuitcentista hem analitzat una quantitat
notable de documents molt diversos –més de tres mil, entre invitacions, fulls volants, fotografies,
dibuixos, cartells, retalls de premsa...–, però com passa sovint, l’anàlisi del conjunt genera més preguntes que respostes. Algunes preguntes tenen caràcter general, com quin paper van tenir els Jocs
Florals Humorístics en les disputes pel català normatiu, o quin va ser el paper de les seccions teatrals
de les entitats recreatives en el renaixement del teatre català. Altres són més concretes, com la valoració de la trajectòria de les activitats teatrals del Niu Guerrer. També, el perquè de la dissolució de
la Societat del Born; el motiu de l’escissió del Niu Guerrer –a les darreries del segle XIX amb l’apa-
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rició d’una nova entitat de vida efímera, els Antics Guerrers, amb una marca, activitats i noms de
persones associats a ambdues entitats–, o el paper d’altres societats recreatives (la Colla de l’Arròs,
L’Aranya, La Banya Gracienca...), de les quals hem pogut recollir poca informació.
Per fer més entenedora l’anàlisi de tota aquesta informació hem dividit els aspectes generals en
cinc apartats: 1. els signes d’identitat (marques, símbols i estendards), 2. els espais (la plaça, el carrer
i els espais tancats), 3. els socis (socis i noms propis), 4. els documents clau (dues auques, un llibre i
altres documents bàsics) i, finalment, 5. l’organització (finançament, beneficència i reglaments). D’altra banda, per analitzar les activitats pròpies d’aquestes societats hem plantejat sis apartats definits
per les següents accions o verbs: desfilar, ballar, actuar, menjar, recitar i exposar, activitats pròpies
de les entitats estudiades.
Som conscients que molts dels arguments que aquí presentem tan sols estan embastats. Probablement l’exposició generarà més preguntes que respostes. Tant de bo aconseguim estimular moltes
recerques més acurades que confirmin o desmenteixin algunes de les hipòtesis presentades.

Tot el treball de recerca de l’exposició La Barcelona irreverent es concreta en 151 reflexions (o
punts d’informació) a partir de fotos, dibuixos i documents, relacionats i comentats, és un discurs
essencialment visual. Són imatges il·lustrades amb text. Les dimensions d’aquest conjunt, així com
algun dels textos introductoris, depassen les disponibilitats tant de l’espai expositiu com de l’edició
impresa. Així doncs, com veuran els visitants i els lectors, en l’exposició i en el quadern imprès, s’han
seleccionat 31 d’aquests 151 punts d’informació, els més significatius. La recerca completa amb els
151 punts es pot consultar en el CD adjunt al quadern imprès i a la sala d’exposicions (i al web del
Museu Frederic Marès). D’aquí la numeració de l’1 al 151 que encapçalen cada un dels arguments,
tant de l’exposició com del quadern i el CD.
Aquests 151 elements són l’eix fonamental del discurs conceptual i de recerca. Així doncs, a l’exposició, els titulars de tots els punts d’informació estan simbolitzats per 151 arxivadors: 120 de tancats només consultables en el CD i 31 arxivadors oberts, amb les imatges i objectes exposats físicament.
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Imatges de La Barcelona irreverent
Jordi Pablo i Grau

I. EL CONTEXT
1. Signes d’identitat: marques, símbols i estendards
2. Espais: la plaça, el carrer i els locals de les societats
3. Socis i noms propis
4. Documentació clau: dues auques, un llibre i altres objectes
5. Organització: finançament, beneficència, reglaments...
II. SIS VERBS IRREVERENTS
1. Desfilar. Rues, carrosses i murgues
2. Ballar. De la disfressa al barraló
3. Actuar. Teatre satíric, el sainet
4. Menjar. Homenatges, fontades i “menuts”
5. Recitar. Els Jocs Florals Humorístics
6. Exposar. L’escarni de les exposicions institucionals
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I. EL CONTEXT

1. Signes d’identitat:
marques, símbols i estendards
Sortosament han arribat fins avui, i podem mostrar-los en aquesta exposició, els dos estendards
de les dues entitats principals, el de la Societat del Born i el del Niu Guerrer, conservats al Museu
d’Història de Barcelona i al Museu Frederic Marès, respectivament. L’estendard (també anomenat
penó) era l’ensenya característica de les corporacions civils, religioses i obreres. Era un drap que penjava d’un pal horitzontal que alhora estava unit a un altre pal vertical que en permetia la sustentació
i la desfilada del pendonista, i en el qual hi havia dibuixos i textos brodats de colors llampants, cosa
que el convertia en senyal visible de totes les entitats cíviques i religioses.
Al segle XIX i les primeres dècades del XX són especialment interessants els de les societats obreres i culturals, i sobretot els de les societats corals. La iconografia i l’estil dels estendards estan quasi sempre carregats de significats heràldics i simbòlics. Molts dels grans artistes modernistes van dissenyar-ne, com ara Antoni Gaudí (1852-1926), Alexandre de Riquer (1856-1920) o Antoni Gallissà
(1861-1903).
En la mesura que les entitats humorístiques, especialment les carnavalesques, volien escarnir les
manifestacions oficials de les visites reials o les anuals del Corpus, en què les confraries i agrupacions
desfilaven amb els seus propis estendards, aquest element simbòlic esdevingué imprescindible, sobretot en les seves activitats de carrer.
Al costat dels estendards, l’element distintiu bàsic era “la marca”, o segell que encapçalava els diferents impresos. La Societat del Born tenia com a senyal bàsic un globus aerostàtic amb un personatge
a la cistella. En el cas del Niu Guerrer, tenia un personatge amb una guardiola amb plomalls per cap
i un niu amb tres ous a la pitrera. Una variant interessant és la marca dels Antics Guerrers, societat
de què tenim molt pocs documents.
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1875
1. LES ACCIONS DE BORSA DE LA CATALANA MERDÍFERA,
UNA IRREVERÈNCIA BANCÀRIA
Dues accions mineres. A dalt, l’acció d’una imaginària societat La Catalana Merdífera. Sociedad
Minera en Proyecto (Biblioteca Arús. Barcelona), inventada per Rossend Arús i els seus amics, que
en parodiava una altra de real, La Catalana Aurífera (a baix), que pretenia treure or de les mines Potosí i Klapa, entre Puig d’Ou i Collsafarrera, al municipi del Montseny. En el gravat que encapçala La
Catalana Merdífera, tres personatges, un amb barretina i un altre amb copalta al voltant d’una semal
de vi plena de fems.
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Final del segle XIX
2. L’ESTENDARD DE LA SOCIETAT DEL BORN, L’ENTITAT MÉS
REPRESENTATIVA DEL CARNAVAL DE BARCELONA AL SEGLE XIX
Està encapçalat pel títol “Societat del Born”, i dessota hi ha una composició de caràcter heràldic,
curiosament amb corona, i els escuts de Catalunya i Barcelona; a sota, una corretja nuada amb la frase “Amor a la pàtria sempre catalans”, seguida de la frase present a la majoria de documents de l’entitat, “Filantropia y diversió”. Com a colofó, una màscara veneciana de carnaval amb una orla de
fulles (llorer) per sobre d’una X amb dos titelles de pal, l’arlequí i la vella (?). Pel que sembla, es van
confeccionar un mínim de tres estendards, el primer en castellà. Segons explica Rossend Arús, en
unes memòries manuscrites, ell va encarregar-ne un altre en català. En la fotografia adjunta, l’única
que coneixem dels socis fundadors de l’entitat (Rossend Arús és enmig de la filera superior), es veu
al fons un estendard també en català però amb una altra tipografia. L’estendard es conserva al Museu
d’Història de Barcelona.
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Polidrotenyo, 1860.

Carnaval del 1860
3. DIES ABANS DEL CARNAVAL, LA SOCIETAT DEL BORN
S’ANUNCIAVA AMB UN GLOBUS. ERA EL SENYAL DE L’ARRIBADA
DE “SA MAJESTAT”
Marca identificadora dels impresos de la Societat del Born, l’aerostàtica era un senyal de modernitat. Un arlequí cavalca un globus de la Societat mentre aguanta una gran cinta que fa d’orla, en què
es llegeix “Filantropia i diversió”. La Societat va ser fundada i presidida per Sebastià Junyent. Durant
el carnaval s’anunciava amb un globus captiu que duia un vigia a la cistella que atalaiava l’horitzó, i
avisava dies abans de l’arribada de “sa majestat”. L’any 1860, en la cerimònia de l’enterrament apareixia Polidrotenyo (el fill del carnestoltes) en globus.
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4. L’ARRIBADA IMMINENT I TRIOMFAL DEL CARNESTOLTES
ANUNCIADA AMB L’ALTA TECNOLOGIA DEL TELÈGRAF
I UN ARLEQUÍ PLE DE CONNOTACIONS
Aquest gravat, que apareix en un dels impresos del carnaval de la Societat del Born de l’any 1864, és
particularment interessant pels senyals representats. D’una banda, un arlequí muntat a cavall que
mena un herald-pollastre, i porta com a peto un porró, objecte dibuixat en l’estendard de l’auca de
l’impressor Llorens. Amb la mà esquerra aguanta un estendard rematat per tres objectes: una botifarra, una banya i una carabassa de vi. En el drap es llegeix la paraula “carnestoltas”. Amb la mà dreta ensenya una màscara amb llargs bigotis. El personatge va coronat amb el característic barret d’arlequí amb picarols, però a la part central porta una mena de banya corbada que recorda el drac de
l’elm de Jaume I.
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Final del segle XIX
5. EL SINGULAR ESTENDARD DEL NIU GUERRER, UNA ALTRA DE LES
SOCIETATS BÀSIQUES DE L’HUMORISME BARCELONÍ
Desconeixem l’autoria i l’any de confecció d’aquest singular estendard. La referència més antiga és
la vinyeta 62 de l’auca de rajoles. En totes les desfilades el pendonista era un càrrec de confiança i
distinció. L’estendard porta en l’anvers el dibuix característic del Niu: a la part superior i en la perxa vertical, una representació corpòria d’un niu amb ous, paròdia de la corona reial. En el revers, la
data fundacional del 1874. El full volant es va editar el 23 de setembre del 1900 amb motiu de la
“Inauguració de la Nova Bandera”, probablement la que es conserva al Museu Frederic Marès, si
tenim en compte els dibuixos i fotografies posteriors a aquesta data.
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Març del 1895
6. EL CÀRREC DE PENDONISTA DEL NIU GUERRER,
UNA DISTINCIÓ IMPORTANT
De la importància que tenia l’estendard, bandera o penó, en dóna la mesura el ressò que tenia el
nomenament d’un nou pendonista. En el cas del Niu Guerrer, l’any 1895 es va “coronar i donar nombrament” a J. Pujol, segons que s’explica en la rajola 62. També es va imprimir un full volant amb
motiu d’un sopar en honor al nou pendonista (“Perpetuamen”) el dia 30 de març d’aquell any. En el
discurs de benvinguda, escrit en un castellà estrafet, l’autor s’encomana a sant Maura, “patrón de los
esllomados”, i als sants Nen i Non, “patrones del hortelano”, en referència al llavors president del
govern, Antonio Maura, i als sants Nin i Non, aquests sí, patrons del hortolans. Possiblement el pendonista va ser Josep o Joaquim Pujol (pare i fill), guerrers destacats.
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1920-1930
7. DUES FOTOS DE L’ESTENDARD DEL NIU GUERRER AL SEGLE XX,
VESTIGI D’UNA LLARGA TRAJECTÒRIA FESTIVA
Aquestes dues fotografies són dels anys 1920-1930. La de dalt, signada per Badosa i Soler Pujol, és
un retall de premsa sense datar. La de sota, la darrera coneguda dels socis i directius del Niu, del 5
de març del 1932, probablement destinada al carnaval; Sagarra n’era l’autor. Totes les damisel·les porten a les mans el cap del Niu Guerrer, és a dir una guardiola.
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Cap al 1870
8. LA SOCIETAT ELS GUERREROS ERA LA CLACA DE LES GATADES
DE PITARRA I L’ORIGEN DEL NIU GUERRER
Francisco María Tubino, un historiador del teatre de final del segle XIX, i per tant contemporani del
naixement del Niu Guerrer, explicava com, en el context de les representacions de les gatades de
Pitarra al Teatre Odeon, un grup de joves catalanistes prenien frases de les paròdies com a forma
d’expansió. Una de les més repetides pertanyia a la paròdia pitarresca d’Il Trovatore, concretament
a una de les frases repetida a tothora: “una mare així no fa guerrero”. D’aquí que aquell grup de joves
es comencés a conèixer com Els Guerreros, que van impulsar les representacions exclusivament en
català als teatres Moratín, Tirso de Molina i Jovellanos.
Aquestes dues entrades de la societat Els Guerreros i algunes de les rajoles probablement són dels
pocs vestigis d’aquests antecedents del Niu Guerrer.

67

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:23 Página 68

Final del segle XIX
9. ELS SÍMBOLS CULINARIS, FESTIUS I ESTALVIADORS
DEL NIU GUERRER
Aquest delicat dibuix acolorit d’efecte arcimboldià és una delicada interpretació del personatge que
simbolitzava el Niu Guerrer. Els estris metàl·lics de cuina (paelles, pots, olles, cullerots...) recreen el
cos de l’armadura. La guardiola fa de cap i l’embut, de barret. Els fregalls, plomalls, escombres i brotxes completen la cabellera del personatge. “Aquests elements de cuina i casa del Niu han sigut indumentària”, diu el text que emmarca la rajola.
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Final del segle XIX
10. UNA SINGULAR FOTO DEL VESTUARI DEL NIU AMB PLOMALLS,
ARMADURES I L’ESTENDARD
Aquesta fotografia retrata el que devia ser el magatzem-vestuari del Niu Guerrer. Desconeixem la
identitat del barbut guerrer. Va vestit amb els elements característics de l’entitat. En destaquen les
“botes” (uns esclops lligats amb betes), i porta a la mà una canya de pintor amb brotxes, com a llança, i el cap cobert per un espectacular casc emplomat. Està envoltat d’altres objectes de l’attrezzo de
l’entitat. Al fons es veu l’estendard coronat per la cistella d’ous.
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Final del segle XIX
11. ALGUNES VARIANTS DEL PERSONATGE IDENTIFICADOR
DEL NIU GUERRER: EL CAP DE GUARDIOLA...
Aquestes quatre imatges mostren com el personatge que simbolitzava el Niu Guerrer va evolucionar relativament poc en mig segle. A la part superior, un dibuix acolorit i un record metàl·lic en el
context de l’exposició humorística que parodiava la Universal del 1888. A baix, dos dibuixos de les
capçaleres de la revista Lo Niu Guerrer, del 1899 i del 1929. En totes les imatges, el cap del personatge és una guardiola emplomada. A les de baix, a la mà esquerra, sembla que porta una paella.
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Final del segle XIX
12. ELS BARRETS (DE LLAUTÓ O DE PAPER), ESCARNI
DELS PROTAGONISTES DEL TEATRE HISTÒRIC D’ÈXIT
En aquesta vinyeta de l’auca del Niu Guerrer es veuen dos personatges que aguanten una pancarta
amb el nom de l’entitat; porten al cap un elm i un barret de paper, respectivament.
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Octubre del 1904
13. ELS ANTICS GUERRERS, UNA INTERESSANT ESCISSIÓ
DEL NIU GUERRER
La capçalera és un altre dels pocs vestigis de l’escissió d’aquesta entitat. És una figura vestida amb
túnica medieval amb un embut per barret i una cistella d’ous. Al fons, l’escut de Catalunya i la silueta de Barcelona. De la mà porta un infant. L’impressor era el mateix del Niu Guerrer, la Litografia
Riera, del carrer Ample 15. Aquest número de l’1 d’octubre del 1904 és un full de quatre pàgines
amb dos articles, l’un signat per Juan B. Fonta, uns apunts històrics de teatre refregits d’altres autors,
i l’altre, un vers dedicat al ball de moda afroamericà, el kake-valk (Cakewalk), signat per Pep Llauné.
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7 d’abril del 1900
14. ... TAMBÉ PORTEN OUS
Un dels pocs documents que hem trobat de la probable escissió de l’originari Niu Guerrer, ocorreguda a final del segle XIX, és aquest segell de 1900 de la Societat Humorística Antics Guerrers. És
una carta signada pel secretari d’aquesta entitat, Pallarés (?), en què es nomena Conrad Roure soci
de mèrit de l’entitat. El 1891, en un document de la constitució del Comitè de Fires i Festes de la
Mercè, apareix per primera vegada el nom dels Antics Guerrers. En un altre dels pocs documents
localitzats, Conrad Roure signa una poesia llegida durant el sopar celebrat per commemorar la fi del
segle XIX i l’entrada del XX, que deia: “Antics Guerrers: avuy dia al segle dinou diem absoltes ab
la mateixa alegria que las diem al Carnestoltes... Y’l dinou sigle ha sigut un centenari tan ruhi, que
tan com de passat put, pudia avans de morir... tenim de beure per ell, per ofegar la pudor... Mascarades, diversions, esqueixades, balls, bon ví, humoradas, distraccions, xibarris, gresca a desdir”.
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Carnaval del 1881
15. L’EURA, UNA SOCIETAT EFÍMERA, ORIGEN DEL CERCLE ARTÍSTIC
Alguns socis dels desapareguts Taller Ambut i El Gavilán (dissolt el 1878) s’agrupen en L’Eura,
una nova societat de vida efímera. El 1881 organitzen una gran cavalcada de carnaval i ball. L’element central d’aquest seguici era una original carrossa al·legòrica que, segons una notícia del Diario
de Barcelona, estava projectada per Eduard Llorens. El diari La Vanguardia anunciava que al restaurant Cafè de París es feien les inscripcions per participar en la cavalcada i els balls de màscara del
Casino Imperial (ronda de Sant Pau 14). El mes següent, un cop passat el carnaval i esperonats per
l’èxit, decideixen constituir una ambiciosa entitat artística, de llarga trajectòria i transcendència ciutadana: el Cercle Artístic. En el primer esbós de segell, hi havia dibuixades tres fulles d’heura com a
recordatori d’aquests orígens.
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28 de desembre del 1886
16. LA SINGULAR MARCA DE LA SOCIETAT MELANCOLÍFUGA
BARCELONESA, QUE CADA DESEMBRE FEIA INNOCENTADES
LITERÀRIES
Una de les entitats humorístiques més interessants i gens estudiada és la Societat Melancolífuga
Barcelonesa, organitzadora, amb continuïtat comprovada del 1885 al 1890 i probable fins al 1907,
d’uns jocs florals humorístics. Utilitzaven aquesta identificació de significat enigmàtic: el clatell d’un
personatge (llanut?) que porta un paraigua. L’orla és un cinturó amb la inscripció “honni soit qui mal
y pense” (‘vergonya per a qui en pensi malament’). Si poc sabem d’aquesta societat humorística, encara és més enigmàtica la inscripció. Prové de l’orde de cavalleria més antic d’Anglaterra, l’orde de la
Garrotera o “de la lligacama”, instituït per Eduard III el 1348. En el llibre del segle XV Tirant lo
Blanc hi ha una versió de l’origen de l’orde anglès i la frase, quan Diafebus explica a l’ermità com el
rei d’Anglaterra l’havia constituït. Això dóna mesura de la popularitat de la institució.
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21 de març del 1878
17. LA SOCIETAT DE BALLS L’ARANYA, QUE TAMBÉ ORGANITZAVA
JOCS FLORALS HUMORÍSTICS
Aquests dos segells són dels pocs vestigis gràfics localitzats d’aquesta entitat. Provenen de la correspondència de Conrad Roure dipositada al Museu Frederic Marès. El de l’esquerra l’utilitzaven el
1878 i el de la dreta, el 1880. Eren sol·licituds per demanar que Conrad Roure formés part dels jurats
de concursos “comich-humoristich-literaris” que organitzava aquesta entitat.
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12 de març del 1880
18. LA COLLA DE L’ARRÒS. LA INAUGURACIÓ D’UN PAVELLÓ NOU
A LA MUNTANYA DE MONTJUÏC APLEGA ESCRIPTORS DESTACATS
Aquest interessant document conté la informació bàsica d’una entitat recreativa que va tenir fins
ben entrat el segle XX una presència important a la ciutat. A l’estendard se substitueix l’escut heràldic per una cassola d’arròs. Hi apareix el text “Fundada en 1856”, una de les poques referències conegudes de l’origen de l’entitat. Pel que sembla, tenien, com el Niu Guerrer, una activitat benèfica. Van
fer també una contribució per a les víctimes del naufragi del vaixell Reina Regente. En la tesi doctoral de Joan Palomas, El rerefons econòmic de l’activitat dels parlamentaris catalans (1876-1885) (UAB,
2002), s’afirma que als anys vuitanta del segle XIX Víctor Balaguer va fer donació dels seus llibres al
Centre Familiar Balaguer, entitat que l’any 1891 passà a ser la Colla de l’Arròs - Societat Balaguer,
informació que no acaba de concordar amb la data de l’estendard. En aquest fullet editat amb motiu
de la inauguració d’un nou local, probablement es refereix a una gran i modesta construcció situada
a la muntanya de Montjuïc, on avui hi ha el Museu Etnològic. Hi ha dos escrits significatius: un signat per Pitarra (Frederic Soler) dedicat a la Societat Balaguer, i un altre de Conrad Roure, l’Elogi de
l’arròs. Ignorem quina vinculació tenien Víctor Balaguer, Pitarra i Conrad Roure amb la Colla de
l’Arròs. El que sí que sembla és que sempre presentaven un candidat a regidor de l’Ajuntament i que
en ocasions aconseguien el càrrec. A l’època de Rius i Taulet, el regidor Fontrodona era objecte de
ferotges caricatures a revistes com L’Esquella de la Torratxa. El conservador Ignasi Fontrodona i
Vila era un personatge singular amb una panxa prominent, recordat per les sortides de to en els debats
del consistori i les fartaneres organitzades per solucionar els problemes municipals. Va morir el 23
d’abril del 1890.
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Carnaval del 1905
19. LA GATZARA CONTÍNUA, UN INTENT DESCAFEÏNAT
DE RESSUSCITAR LA SOCIETAT DEL BORN
L’any 1905 es va intentar revifar l’esperit de la Societat del Born (disolta el 1873) amb la societat
La Gatzara Contínua, de vida breu. El dibuixant Llorenç Brunet va participar activament en la campanya publicitària amb moltes il·lustracions, com el cartell i el dibuix del personatge cap per avall
apareguts en un suplement del diari El Diluvio del 4 de març del 1905. En el cartell, un malvat i desvergonyit Carnaval ataca una Barcelona riallera que porta sis carotes d’altres tants municipis agregats (Sant Martí, Sants, Gràcia, Horta, Sarrià i Sant Andreu). El personatge és una probable caricatura de l’alcalde monàrquic Gabriel Lluch i Anfruns (1857-1919), que destinà grans partides a festes
públiques (va ser alcalde del 16 de juliol del 1904 al 22 de juliol del 1905). En l’ex-libris de la societat Gatzara Contínua, dibuix de Llorenç Brunet, de 1905, el personatge, porta unes genolleres al·lusives a l’Ajuntament i el lema “menjar i riure”.
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2. Espais:
la plaça, el carrer i els locals de les societats
Per fer realitat les “irreverències” tant s’utilitzaven els espais públics com els privats. La mateixa activitat condicionava l’espai. La primera activitat, i probablement la més important, desfilar, és a dir, les
cavalcades, les rues amb carrosses i les bandes de música, tenia i té com a espai natural i necessari el
carrer: la Rambla, com a espai central de la ciutat d’una bona part del segle XIX, i el passeig de Gràcia en el XX. Un altre espai públic era la plaça, que permetia instal·lar-hi escenaris, oberts a tothom
en el cas de les representacions de la Societat del Born, o tancats, en el cas dels envelats.
Els espais tancats (privats) són els idonis per a les altres cinc activitats bàsiques: ballar, actuar, menjar, exposar i recitar. Idonis, però no exclusius, perquè en ocasions algunes d’aquestes activitats es
duien a terme en espais oberts, públics. En aquests casos, sorgeix un model festiu avançat enmig d’una tolerància social i política més gran.
Tanmateix, el fet que les entitats humorístiques i recreatives disposessin d’un espai propi en condicionava substancialment les activitats i les dinàmiques. En el cas del Niu Guerrer, després de les
crisis de final del segle XIX s’optà bàsicament per activitats de caràcter més privat, com ara el teatre
d’aficionats d’ús exclusiu per als seus socis. Tenir local propi volia dir, i gosaríem dir que encara vol
dir, tenir una base associativa més estable.
La Societat del Born mai no va comptar amb un gran espai propi, encara que, segons Sebastià
Junyent i Sans, l’any 1859 disposava d’una mena de “Consulado del Carnaval”, que anomenaven al
revés (Odalusnoc led Lavanrac), i que era freqüentat, entre d’altres, pels joves artistes Francesc Soler
Rovirosa, Maurici Vilumara, Eusebi Planas i el metge Josep de Letamendi. Però la botiga de l’espardenyer Sebastià Junyent i Comas fou sens dubte el primer espai de referència. L’altre espai característic de la Societat del Born era l’escenari que cada any aixecaven a la plaça del barri. S’hi representaven diferents facècies de l’arribada i la mort del Carnestoltes, amb gran èxit de públic.
Hi ha molt poques imatges més enllà de les invitacions de ball dels tallers i garçonières, tan característics de la societat festiva barcelonina dels anys setanta del segle XIX. Una de les il·lustracions
més interessants és el dibuix del Taller Ambut (El Gavilán) reproduït a La Llumanera de Nova York,
l’any 1878, singular revista publicada per la colònia barcelonina als Estats Units, que comptava amb
Rossend Arús com a cronista d’excepció, amb una interessant sèrie sobre els costums i festes de Barcelona: Quadros de costums barceloninas.
Pel que fa als diferents locals propis del Niu Guerrer, gràcies als documents conservats al Museu
Frederic Marès disposem d’una informació més completa, encara que amb algunes llacunes. La principal dificultat és que, tant en els fragments del manuscrit com en les diferents versions de les auques,
s’indiquen els canvis de locals, però no les dates. Així, podem establir una llista de deu espais estables, però no la seva cronologia.
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1r carrer d’en Serra 12, l’auca color i la impresa: vinyeta 05 (“Per fé a n’el mal humor guerra
se’n van al carrer de’n Serra” (1877).
2n carrer Arenes, de l’auca color: vinyeta 29 (1880).
3r carrer d’en Rauric, de l’auca: vinyeta impresa 15 (“A ne’l carrer de’n Raurich llogan un
piset molt xich”, 188?).
4t carrer de Sant Domènec del Call, l’auca: vinyeta impresa 21 (“Perque Lo Niu es prou gran
se’n passan al pis de devan”, 1882 o 1887?).
5è carrer Ample 59 (1891? fins a l’enderroc, el 1911?) - el del gran escenari?.
6è carrer de Mercaders 26, pral. (1913).
7è carrer Boria 17, pral. (1913).
8è carrer del Born Vell 6 (bar) (1916.06).
9è carrer de Sant Simplici 6, 2n (1916.11): vinyeta 81 de l’auca de rajoles.
10è carrer dels Mercaders 26, pral. (1918).

S’ha de tenir en compte, a més, que les activitats amb més públic, especialment durant els primers
anys del Niu Guerrer, es feien en teatres llogats. Al Teatre Moratín i al Teatre Jovellanos en els anys
inicials, al Teatre Circo Barcelonès (Jocs Florals Humorístics del 1875, 1877, 1878, 1895, i una funció de beneficència per a les famílies del naufragi del vapor Reina Regente, el 1896), al Teatre Olimpo (Jocs Florals Humorístics del 1883), al Teatre Odeon (Jocs Florals Humorístics del 1885), al Teatre Principal (1885), al Teatre Tívoli (1888 i 1890), al Teatre Espanyol (1888 i 1928) i al Teatre
Català-Romea (1894).
Pel que fa als locals en què se celebraven els balls de carnaval, cal fer una consideració general: el
carnaval, com més aristocràtic era, menys irreverent es manifestava. Lògicament, la informació que
en queda és proporcional al seu caràcter. Dels balls de carnaval del Liceu se n’ha conservat una documentació nombrosa. Un any excepcional fou el 1889, concretament pel ball de carnaval del Teatre
Líric organitzat pel Cercle Artístic, que comptà amb una escenografia especialment lluïda, amb participació dels grans artistes del moment i amb unes disfresses singulars, tal com veurem.
La itinerància de locals no va ser exclusiva del Niu Guerrer i esdevingué també corrent en altres
societats recreatives, com és el cas de La Banya Gracienca, de la qual es coneixen almenys cinc establiments diferents.
Un altre tipus d’espai característic de mitjan segle XIX són els tallers i els teatres de “sala i alcova”. Segons Francesc Curet, a la Història del teatre català, encara que comunament s’entenia el
“taller” com a lloc on es reunien artistes i literats per tal de divertir-se, en realitat van suposar uns
espais de creació, on es feien ombres xineses, s’assajaven obres teatrals, es projectaven comparses de
carnaval i se celebraven balls de disfresses. Un dels més antics fou el d’Antoni Caba, Agustí Rigalt,
Tomàs Padró i Maurici Vilumara i d’altres, a la Casa de l’Ardiaca. El Taller Rull va inaugurar el 1859
al Teatre Odeon els balls de La Paloma, mentre el Taller Ambut organitzava els balls d’El Gavilán al
carrer de l’Om i organitzava fastuoses cavalcades paròdiques un any amb la figuració de l’obertura
del canal de Suez, un altre any amb la figuració de l’entrevista de Marc Antoni i Cleòpatra.
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Carnaval del 1860
20. LA TRONA DEL REI DEL CARNAVAL A LA SOCIETAT DEL BORN.
QUATRE VERSIONS D’UN MATEIX PAVELLÓ REIAL
La trona o pavelló reial del carnaval del 1860 des d’on es dictaven sentències, on es representava
la malaltia i la mort, era un element bàsic d’ocupació del carrer. A la part superior esquerra tenia un
gravat de l’època molt divulgat; al costat, un dibuix aparegut al suplement del diari La Tribuna del
1906. Va acompanyat d’un interessant text en què es descriu l’arribada de carnestoltes el Dijous Gras,
“Su Grandeza (SG) Barón de la Bretaña”, rebut pel marquès de Las Cabriolas, a l’estació de Granollers. La mateixa crònica recull l’atapeït programa: el divendres, visita al Teatre Odeon; el dissabte,
als balls de “Talia y Mascarita”; el diumenge, al sarau del carrer de la Canuda. A l’enterrament del dimecres, el Xato del Born anava vestit de general, els morterets de l’espardenyer feien salves cada quinze
minuts, i la comitiva anà del carrer de Montcada a les Rambles, al local d’El Gavilán. Enmig, un gravat d’època molt divulgat i una versió de la trona de la revista El Pájaro Verde. El Pájaro presenta els
seus respectes al rei del carnaval i duu penjant de la ploma d’escriure alguns polítics objecte de les seves
sàtires. A sota, la versió que en va fer Lola Anglada a Visions barcelonines 1760-1860 (1957).
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Carnaval del 1904
21. A COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX L’AMBIENT DE CARNAVAL
AL CARRER NO ÉS EL MATEIX: UN PAVELLÓ REIAL CARREGAT
DE NOSTÀLGIA
L’Esquella de la Torratxa es va fer ressò l’any 1904 de la construcció del pavelló del carnestoltes
al passeig de Gràcia amb aquesta fotografia. A sota, en una caricatura, un avi comenta amb nostàlgia: “¡Ay Senyor! Aquestas plagas, ab las sevas ‘originals’ agudesas, me trehuen quaranta anys de
sobre, Aixó, aixó mateix es el que feiem nosaltres l’any 65”.
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Carnaval del 1878
22. LA SALA DE BALL DEL TALLER AMBUT:
EL CARNAVAL D’EL GAVILÁN
A la part superior d’aquest dibuix, aparegut a la revista La Llumanera de Nova York del 1878,
apareix una de les poques imatges conegudes de l’interior i l’exterior d’un dels tallers d’artistes de
més renom a final del segle XIX, els balls d’El Gavilán del Taller Ambut. L’ampli local era al carrer
de l’Om 3. Segons la descripció que en fa Aureli Capmany al llibre Un siglo de baile en Barcelona
(1947), les decoracions eren fastuoses: l’any 1871 la sala representava una gruta de les perles, una escenografia projectada per Soler Pla, amb una cascada d’aigua natural, brancatges de corall i llums de
gas. L’any 1873 el saló figurava una caverna mitològica, palau dels déus Plutó i Prosèrpina, il·luminada per serps a manera de canelobres. Un gran drac presidia la sala, i dins la boca hi havia l’orquestra. En el centre d’aquest dibuix hi ha el retrat del president de l’entitat, Josep Bacarissas, i a la
part inferior, jugant amb la frase “Centro Artístich”, màscares i disfresses carnavalesques.
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De final del segle XIX al primer terç del segle XX
23. EL NIU GUERRER CANVIA SOVINT DE LOCAL
Aquesta selecció de vinyetes, tant la de rajoles com la impresa, reflecteix els nombrosos canvis de
local del Niu Guerrer. Tal com dèiem, n’hem comptabilitzat nou. L’any 1877 eren al carrer d’en Serra (vinyetes 5 i 28). L’any 1880 eren al carrer de les Arenes (vinyeta 29). A final de la dècada dels vuitanta, al carrer d’en Rauric (vinyeta impresa 15). Del 1882 al 1887, al carrer de Sant Domènec del
Call (vinyeta 21). Durant la dècada del 1890 i fins al 1911 (enderroc) eren al gran local del carrer
Ample 59, del qual només tenim imatges de l’interior. Del 1913 al juny del 1916 passen pels locals
del carrer de Mercaders 26, el carrer de la Bòria 17 i el bar del carrer del Born Vell 6. Finalment, al
novembre del 1916 inauguren un local al carrer de Sant Simplici 6 (vinyeta 81).
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18 de juliol del 1897
24. L’EDIFICI DEL NIU GUERRER CREIX. LA REFORMA DEL 1897
De la importància dels trasllats i reformes del Niu Guerrer en són mostra aquestes dues il·lustracions i una vinyeta de l’auca de rajoles. La primera és una invitació al dinar per celebrar la construcció de la coberta del local social del carrer Ample 59; el menú fa referència als materials de construcció. Així, el primer plat és una “morterada d’arròs a la valenciana”. A la dreta hi ha un dibuix de
format de vinyeta d’auca, que no pertany a cap de les auques conegudes del Niu Guerrer i que no
sabem si fa referència a les obres de l’any 1897 o a alguna altra reforma. Amb un dinar s’agraeix la
feina feta al pintor Morell i al paleta Gràcia. La vinyeta 72 també fa referència a un gran dinar per
l’acabament de les obres de la coberta, probablement la reforma del 1897.
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Final del segle XIX
25. ELS TEATRES DEL NIU GUERRER. D’UNA SALA MODESTA
A UN GRAN ESCENARI AMB LLOTGES
Dibuix del modest teatre del Niu Guerrer a la primera època, a final del segle XIX, amb les cadires de boga. Dibuix, pres del natural per Pere Barce, del magnífic teatre, publicat a la revista de l’entitat del juny del 1900. Probablement és l’única fotografia coneguda d’aquest escenari.
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Final del segle XIX
26. ... I UN AMPLI BAR COM A LLOC DE TROBADA
L’única fotografia que hem localitzat del bar del Niu Guerrer, probablement del 1897 al carrer
Ample, contrasta amb la caricatura apareguda a la revista de l’entitat l’any 1901. En el dibuix de Josep
Viola, els encarregats del bar discuteixen si la introducció d’unes petites ampolletes de rom individuals evitarà l’abús d’alguns socis “gorreros” que beuen el rom com si fos aigua.
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3. Socis i noms propis
Les entitats recreatives gaudien d’una sòlida base social, és a dir, d’un grup de socis i simpatitzants nombrós. Desconeixem l’abast dels simpatitzants i socis de la curta vida de la Societat del Born,
més enllà del d’alguns com evidentment el seu fundador, Sebastià Junyent, o Rossend Arús i els ja
esmentats Francesc Soler Rovirosa, Maurici Vilumara, Eusebi Planas i Josep de Letamendi.
En canvi, del Niu Guerrer, de llarga vida associativa, tenim algunes dades sobre el nombre de socis
–més de tres-cents–, els noms i l’activitat professional d’alguns d’ells gràcies sobretot a la col·lecció
de la revista Lo Niu Guerrer, que hem consultat a l’Arxiu Històric de la Ciutat (1899-1905) i en la
qual es publiquen llistes de socis i composicions de les juntes. En moltes de les vinyetes es representen casaments, bateigs i actes d’iniciació, com ara la prova d’ingrés, en què el nou soci havia de
caure de cul (“Per provar si serà un bon Guerrero / lo nou soci ha de caurer d’trasero”).
A la revista Lo Niu Guerrer s’insereixen també anuncis de les botigues i establiments dels socis.2
Els homenatges als socis destacats eren constants, i motiu en ocasions d’exaltació literària, com quan
s’inventen sants imaginaris, com sant Romà o sant Tornem-hi.
Així mateix, podem deduir alguns noms dels successius presidents del Niu Guerrer: Tomàs Torrens (1879-1880), Eduard Ausió (1886), Eugeni Astals (1901), Josep Planàs (1904) i Joan Bagó (19051906). En una fotografia excepcional sense datar, probablement del segle XIX, es veuen onze directius de l’entitat davant l’estendard. Hem pogut identificar-ne amb una certa seguretat alguns com
Eugeni Astals o Josep Pallejà. Quant al nombre de socis, tenim localitzada una fotografia d’aquesta
època en què es veuen prop d’un centenar de persones, que, segons les llistes periòdiques aparegudes a la revista, van augmentar a la primera dècada del segle XX. També podem mostrar la caricatura del dinar de comiat de la Junta del 1901, apareguda a la revista de l’entitat del desembre d’aquell
any.
D’aquesta àmplia base social, de tots els grups i entitats, hem escollit algunes persones que, per
la seva reconeguda rellevància cultural i social o com a líders d’algunes d’aquelles entitats, són un
bon testimoniatge d’aquella Barcelona irreverent:
1. Josep Robrenyo, com a primer renovador, amb els seus sainets, del teatre satíric en català i
recreador dels ambients festius de carrer. 2. Sebastià Junyent, l’espardenyer del Born, que va impulsar i presidir la Societat del Born. 3. Fructuós Canonge, mag i cirabotes, il·lustre i destacada figura
dels carnavals. 4. Rossend Arús, secretari de la Societat del Born i actiu organitzador d’activitats. 5.
Conrad Roure, col·laborador i amic de Pitarra, impulsor d’associacions recreatives, d’activitats literariosatíriques i cronista excepcional d’aquella època. 6. Josep Pallejà, un dels directius més destacats
del Niu Guerrer.
Aquesta és una selecció de persones vinculades directa o indirectament amb la formació d’entitats recreatives, especialment la Societat del Born i el Niu Guerrer; la llista de noms relacionats amb
la sàtira col·lectiva és molt més gran. Hi ha alguns versaires poc recordats, potser de poca volada,
però molt populars a l’època, com Josep Asmarats o Geroni Truitafreda. Un cas singular és el de Six-
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te Rebordosa, un versaire i activista de Manresa autor de les versions més populars de les paròdies
de Don Juan Tenorio, signades amb el pseudònim de Llamp-Brochs, que pel que sembla a Manresa
formava part d’una colla coneguda com Els Guerrers Escaldats. Altres autors d’indubtable vàlua com
Frederic Soler (Serafí Pitarra), Albert Llanas, Pompeu Gener, Santiago Rusiñol o Francesc Pujols
mereixerien un estudi particular des del discurs de la irreverència.

2. Noms propis i establiments comercials
Joaquim
Joseph
Joan
Pere
Josep
Eduart
Salvador
Pere
Joan
Josep
Joan
Bra
Anton
Josep
Francisco
Cinto
Ivo
Guillem
Jaume
Francesc
Rafael
Anton
Joaquin
Francesch
Jaume
Emili
F.
Joan
Francesc
Josep
Mariano
Modest
Josep H.
Josep
Antón

Damians
Damm
Gómez
Torras
Casamajó
Esquivel
Sarrado
Borrell
Carbonell
Crespi
Crespi
Amigó
Pons
Pallejà
Fortuny
Rosés
Galés
Torra
Carbonell
Campá
Amat
Gili
Pujol
Pedret
Boix
Ballesta
Mora
Rius
Salom
Planás
Ferrer
Mestres
Serra
Usall
Campanyà

Hijo de Ignacio Damians / Ferreteria / Grans Magatzems
Cosí d’Augusto Kuentzmann Damm
Botiga de globus i fanalets de paper / Plaça Bornvell, 20
Taller. Arts Gràfiques / Impremta de la Bolsa-La Llotja
Taller. Arts Gràfiques / Targetes de visita
Taller. Arts Gràfiques / Litografia / C. Gignàs, 33
Taller de daurats / C. Baix de Sant Pere, 42, 2n
Taller / Fuster / C. CorreuVell, 21
Taller / Guarnicioner / C. Ample, 42
Taller / Lampista / C. Diputació, 341
Taller / Lampista
Taller / Miralls
Taller / Mobiliari
Botiga / papers pintats / C. Fontanella, 7 int.
Botiga d’alimentació / Xarops i orxates / C. Princesa, 55
Botiga d’alimentació / Confeteria / C. Sombrerers, 5-7
Botiga d’alimentació / Confiteria
Fàbrica de gaseoses i sifons / C. Santa Mònica, 2
Botiga d’articles pell / “limosnero” / cinturons
Botiga d’automòbils
Botiga d’automòbils
Botiga d’indumentària / barretaire / C. Hospital, 16
Botiga d’indumentària / guanteria
Botiga / Sabater contra ulls de poll / C. Plateria, 22
Botiga / Sastreria-camiseria /C. Ample, 53
Botiga / Sastreria-camiseria / C. Plateria, 69
Botiga d’indumentària / sombrerer de senyora
Botiga d’indumentària / C. Tapineria, 62
Botiga / Roba blanca
Botiga / Perfumeria
Botiga / Barber / C. Ample, 53
Cinematògaf-fonògraf / Plaça d’Antoni López
Fonda Simón / C. Esparteria, 6
Botiga / Rellotger / C. Boqueria, 47
Bar-bodega / Vi de taula

Ventura

Codina

Bar-bodega / Vins generosos / C. Canvis Nous, 5
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31 de desembre del 1892
27. ELS SOCIS DEL NIU GUERRER: BOTIGUERS, INDUSTRIALS
I ARTESANS
Aquest espectacular mosaic de retrats de prop d’un centenar de socis del Niu Guerrer està dedicat a Conrad Roure (Pau Bunyegas), un dels fundadors de l’entitat, secretari i impulsor de moltes
activitats. No hi ha dones, com era costum a l’època, i tots tenen un posat seriós que contrasta amb
les seves activitats humorístiques. La majoria porten bigoti i una dotzena, barba. Cada fotografia
amaga una història de botigues, petits artesans o industrials. És un fotomuntatge de Josep Esplugas
i Puig, germà del reconegut fotògraf Antoni Esplugues.
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24 d’octubre del 1886
28. UNS SOCIS DE TRIBUNA QUE NO HEM IDENTIFICAT
Fragment del dibuix original de Francesc Jorba per a la representació teatral Un bofetón y sus dichos, el 24 d’octubre del 1886. En el balcó de l’entitat es veuen alguns socis o els protagonistes de l’obra.
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Josep Pallejà
Josep Planàs

Conrad Roure
Joan Gallart

Joan Aguilar

Eugeni Astals
Joaquim Damians

Final del segle XIX
29. UNA DE LES JUNTES DIRECTIVES IDENTIFICADES
DEL NIU DEL TOMBANT DE SEGLE
Fotografia d’una de les juntes directives del Niu Guerrer de final del segle XIX, amb l’estendard
al fons. Hi hem pogut identificar amb una relativa certesa Josep Pallejà i Josep Gallart i, probablement, Joan Aguilar, Eugeni Astals, Josep Planàs i Joaquim Damians.
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1 de desembre del 1901
30. ... I UNA ALTRA JUNTA DEL NIU GUERRER
Caricatura de Josep Viola de la Junta directiva sortint del Niu Guerrer del 1901, “celebrant poder
menjar del pressupost i esperant les dents esmolades de la junta entrant”, segons es diu en el peu del
dibuix. Assegut en el centre de la taula creiem identificar Eugeni Astals, el president de l’entitat en
aquells anys.
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1893
31. UN GUERRERO REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Aquestes dues caricatures aparegudes a L’Esquella de la Torratxa del novembre i desembre del
1893 il·lustren com un guerrero havia arribat a regidor, un fabricant d’aixarops del carrer de Petritxol, probablement en referència a Francesc Fortuny.
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Final del segle XIX
32. AL NIU GUERRER HI HAVIA COSTUMS SINGULARS
I RITUALS ESPECIALS PER A L’ENTRADA DE NOUS SOCIS
A les vinyetes 38, 41 i 48 de l’auca de rajoles es descriuen alguns dels singulars costums socials
del Niu Guerrer: “Per provar si serà un bon Guerrero lo nou soci ha de caurer d’trasero” (38), una
disfressa de burro del soci Lo Pasarell (41) o la constatació que “De aquestas reunions / Surten Casaments i Diversions” (48).
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24 de juny del 1897
33. ALGUNES PARÒDIES DE CASAMENTS
I BATEIGS DEL NIU GUERRER
Aquestes dues vinyetes, la bossa de confits de bateig i el full amb rodolins semblen formar part
d’unes bromades de carnaval del Niu Guerrer dels anys 1897 i 1900. A les vinyetes es representa el
bateig d’un nou guerrero, “Jordi Conrat i Modest”, i el casament entre dos nuvis mascles (vinyeta
70). Segons el full signat per “los avis de pare y mare”, “Ha nascut per Carnestoltes que es lo temps
de gatzara, y dú pintat a la cara que als mals humors canta absoltes”, “Li fan balls y serenatas, lo portan al Circo Ecuestre y’s proposen ferlo mestre de totes les saragatas”. Pel que sembla, el bateig va
ser una festa en motiu del naixement del fill del conserge, amb figuració de l’arribada d’autoritats,
diplomàtics i acadèmics de pega dalt de landós de luxe, i amb uns padrins reals, Conrad Roure i Rosa
Rovira. Dos anys més tard van fer la cavalcada d’“un casament d’upa”. Es va fer de nit, i escarnien
així una prohibició de les autoritats eclesiàstiques de celebrar casaments de nit. El casament celebrat
després del bateig arrodonia la paròdia.
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10 de març del 1888
34. “SAN .... ROMÀ”, UN DELS SANTS IMAGINARIS
DEL SANTORAL GUERRERO
La creació de sants imaginaris és una de les paròdies clàssiques carnavalesques. El Niu Guerrer
va assajar el seu santoral. Aquesta funció d’homenatge se celebrà al Teatre Tívoli el 10 de març del
1888. Era dedicada a sant Romà, probablement en referència a Joan Sanromà, actor i bromista destacat del Niu Guerrer. En el text de presentació es destaquen les virtuts morals del sant: als set anys
feia d’àngel dels pastorets, exposà la seva doctrina fent molts adeptes a l’època anterior a Quaresma,
menjava matons de monja i anís de frare... i de tanta puresa quan esternudava tirava capellans...
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22 de juny del 1899
35. ... I SANT TORNEM-HI, UNA ADVOCACIÓ
PER REPETIR CÍCLICAMENT LES CELEBRACIONS
Hem localitzat dos textos diferents en forma de goig referits a sant Tornem-hi, un publicat a la
revista del Niu Guerrer de l’1 de juny del 1901, premiat al certamen Casulà, i un altre, probablement
més interessant, un manuscrit sense signar intitulat Goigs del gloriós Sant Tornem-hi, natural de Brindis (ciutat de Nàpols), per cantarlos los socis de la confraria del Niu Guerrer, que acaba amb un “olla
pro nobis, beati tornem-hi...”.
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Primera meitat del segle XIX
36. JOSEP ROBRENYO I TORT (1780-1838), ESCRIPTOR I ACTOR.
L’ORIGEN DE LA SÀTIRA I LA PARÒDIA A BARCELONA
Escriptor i actor nascut el 1780 i mort en un naufragi a les Antilles el 1838, durant la guerra del
Francès redactà manifestos polítics contra Bonaparte i, més tard, a favor de les corts de Cadis. Va
patir presó i exili. Formà part del Teatre de la Santa Creu. Va renovar i impulsar el teatre de sainet
bilingüe, i va introduir el català popular de l’època, amb molts castellanismes en boca dels personatges oficials. L’obra més coneguda és el sainet Juan y Eulalia ó el sarao de la Patacada, estrenada el
16 de setembre del 1805 al Teatre Principal de Barcelona. L’acció del sainet es basa en un fet real ocorregut el 1803 i explicat pel Baró de Maldà en el Calaix de sastre: la dona d’un argenter s’escapa una
nit de carnaval de casa seva per anar a ballar; el pare, alertat pels plors del fill, la va a buscar a la Patacada, on la troba ballant esbojarradament. El marit, que la volia fer marxar, i la dona, que s’hi resistia, provoquen un fort altercat motiu de gran xivarri. El primer local de la Patacada va ser destruït
per un incendi el 1807. El 1814 se’n va inaugurar un altre amb el mateix nom al carrer de les Tàpies,
que perdurà fins al 1854 i que estava gestionat per la Casa de la Caritat.
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Mitjan segle XIX
37. L’ESPARDENYER SEBASTIÀ JUNYENT I COMAS,
“GENERALÍSSIM DEL CARNESTOLTES”
Aspecte de la botiga de Sebastià Junyent, fundador de la Societat del Born, al carrer del Rec (abans
Claveguera), amb el ninot del carnestoltes, segons el dibuix que va fer Lola Anglada reproduït al llibre Costums, festes i solemnitats de l’obra Visions barcelonines 1760-1860 (1957). Per fer aquestes
“reconstruccions”, la dibuixant seguia les indicacions de l’historiador Francesc Curet, coautor del
treball.
Segons explica Tomàs Caballé i Clos a José Anselmo Clavé y su tiempo (1949), Sebastià Junyent
va néixer a Calaf el 20 de gener de 1805. De nen va anar a viure a Barcelona, on va aprendre l’ofici
d’espardenyer. Junyent era amic d’Anselm Clavé i va fer crear la coral Colla del Born. Els seus néts,
Oleguer i Sebastià, que van ser destacats artistes, recordaven amb emoció el llegat de l’avi. Un d’ells,
Sebastià Junyent i Sans, va publicar l’any 1904 una interessant història de la Societat del Born. Pel
que sembla, la societat coral Perla Agustinenca, que avui encara és activa, va crear-se com una escissió de la Colla del Born. La mítica Societat del Born va néixer, doncs, en un modest taller-botiga semblant a aquest que va recrear, un segle després, Lola Anglada.
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Final del segle XIX i inici del XX
38. CONRAD ROURE I BOFILL (1841-1928),
QUE SIGNAVA LES SÀTIRES COM A PAU BUNYEGAS
Nascut a Barcelona el 29 de setembre del 1841, era advocat per la Universitat de Barcelona, de la
promoció del 1862. Va ser un incansable promotor de revistes i activitats culturals, especialment de
caràcter humorístic, i signava els seus escrits satírics i de costums com a Pau Bunyegas. Va ser gran
amic de Frederic Soler (Pitarra), amb qui va escriure algunes gatades, peces còmiques de caràcter paròdic on es ridiculitza alguna actitud grandiloqüent: Una noia és per un rei o El cantador, paròdia d’Il
Trovatore de Verdi. Va ser jurat dels certàmens de les societats de ball L’Aranya (1880) i l’Antigua de
Pasqua (1881, 1882), i un dels fundadors i secretari del Niu Guerrer, promotor dels Jocs Florals
Humorístics de l’entitat el 1877 (Teatro Antidinacosmopoliterapico), el 1878 al Teatre Odeon, i del
Certamen Casulà del 1885 al 1896. Va col·laborar en l’exposició humorística del 1889 i va adaptar l’obra Sota terra de Pitarra, estrenada al Teatre del Niu Guerrer el 1885. El 16 de novembre del 1895 el
Niu Guerrer va fer un sopar d’homenatge amb Joan Pruna i Josep M. Comella. A l’abril del 1898 escrivia els versos dels Goigs del gloriós Sant Tornem-hi, natural de Brindis en una de les probablement
darreres col·laboracions. A partir del conflicte de l’entitat a l’octubre del 1898, en què Roure feu d’advocat d’una de les parts, la seva relació amb l’entitat es refredà i és probable que com a conseqüència
esdevingués l’impulsor dels Antics Guerrers. En el Museu Frederic Marès es conserva un vers imprès
dedicat a aquesta nova entitat amb motiu del Cap d’Any del 1899. Com a polític va sortir elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona el 1868, i va ser director de la Casa de la Caritat (Casa de Maternitat i Expòsits) del 1871 al 1880. Les seves memòries són una referència imprescindible. Ideològicament cal situar Roure entre el progressisme i el republicanisme federal, i entre altres iniciatives, fou
director i únic redactor de Lo Noy de la Mare. Morí a Barcelona el 1928.
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Final del segle XIX
39. PAU BUNYEGAS I SERAFÍ PITARRA, DOS IRREVERENTS
La relació i amistat entre Conrad Roure (Pau Bunyegas) i Frederic Soler (Serafí Pitarra), expressada en aquesta caricatura de Tomàs Padró, està en l’arrel de la Barcelona irreverent de la segona meitat del segle XIX. A l’esquerra una fotografia i la coberta d’un fulletó a la memòria de Frederic Soler
(1839-1895), un gran escriptor que en la seva joventut era l’expressió de la irreverència però que va acabar evolucionant cap a posicions més conservadores. A la dreta dues fotografies de Conrat Roure.
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Segle XIX
40. FRUCTUÓS CANONGE (1824-1890), EL CIRABOTES MAG
Va néixer a Montbrió del Camp el 1824 i va morir a Barcelona el 13 de gener del 1890. Va ser soldat d’artilleria des dels quinze anys.
Segons Tomàs Caballé i Clos a José Anselmo Clavé y su tiempo (1949, p. 264), una vegada llicenciat de l’exèrcit, el 1851 va fer de cirabotes a Barcelona. Més tard venia un betum que ell mateix elaborava. Tenia un lloc fix als porxos de la plaça Reial i donava refugi a nois desvagats que li feien d’ajudant. El 1856 fou detingut perquè el van confondre com a promotor d’una bullanga. Hi ha una
versió dels fets que afirma que Canonge anava vestit de bisbe. Va ser deportat uns quants mesos a
Cuba i va debutar com a il·lusionista en els Camps Elisis (1862-1867) quan n’era empresari el seu
amic Josep Anselm Clavé. També, va tenir gran èxit actuant a diferents teatres d’Espanya i Amèrica.
Segons Lluís Permanyer, en un article publicat a La Vanguardia el 1988, eren especialment esperats
els comentaris mig en castellà, mig en català que deixava anar mentre feia els trucs. Li agradava lluir
medalles. Va ser condecorat per les seves actuacions per Isabel II (Orde d’Isabel la Catòlica), el rei
Amadeu (Orde de Carles III) i el 1877 per Alfons XII.
Des del 1864 era un dels principals animadors del carnaval, on llegia proclames i desfilava carregat de condecoracions (“té més creus que en Canonge”, es deia), com un veritable general de la broma. Una de les biografies més completes és l’apareguda a La Llumanera de Nova York (del març del
1879), on surt aquest dibuix.
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1

3

2

Final del segle XIX
41. ALGUNS RETRATS DE FRUCTUÓS CANONGE
Aquests són tres retrats poc coneguts de Fructuós Canonge: el primer és un full del carnaval del
1859, el segon és un retrat aparegut al diari La Tribuna del 25 de febrer del 1906 i el tercer, un retrat
fotogràfic aparegut al llibre de Tomàs Caballé i Clos José Anselmo Clavé y su tiempo.
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Segle XIX
42. ROSSEND ARÚS I ARDERIU (1845-1891),
L’ÀNIMA DE LA SOCIETAT DEL BORN
Rossend Arús i Arderiu era fill de Pere Arús, un ric comerciant d’adrogueria i colonials nascut a
l’Hospitalet i que es va establir a Barcelona el 1842, al carrer del Rec Comtal 10, on era veí de l’espardenyer Sebastià Junyent. Roure recorda un Rossend Arús, encara adolescent, secretari de la Societat del Born. Molts dels vint-i-sis sainets que Arús va escriure estaven inspirats en l’ambient del barri del Born i durant el carnaval. L’obra de més èxit fou una col·laboració amb J. M. Bartrina, El Nuevo
Tenorio, llegenda en sis actes que en els anys vint encara es representava amb èxit. Amb el temps,
Rossend Arús, que era federalista però no milità a cap partit polític, fou elegit Gran Mestre de la
Gran Logia Simbólica Regional Catalana (Galofré, 1989).
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4 de gener del 1871
43. ROSSEND ARÚS, SECRETARI PERPETU
DE LA SOCIETAT DEL BORN
Aquest diploma de la Societat del Born que nomenava Rossend Arús com a “Secretari Perpetuo”
és un dels pocs documents existents en què es veu la signatura del president Sebastià Junyent, la d’altres membres de la Junta i el segell de l’entitat. Cal observar que en l’encapçalament hi ha el globus
cavalcat pel missatger del carnestoltes però en una versió diferent de la usual.
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Carnaval del 1868
44. LA BIOGRAFIA DE ROSSEND ARÚS I EL CARNAVAL
DE LA SOCIETAT DEL BORN, EN UNA SINGULAR AUCA
A la Biblioteca Arús es conserva una auca original no impresa que explica la vida de Rossend Arús
i la seva relació amb la Societat del Born i el carnaval de Barcelona. Té un caràcter molt biogràfic.
Les primeres vinyetes fan referència a la seva infància i adolescència. Les darreres dotze són la referència directa al carnaval de 1868.
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1 d’agost del 1902
45. JOSEP PALLEJÀ I CARNICER (1865-1938),
UN MOTOR ENTUSIASTA DEL NIU GUERRER
La primera notícia de la vinculació de Josep Pallejà amb el Niu Guerrer és de 1886, en una llista
manuscrita en què apareixen els noms dels components de la banda-murga del Niu. Del 1889 el
Museu Frederic Marès té un diploma nomenant-lo “conde dels buixets”, com a reconeixement a la
instal·lació d’un “globus captiu per dalt”, com a paròdia de l’Exposició Universal del 1888. De l’octubre del 1894 existeixen uns versos d’agraïment dirigits a Pallejà, entre altres col·laboradors, d’una
representació de Roda el món... Del 27 de setembre del 1895 n’existeix un diploma d’atorgament de
les medalles de bronze, alumini i cuir per tres pintures aportades a l’Exposició Humorística de Belles
Arts d’aquell any. Hi ha també nombrosos documents referits al primer premi del concurs de carros
del carnaval del 1898, del projecte de carrossa del 1903 i de la coordinació de les del 1904. En aquest
dibuix de Ramon Casas aparegut a la revista del Niu Guerrer de l’1 de setembre del 1902, apareix en
una paròdia del sant sudari, metàfora dels sacrificis pel Niu. En la nota biogràfica d’aquesta mateixa
revista cita el seu negoci, una botiga de paper pintat al carrer de Fontanella 7. Aquesta ocupació sembla que va tenir continuïtat, ja que en l’anuari del FAD del 1921 apareix un anunci de la botiga de
paper pintat Pallejà al carrer de Santa Anna 34. Segons Miquel Regàs (Confessions (1880-1936), p.
21), que va conèixer el fill de Pallejà, la història del Niu Guerrer que va redactar Josep Pallejà es va
perdre. No sabem, però, si les restes d’aquella història són el “gran llibre” del Niu, que va donar la
filla de Pallejà a Frederic Marès.
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11 de desembre del 1895
46. JOSEP PALLEJÀ, EL NIU GUERRER I EL CERCLE ARTÍSTIC,
ASSOCIACIONS AMB ORÍGENS FESTIUS
Aquesta fotografia d’un dinar de germanor a Vallvidrera del Cercle Artístic l’11 de desembre del
1895 és especialment significativa. Es va fer per celebrar l’èxit d’una exposició a la Sala Parés per recollir fons per a l’entitat amb la venda de dibuixos dels socis. Segons explica Francesc Fontbona a la
revista Cercle del 2009 (núm. 12), aquesta fotografia és el retrat col·lectiu més important d’artistes
de l’època modernista. A la part inferior esquerra, en un disc hi ha el retrat de Josep Pallejà, que fou
l’autor de la fotografia i que també era soci del Cercle Artístic. La pregunta, per ara sense resposta,
és saber quina relació hi havia entre el Cercle Artístic i el Niu Guerrer. L’estol dels que serien reconeguts artistes que apareixen en aquesta imatge és impressionant: Labarta, Pellicer, Adrià Gual, Albert
Llanas, Nonell, Chia, Vallmitjana... Si com sembla l’origen del Cercle Artístic està en la societat L’Eura, que va fer una gran desfilada de carnaval el 27 de febrer del 1881, i que després durant molts anys
el Cercle Artístic va ser una de les entitats més importants en l’organització del carnaval, s’intueix
una similitud de voluntats de disbauxa, irreverència i bon humor entre el Niu Guerrer i el Cercle
Artístic.
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1904... 1921...
47. JOSEP PALLEJÀ TENIA UNA BOTIGA DE PAPERS PINTATS
La família Pallejà tenia un comerç de papers pintats des del segle XIX. L’any 1904 Josep Pallejà i
Carnicer s’independitza al carrer de Fontanella 7. A la revista del Niu Guerrer del 1906 apareixia una
senzilla publicitat d’una sanefa amb el retrat de Josep Pallejà dibuixat per Ramon Casas (vegeu la fitxa 45). Aquest disseny anteriorment ja havia servit per a l’anunci del negoci familiar, Pallejà Germans, al carrer dels Arcs 6, que aparegué en repetides ocasions al setmanari Pèl & Ploma el 1899 i el
1900. Encara l’any 1921 apareixia una publicitat dels Papers Pintats Pallejà a l’anuari del FAD, en
una nova adreça, al carrer de Santa Anna 34.
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4. Documentació bàsica:
dues auques, un llibre i altres objectes
Les auques van ser un dels mitjans de divulgació de les entitats humorístiques estudiades. L’Entrada y entierro del Carnaval en Barcelona del xilògraf Noguera, editada per l’impressor Llorens el
1862, reflecteix l’acte més representatiu de la Societat del Born.
En el cas del Niu Guerrer, es conserven dues auques de característiques diferents, però de contingut complementari. La més important té vuitanta-una vinyetes de 25 x 25 cm, en color. És un conjunt de dibuixos originals, muntats en tres grans quadres. Es coneix com l’“auca de rajoles”, perquè
semblen originals per ser reproduïts en ceràmica. Hi ha també una versió impresa de les vint-i-quatre primeres vinyetes d’aquesta auca en un dibuix a una tinta.
El document més espectacular del Niu Guerrer que es conserva al Museu Frederic Marès és, sens
dubte, un gran llibre de tres-centes trenta-una pàgines de paper pergamí enquadernat en pell, d’unes
dimensions notables (1 m x 50 cm), i que malgrat estar greument mutilat encara conté una informació fonamental. La mutilació més greu és un gros forat que afecta més de la meitat del llibre. El forat
es va produir abans de la donació al museu, pel que sembla, arran de la caiguda d’un quinqué encès.
Després es van retallar documents de les pàgines interiors.
La informació continguda en el llibre és de gèneres diferents. Probablement qui el va confeccionar (Josep Pallejà?) tenia la intenció d’aplegar-hi tots els fullets d’activitats del segle XX que posseïa, amb una primera part escrita en lletra gòtica sobre pergamí que expliqués la biografia de l’entitat,
des del segle XIX. A més, intercalada en aquesta informació, hi havia dibuixos originals dels cartells
d’algunes obres de teatre, així com una col·lecció notable d’auques, algunes de senceres i d’altres retallades per a vinyetes, utilitzades com a ornament d’altres documents. El llibre també conté els dibuixos originals d’una de les cavalcades de carnaval més significatives de l’entitat, la de La Gran Pesquera de l’any 1892. També hi ha alguns retalls de premsa, pocs però interessants, i fotografies
d’activitats diverses. Les parts més interessants són el manuscrit en lletra gòtica, que, malgrat el seu
estat lamentable, guarda informació fragmentària del qui, el com i el perquè de l’origen de l’entitat,
i els fullets d’activitats del 1913 al 1921, un conjunt de més de cent setanta documents.
Probablement la data més significativa, la de la fundació de l’entitat, que apareix tant en l’auca de
rajoles com en el manuscrit de lletra gòtica, és el setembre del 1860, any en què havia tingut lloc el
magnífic carnaval de la Societat del Born; any de l’arribada triomfal al port al mes de maig dels voluntaris catalans que havien lluitat a la guerra d’Àfrica; de l’entrada triomfal del general Prim, la visita
d’Isabel II i l’Exposició Industrial i Artística, al mateix mes de setembre. S’intueix la intenció dels
fundadors del Niu Guerrer de fer una sàtira de la guerra. Potser la posició d’uns “guerrers” que estaven cansats de tanta guerra.
Finalment, es presenta el carnet-bitllet per a l’Exposició Universal Humorística del 1889 i un carnet de la societat La Banya Gracienca del 1907.
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Probablement, carnaval del 1860
48. L’AUCA MÉS CONEGUDA DE LA SOCIETAT DEL BORN
De tots els nombrosos fulls volants de la Societat del Born, aquesta auca de vint-i-vuit vinyetes
és una bona aproximació de les diferents facècies del carnaval que organitzaven. Editada per Joan
Llorens a final del segle XIX, s’hi veu l’arribada de “sa majestat”, les facècies del seu tron-escenari i
la cavalcada de l’enterrament. També s’hi veuen, en diverses vinyetes, els gegants que va comprar
aquesta entitat i que, un cop dissolta, passarien a ser els de la Casa de la Caritat, els que després de
moltes reformes i reconstruccions encara es poden veure avui.
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Final del segle XIX
49. L’AUCA DE RAJOLES DEL NIU GUERRER,
UN DOCUMENT EXCEPCIONAL
L’auca del Niu Guerrer és un document bàsic per entendre la varietat i popularitat de les seves
activitats. Consta d’una sèrie de vuitanta plafons de cartró, amb dibuixos acolorits, de qualitat desigual, muntats en tres grans quadres, encara que no sembla que aquest en sigui el suport original. L’anomenem “auca de rajoles” perquè el format i les mides de cadascun correspon a una rajola, i perquè probablement es van dibuixar per posar-les a la paret d’algun dels locals del Niu, talment com
una sanefa decorativa. També existeix una auca impresa que reprodueix en dibuix les primeres vinti-quatre vinyetes de les vuitanta de l’auca (Historia a mitjas de Lo Niu Guerrer). El traç és més fi i
sense acolorir, però pel que sembla l’autor, que fins ara ens és desconegut, és el mateix. Les dades de
les activitats dibuixades no són gens precises, quasi sempre hi manca l’any, però malgrat això, és un
dels documents bàsics per entendre l’origen i evolució de l’entitat.
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Final del segle XIX i començament del XX
50. UN GROS LLIBRE MUTILAT DEL NIU GUERRER,
METÀFORA D’UNA TURMENTADA HISTÒRIA
Al novembre de l’any 1952 els hereus de Josep Pallejà fan donació al Museu Frederic Marès d’un
important lot de documents de la societat del Niu Guerrer. Molts d’aquests documents són la base
d’aquesta exposició. El més important és probablement aquest voluminós llibre (80 x 60 cm), que va
ingressar al museu amb una greu mutilació. En aquest llibre, segurament iniciat a la primera dècada
del segle passat, hi havia: 1. dibuixos originals, 2. un escrit manuscrit original en lletra gòtica d’unes
dotze pàgines en què s’explica l’origen de l’entitat, 3. cartells originals de petit format, 4. fotografies,
5. retalls de premsa, 6. una col·lecció d’auques, utilitzades en ocasions com a ornamentació, i 7. una
molt completa col·lecció de més de cent cinquanta fullets d’activitats del Niu Guerrer del 1914 al
1921. Els documents editats i els de l’exposició que presenten mutilacions, provenen lògicament d’aquest llibre.
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Anys setanta del segle XIX
51. L’ORIGEN DEL NIU GUERRER SEGONS EL MANUSCRIT NEOGÒTIC
“Capficats tot lo dia estaban per donár nom á la nova partida que anaban aixecár, cuan recordantse alguns del modo que va vestirse la visionaria fantasma, nó tingueren de esforsarse molt per
dár un titol nou y aproposit per lo objecte, ab matjor abundament, que, al crearla, no los guiaba cap
idea política ni religiosa, puig era prohibit parlarne entre’ls de l partida y menos dintre lo cuartel; se
nombrá lo Estat Matjor per que gobernes constitucionalment ab la lley á la má y ab la vara de la justicia. Ab tota solemnitat y gatzara s’proclamà ‘La Societat Los Guerreros’. Organitzada que vá sér
la partida se eleijiren los gefes de operacions, que vá caure la elecció á quí tenia mes serenitat y mes
practica en las campanyas teatrals; reculliren los ochavos, fent un émprestit voluntari entre tots los
de l partida y una vegada organizada formalment comenzaren la primera campanya guerreresca en
terra catalana y ab gran arrojo volgueren conquistar y asaltar Lo Castell dels tres Dragons...”
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Final del segle XIX
52. ... I L’ORIGEN DEL MATEIX LLIBRE EXPLICAT EN UNA VINYETA
En la vinyeta 25 de l’auca de rajoles es reflecteix el procés de confecció del monumental llibre
amb una ploma també monumental. Aquest dibuix ens dóna, així mateix, una informació important
sobre els oficis dels principals socis artesans i botiguers. Al fons, emmarcats amb cortinatges, hi ha
vint-i-quatre plafons amb el nom i l’ofici o botiga d’alguns dels socis. Un singular sistema de publicitat interna: Josep Betriu (carreter), Joan Busquets (mobles), Josep Crespi (llauner), Mariano Ferrer (barber), Josep Pallejà (papers), R. Riera (litògraf), J. Simó (jardiner), etc.
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Setembre del 1860 i 13 de desembre del 1874
53. L’ANY DE LA FUNDACIÓ DEL NIU GUERRER
La vinyeta 27 de l’auca de rajoles, la primera de “records”, conté dues dates importants. La primera fixa l’any d’origen de l’entitat el 1860, la data d’un suculent arròs amb “industrials”. Data que
concorda amb la del preludi manuscrit de lletra gòtica, i que es concreta aquí de la següent manera:
“Corria el mes de Setembre de 1860 acosats per les angunias terrestres motivadas per poder guanyar la gloria del cel se reunian a Vallvidrera cada diumenge ab fraternal banquet alguns paganos (vulgo industrials) de la bullanguera Barcelona desitjosos de respirar el perfumat óxigeno”.
La segona data és el 13 de desembre del 1874, quan reunits tretze antics “guerrers” acordaren posar
el nom de Niu Guerrer a aquest grup d’amics. En el llarg període de catorze anys entre 1860 i 1874,
segons es dedueix del manuscrit gòtic, van tenir una certa activitat pública com a Els Guerreros, però
seguint aquest text (p. 26), sabem que “En lo tretse de Desembre de 1874 se reuniren tretse antichs
guerreros y en mitx de son entusiasme recordant campanyas ja passadas va quedar instalada la Societat Lo Niu Guerrer. L’objecte de s’ha fundació va ser per continuar la idea que reinaba al fundadorse
los Guerreros, mes ab diferent condició y procediment”.

121

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:31 Página 122

1889
54. EL CARNET DE CONRAD ROURE EL 1889,
SOCI DESTACAT DEL NIU GUERRER
El carnet-bitllet de soci de Conrad Roure per a l’Exposició Universal Humorística del 1889 és
particularment interessant. No sabem si és un exemplar de prova o si es va arribar a editar. Hi ha una
descripció anatòmica del portador, amb tots els ingredients de precisió: “Nas: tinch bon nas... i no
és cert l’adagi (…) Orelles: sis, dos al cap y quatre á les botinas (…) Cabells: molts son a pendre
aygas”.
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Juliol del 1907
55. UN CARNET DE LA BANYA GRACIENCA, UNA ALTRA SOCIETAT
HUMORÍSTICA A L’ANTIC MUNICIPI INDEPENDENT DE GRÀCIA
La Banya Gracienca, una entitat recreativa vinculada a la ideologia republicana, organitzava carnavals a l’estil de la Societat del Born. L’arribada es produïa al baixador del tren de Sarrià del carrer
de Provença i el seguici es dirigia al carrer Gran, al local de la Societat, que era al primer pis del Cafè
de l’Esperança, després Bar Monumental i ara Opencor. L’any 1887 es va produir un gran escàndol
per una presumpta caricatura d’Alfons XII, que volien “enterrar” a la plaça de l’Orient (avui Rius i
Taulet). L’aldarull va arribar fins a les corts de Madrid amb una interpel·lació insultant als graciencs
del diputat Romero Robledo, i una allau de respostes tant al Congrés com a la premsa. Un dels pocs
documents de la desapareguda i oblidada La Banya Gracienca és aquest carnet de soci del 1902, a
nom d’Albert Planas, signat pel llavors president, Josep Rafegas, i el secretari, Joan Campamà. Duu
el segell de l’entitat.
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5. Organització:
finançament, beneficència, reglaments...
Tenim notícia de dos reglaments de la Societat del Born (1858-1873), el primer del 1860 i el segon
del 1871. Un altre tipus de document que explica el finançament de l’entitat són els estats de comptes dels carnavals. Coneixem els del 1861, 1862 i 1871. La font principal de finançament eren les aportacions que es demanaven en el curs de la rua, a canvi de la compra d’un full de rodolins dedicats als
homes o a les dones. La recol·lecta més substantiva tenia lloc en les visites que es feien als teatres de
la Rambla.
Pel que fa al Niu Guerrer, no sabem si va arribar a existir un reglament oficial. Només ens queda el vestigi dels set articles que apareixen a la vinyeta 26 de l’auca de rajoles. Sorprèn avui l’article
sisè. Era usual a l’època entre les entitats recreatives la prohibició absoluta de parlar de política, religió o qüestions socials; probablement era una imposició legal, que es contradiu amb les activitats carregades de sàtira política i social i de segones lectures amb rerefons de tots colors. Pel que fa als estats
de comptes del segle XIX, queden tan sols els documents del resultat de la col·lecta a favor dels familiars dels mariners morts en el naufragi del vaixell Reina Regente el 1895, i els detallats amb motiu
del conflicte entre socis durant l’any 1898. Aquesta no va ser l’única crisi. Del 1916 queden algunes
circulars de la Junta dirigides als socis per tal d’augmentar la seva presència a les activitats.
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1860 i 1871
56. EL REGLAMENT DE LA SOCIETAT DEL BORN
Segons s’explica en l’encapçalament del reglament del 1860, la funció de la societat és benèfica:
“Filantropia i diversió”, i recull diners els dies de carnaval per donar alegria als pobres i asilats després de festes. En els articles 14, 15 i 16 s’especifica el programa genèric de cada any: l’arribada del
diumenge de “sexagèsima”, el Dijous Gras i l’enterrament el dimarts següent. En la versió del 1871
no hi ha programa genèric, però en canvi, sí una altra informació interessant, que especifica que el
nombre de socis no podrà passar de cinquanta o bé la composició de la Junta en l’article sisè: Sebastià Junyent com a president; Joan Renom, Salvador Negre i Pere Joan Miàs com a vicepresidents, i
Rossend Arús i Arderiu com a secretari, tots ells amb càrrecs de caràcter perpetu.

126

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:33 Página 127

Anys 1861, 1862 i 1871
57. L’ORGANITZACIÓ I LES DESPESES DE LA SOCIETAT DEL BORN,
UNA IMPORTANT FONT D’INFORMACIÓ
El recompte anual dels ingressos i despeses de la Societat del Born es feia mitjançant un full imprès
detallat. N’hem localitzat tres, del 1861, 1862 i 1871. Conté una interessant descripció de les feines
fetes pels decoradors, modistes i perruquers que intervenien en la confecció de les escenografies i
vestuaris. El full del 1871, dipositat a la Biblioteca Arús, porta sobreescrit un text sobre el teatre català i els Jocs Florals. És una documentació que necessita un estudi acurat.
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Final del segle XIX
58. UN DELS SISTEMES DE FINANÇAMENT DE LA SOCIETAT
DEL BORN: FULLS VOLANTS AMB RODOLINS PER A SENYORES
I SENYORS
Aquests fulls de la Societat del Born anaven dirigits als espectadors. Es repartien al pas de les
cavalcades, per tal de recollir aportacions per a les tasques filantròpiques que portaven a terme.
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17 de gener del 1880
59. DEL REGLAMENT DEL NIU GUERRER SOLS ES CONEIXEN
AQUESTS SET ARTICLES REPRODUÏTS A LA VINYETA 26
L’únic document localitzat pel que fa al reglament intern del Niu Guerrer és la vinyeta 26 de l’auca de rajoles. Sembla que reprodueix els set articles reguladors de l’entitat redactats l’any 1880 (segons
la data que hi apareix). En l’article segon s’especifiquen les finalitats: “celebrar reunions familiars,
balls de societat i alguna exposició humorística dins l’ordre moral més complert”. Al final, hi ha la
composició de la Junta d’aquell any: T. Torrens (president), Carlos Torruella (tresorer), i els vocals
Eduard Badia, Josep Torruella, Ramon Riera (litògraf), Francisco Vidal i Josep O. Molgosa (autor
teatral).
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15 de juliol del 1895
60. ELS COMPTES D’UNA ACTIVITAT BENÈFICA DEL NIU GUERRER,
UNA ALTRA FONT D’INFORMACIÓ A ESTUDIAR
L’estat de comptes més antic localitzat del Niu Guerrer és el de la cavalcada a favor dels damnificats del Reina Regente. Recull les despeses de la cavalcada, els ingressos de la col·lecta i, en el revers
del document, el repartiment de monedes entre les famílies dels nàufrags del creuer.
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23 de gener del 1898
61. UN CONFLICTE INTERN DEL NIU GUERRER
QUE VA ACABAR EN ESCISSIÓ
A dalt, un document del gener del 1898. La junta dimissionària del Niu Guerrer, encapçalada per
Ramon Riera, intenta desmentir amb l’estat de comptes del bienni 1896-1898 algunes acusacions fetes
per altres socis. A baix, un altre document de l’octubre d’aquell mateix any en què es reflecteix el
greu conflicte que va sacsejar l’entitat i que possiblement va generar la formació dels Antics Guerrers.
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13 de febrer del 1895
62. EL REGLAMENT DE LA SOCIETAT CORAL HUMORÍSTICA
LA TROMPETA, UNA ASSOCIACIÓ GERMANA DEL NIU GUERRER
Entre la multitud de petites entitats recreatives hem pogut localitzar aquest reglament del 1895
d’una banda de música de caràcter recreatiu que, segons s’explica, tenia la finalitat de “ridiculitzar el
vicio en todas las clases de la sociedad, satirizar las costumbres crónicas y rancias de la pasada y actual generación y escribir todas las obras reñidas con el arte”. El domicili social era a la ronda de Sant
Antoni 29. Segons sembla, existia una relació entre La Trompeta i el Niu Guerrer. A l’entrada de
l’Exposició Humorística Universal del 1889 hi havia la Societat Coral La Trompeta. Així mateix, la
revista del Niu Guerrer recull que a les caramelles de l’abril del 1904 es va interpretar un vals del
director de La Trompeta, Joan Duran.
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6. Cent vuitanta-cinc fets rellevants relacionats
amb la Barcelona irreverent
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II. SIS VERBS IRREVERENTS

1. Desfilar.
Rues, carrosses i murgues
En el context dels grans canvis del segle XIX, una de les moltes novetats fou l’aparició de la crítica oberta en el carrer a les clàssiques manifestacions públiques de poder de l’Antic Règim, com ara les
màscares reials que es feien amb motiu de les visites dels monarques o les processons religioses com
les del Corpus o Setmana Santa.
A mitjan segle XIX, a Barcelona encara era un record ben viu la darrera màscara reial, celebrada
a la ciutat l’11 de setembre del 1802, sobretot l’escàndol provocat pel fet que a dos-cents fills dels
prohoms de la ciutat, disfressats amb perruca i calça curta, se’ls fes tirar del carro del rei Carles IV.
Una expressió més de l’absolutisme mal rebuda per la població.
En el darrer quart del segle XIX, les revistes satíriques com La Flaca o La Carcajada es despatxaven a gust amb espectaculars caricatures de les desfilades dels poders polítics i religiosos. En el
context de les guerres carlines, mentre que en les zones controlades pels lliberals les manifestacions
religioses, com ara el Corpus, eren mal vistes, en les controlades pels carlins el Corpus era un motiu
d’exaltació política presidit pels caps militars. En els dibuixos de les desfilades de la premsa satírica
dels territoris lliberals, era freqüent, doncs, la representació estrafeta i satírica, especialment en el context del carnaval, en què les testes dels gegants eren caricatures dels pretendents carlins a la corona
reial. Pel que sembla, però, aquestes no eren fantasies dels dibuixants, sinó que estaven inspirades en
les rues de carnaval del moment.
La història de les rues de carnaval depassa en molt els propòsits d’aquest estudi, encara que la
irreverència en sigui en aquest cas la base expressiva. Ens centrarem en les dues entitats de referència: la Societat del Born i el Niu Guerrer. Com dèiem, la Societat del Born (1858-1873) va ser durant
aquests anys la principal renovadora del carnaval de Barcelona. D’entre tots, el carnaval del 1860 fou
probablement el més lluït i també el carnaval del qual han quedat més referències. El llibre que van
redactar Josep Anselm Clavé i J. M. Torres n’és una referència imprescindible que analitzarem especialment. Després de la dissolució de l’entitat, altres col·lectius en van intentar prendre el relleu, com
la cavalcada de la societat L’Eura, que el 1881 va presentar una fastuosa representació de les quatre
parts del món, amb vint carretel·les i amb una gran carrossa final amb el el globus terraqüi i en la
qual hi havia elefants, rinoceronts, hidres i esfinxs. Pel que sembla, L’Eura fou l’embrió del Cercle
Artístic i tingué vinculacions més que probables amb el Niu Guerrer.
Fora del recinte de la ciutat, l’any 1880 La Banya Gracienca, una entitat recreativa de llarga trajectòria, va provocar un altercat quan en la cerimònia de l’enterrament del carnestoltes volia fer-ho
amb una efígie del rei Alfons XII. Malauradament, no ha estat possible trobar cap imatge de l’incident.
Pel que fa a les cavalcades de carnaval del Niu Guerrer, en tenim més informació, encara que fragmentària. En les vinyetes 33, 35, 36 i 58 hi ha representades diferents escenes de desfilades paròdi-
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ques: una d’un personatge amb vesta blanca, amb timbals; una altra figurant uns “armats”, amb una
indumentària que s’adeia amb la dels “guerrers”; la 58 presentava una sèrie de personatges singulars,
i la 35, una escena interessant, paròdia probable de la figuració de sant Joan del Corpus, que sempre
anava acompanyat d’un xai, tal com mig segle després reflectiria Rusiñol a L’auca del senyor Esteve.
D’aquesta figuració existeixen al Museu Frederic Marès dos documents complementaris: una interessant fotografia on es veu Josep Sanromà, un dels socis, caracteritzat de sant Joan, acompanyat d’un
personatge baixet i amb el xai habitual; i un interessant “diploma d’humor” del 8 de març del 1890,
a nom de Conrad Roure, d’una representació al Teatre Tívoli en benefici de Joan Busquets. En el
dibuix del diploma es representa una cavalcada en la part central, en la qual es veu Sanromà vestit de
sant Joan Baptista amb el xai.
Un acompanyament necessari dels seguicis és la música. El Niu Guerrer va constituir una banda-murga com a paròdia de la Banda Municipal de Barcelona. El document més antic localitzat d’aquesta secció de l’entitat és una llista del 1886 amb els quaranta-tres socis que la componien. Tanmateix, l’aspecte del grup queda reflectit en les vinyetes 46 i 55 de l’auca de rajoles, en dues fotografies
i un quadre del fons del museu. Els fullets en què apareix el nom de la Murga són nombrosos, com
ara un diploma de l’organització del carnaval de Barcelona del 1898 que agraeix la col·laboració dels
murguistes del Niu.
La Gran Pesquera fou probablement una de les cavalcades de carnaval més ambicioses del Niu
Guerrer. El tema era de política internacional, i el títol es referia en concret a les maneres amb què
les grans nacions tracten de “pescar” en benefici propi. Pel que sembla, la cavalcada va tenir tant d’èxit l’any 1891 que es va repetir el 1892. Es componia d’unes catorze grans carrosses i unes vint carretel·les amb personatges disfressats, a banda del grup d’abanderats a cavall, seguicis de personatges
(pescadors) a peu i dues bandes de música. Obria la cavalcada un trompeter figurant el Niu Guerrer
(amb cap de guardiola) i diversos heralds a cavall. Seguia la carrossa del Niu, de la qual sortosament
podem veure l’esbós del projecte i una fotografia, l’única localitzada de tot el seguici. Seguia un llarg
conjunt de carretel·les amb personatges que representaven periodistes de tot el món i que anaven
encapçalats per una comparsa de quatre personatges que portaven un tinter gegantí. Hi havia una
comparsa de pescadors-toreros amb una carrossa amb un gran ventall; una reproducció del submarí d’Isaac Peral amb un personatge cavalcant l’artefacte que figurava pescar amb canya. La comitiva
acabava amb una segona al·legoria al Niu Guerrer, que en el fullet de presentació es resumia així:
“Entremig d’aquest furor per pescar, ¿Qui no s’hi engresca? Tant s’encomana el calor, Que fins lo
NIU GUERRER pesca, bon humor”.
L’any 1898 el Niu Guerrer va col·laborar a la rua del carnaval de Barcelona amb una carrossa construïda pels “nens Pallejà” amb una recreació del Quixot. Va guanyar el primer premi del concurs de
carros al·legòrics, i com sempre, l’entitat ho va celebrar amb un bon tiberi, del qual queda el vestigi
d’un tovalló amb la silueta impresa de la carrossa premiada.
Un altre gènere de desfilades que neix en el segle XIX són les anomenades “cavalcades cíviques”
fora del període de carnaval. Els motius són diversos i les més reeixides són les de la Mercè. La Festa Major de Barcelona, que originàriament era una celebració només religiosa, es va convertir a partir del 1868, quan el papa Pius IX declarà patrona de Barcelona a la santa, en una celebració cívica
gràcies a l’impuls de l’alcalde Rius i Taulet. Aquestes desfilades tenien molt poc d’irreverent, però
eren carregades d’imaginació i foren una manera de donar pas a noves formes d’expressió. Josep
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Anselm Clavé i les seves entitats corals hi van participar molt activament, i el Niu Guerrer, amb més
o menys fortuna, també ho va fer, l’any 1892 i del 1902 al 1904.
Ja feia anys que el Niu Guerrer participava a les festes de la Mercè amb altres activitats, com ara
uns jocs florals humorístics el 1882, i un llarg programa de festes el 1884, el 1890, el 1896 i el 1900.
L’any 1902 hi van participar amb una espectacular carrossa (projecte Pallejà/Frederic Brunet i
Fita/fuster Josep Grau/dinamo AEG); el 1903, en ple esclat modernista, es va convocar a Barcelona
un interessant concurs de cartells, tal com queda reflectit en la revista de l’entitat. La darrera referència de col·laboració pública amb les cavalcades de l’Ajuntament fou el 1904, un encàrrec per construir set carrosses sobre l’evolució de la música, per ser el nucli central de la “Gran cabalgata histórico artística”, una participació en un ambient social molt diferent de les del segle XIX i amb un
resultat que va estar a punt d’acabar en tragèdia quan una de les carrosses es va incendiar.
El Niu Guerrer en el segle XIX tenia tendència a manifestar-se en forma de cavalcada, com resta
reflectit en les auques. Així doncs, un canvi de local se celebrava amb una processó amb gegants. Un
altre cas de cavalcada singular que coneixem es va fer el 7 d’abril del 1895, i tenia caràcter benèfic:
recollir diners per ajudar les víctimes del naufragi del vapor espanyol de la marina de guerra Reina
Regente, enfonsat a les aigües de l’estret de Gibraltar. Hi van morir els quatre-cents dotze tripulants.
En van quedar molts orfes i vídues desvalgudes. Sorprèn la capacitat del Niu. En poc menys d’un
mes van muntar una carrossa i una funció el 7 d’abril al Teatre Circo. En la cercavila van recollir la
notable quantitat de 8.887 pessetes...
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Carnaval del 1872
63. LA SÀTIRA POLÍTICA D’UN SEGUICI IMAGINARI,
UNA PARÒDIA FREQÜENT A LES REVISTES HUMORÍSTIQUES
Una de les típiques caricatures polítiques amb motiu del carnaval del 1872 és l’apareguda en la
revista La Carcajada i que figura l’enterrament del carnaval (la llibertat). En primer terme, Sagasta,
amb indumentària d’arlequí, fa ballar la figuereta a una esprimatxada personalització d’Espanya, i els
segueixen una comparsa de “sagastunos” que porten l’esparriot del rei Amadeu un any abans d’abdicar. Enmig hi ha una comparsa de republicans amb barret frigi (Castelar, Pi i Maragall, Figueras...)
encapçalats per la bandera americana, potser en solidaritat amb el procés d’independència d’aquell
país. Després, les regions d’Espanya, que amb molt esforç fan anar el carro de la difunta llibertat.
Cal notar la coincidència, qui sap si casual, entre el personatge que es veu al costat disfressat de margarida (o sol) amb el que apareix a la vinyeta 58 de l’auca de rajoles del Niu Guerrer. Al darrere, muntat a cavall, sembla haver-hi Antonio Cánovas del Castillo, que seria cap del govern el 1875, i portaria el futur rei Alfons XII.
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Carnaval del 1860
64. L’ANY 1860 ES VA FER A BARCELONA UNA RUA DE CARNAVAL
MEMORABLE, REFLECTIDA EN UN LLIBRE SINGULAR
Es tracta d’un llibre de cent vuitanta-tres pàgines, singular, el més complet d’un any de carnavals
del segle XIX a Barcelona, que va ser il·lustrat per diversos autors i conté unes interessants litografies de Moragas. Dividit en trenta-dos articles en prosa i vers de dos autors que van alternant els seus
textos, un de molt conegut, J. A. Clavé, i l’altre, J. M. Torres, del qual s’ha perdut el record. Segons
explica Conrad Roure al primer volum de Recuerdos de mi larga vida, Clavé, quan era jove, era un
republicà federal molt actiu. Va prendre part a les barricades del 1842 i a les bullangues contra les
quintes del 1845. Després de sortir de la presó, el 1845, funda la primera societat coral, La Aurora.
Al carnaval del 1846, surten a fer serenates. El 1852 coopera en la creació de la Colla del Born, i a
partir del 1857 comencen a actuar regularment i, amb èxit creixent, en els Jardins Euterpe de l’incipient passeig de Gràcia. El coautor del llibre és Josep Maria Torres, un escriptor poc conegut i del
qual no hem pogut trobar cap biografia, tot i que se’n coneixen algunes altres col·laboracions en
escrits claverians. Se’n devien fer diverses edicions, ja que més de mig segle després, a L’Esquella de
la Torratxa del febrer del 1928, s’anuncia aquest llibre com una edició de la Librería Española d’Antoni López.
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Carnaval del 1860
65. ELS CORS DE CLAVÉ A LA CAPÇALERA DEL SEGUICI
Aquestes dues litografies de Moragas del llibre de J. A. Clavé i J. M. Torres sobre el carnaval de
Barcelona del 1860 són probablement les més significatives de la publicació. En la de l’esquerra, es
veu la capçalera de la comitiva, que obrien els cors de Clavé; a la dreta, la carrossa de “sa majestat”
el carnestoltes.
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Carnaval del 1860
66. TAMBÉ HI HAVIA UNS ARMATS DE PEGA, PARÒDIA DE LES
PROCESSONS DE SETMANA SANTA
A la pàgina 160 aquesta il·lustració de Tomàs Padró retrata i parodia els vestits de romans de les
processons de Setmana Santa: cotilles de dona en comptes d’armadures, les cuirasses eren ventalls de
cuina i les llances figurades, brotxes amb canya dels pintors de parets.
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Carnaval del 1860
67. ...I UNA CARROSSA AMB UNA SINGULAR SÀTIRA URBANÍSTICA
DE L’EIXAMPLE
En el context d’unes reformes urbanístiques transcendentals, iniciades l’any 1854 amb l’enderrocament de les muralles i la urbanització dels terrenys entre Barcelona i Gràcia, moltes de les comparses i carrosses de la rua del 1860 ironitzaven sobre aquest urbanisme incipient i ambiciós. Justament aquell any 1860 s’aprovava el pla d’urbanisme de Cerdà presentat el 1859 i, pocs mesos després
del carnaval, el 4 d’octubre del 1860 Isabel II posaria la primera pedra a l’espai que ja es coneixia
popularment com a Eixample. “En uno de dichos carros se veian en confusa mezcolanza infinidad
de arquitectos, ingenieros, peritos, agrónomos, aparejadores y sobrestantes, con banderillas y otros
instrumentos, ocupados en el ensanche de Barcelona, y vestidos todos con estravagantes y desiguales trajes (...) [la] Junta directiva del ferro-carril de Barcelona á Mallorca (...) á corta distancia en dos
lujosas carretelas descubiertas (...) cuando el ensanche de Barcelona se haya hecho efectivo hasta las
islas Baleares, cosa sumamente fácil terraplenando la reducida zona de mar que nos separa de las mismas...”
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Carnaval del 1860
68. ...UNA ALTRA CARROSSA EXALTAVA ELS ÈXITS
DEL GENERAL PRIM A LA GUERRA DEL MARROC
Pàgina 171. La participació directa i indirecta de l’exèrcit en la rua del carnaval és un fet que avui
pot semblar sorprenent, però que en la segona meitat del segle XIX era freqüent i en general molt
ben acollit. Al febrer del 1860 el cos de voluntaris catalans, i el seu líder, el general Prim, es preparaven per rebre un gran bany popular de masses a Barcelona després de les victòries al nord d’Àfrica. Isabel II participaria al mes de maig del 1860, tres mesos després del carnaval, en un gran homenatge als Camps Elisis organitzat per Anselm Clavé. A la rua del carnaval, una de les carrosses que
va despertar més l’atenció fou una torre de dos pisos que recreava l’alcassaba de Tetuan. Va haver-hi
diferents iniciatives per recollir diners per socórrer les famílies dels soldats morts a la guerra. El capità general va oferir soldats i cavalls per donar més lluïment a la cavalcada.
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Carnaval del 1860
69. UNA SASTRESSA DESTACAVA EN LA CONFECCIÓ DE DISFRESSES
ESPECTACULARS: LA PELEGRINA
Segons aquest article aparegut al diari La Tribuna al febrer del 1906, l’any 1860 va haver-hi altres
cavalcades ambicioses, a més de la del Born, com ara l’organitzada per la societat de ball El Gavilán
que era una paròdia de la reina Cleòpatra. Les indumentàries, que devien ser molt luxoses, les van
fer a Ca La Pelegrina, els encarregats de la sastreria del Liceu des del 1854. L’any 1848 una sastressa
famosa de cognom Malatesta, coneguda amb el sobrenom de La Pelegrina, funda amb José Coronado la casa Malatesta-Coronado. La col·laboració amb aquella societat de balls es perllongà alguns
anys. Així, per al carnaval del 1861 fan una cavalcada que tenia per tema el canal de Suez, i el 1862
una altra parodiant la visita del príncep de Gal·les a l’Índia. Seguint aquest article, sabem que l’any
1906 el propietari d’aquella famosa sastreria de teatre era Tadeo Cabrinetty.
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Del 1859 al 1875
70. PEL CARNAVAL SORTIEN ELS GEGANTS DE LA SOCIETAT DEL BORN
VESTITS DE PAGESOS, UNA GEGANTINA SÀTIRA DE LA REIALESA
Una de les característiques singulars del carnaval del Born és la participació d’una parella de
gegants propietat de la Societat del Born. Els gegants eren un tipus d’imatgeria festiva reservat a les
manifestacions religioses, especialment el Corpus. Els vestits –ell anava de pagès amb llarga barretina i ella, de pagesa catalana– eren a l’època també singulars, ja que la majoria anaven abillats com
a reis. Probablement aquesta parella sigui la primera vestida de pagès, i la primera “laica” construïda
per participar en el carnaval i no en el Corpus. Aquesta imatge, publicada a la revista francesa
L’Illustration l’any 1859, va acompanyada d’un text explicatiu curt de P. Paget que no fa referència
directa a la Societat del Born; la deducció apareix en analitzar-lo. Tot el seguici era una paròdia de la
processó del Corpus i dels poders terrenals. L’obren tres perxes: en una hi ha unes banyes; en l’altra, la testa de la República, i en l’altra, la testa d’un rei. Acompanyen els gegants uns mascarots exòtics, un d’indi americà i uns altres de turcs. Els segueixen quatre cavallers amb estendards de les quatre províncies catalanes, i finalment la carrossa amb el rei i la reina de carnaval. També, dos pierrots,
l’un muntat a la carrossa i l’altre, al costat del tamborí. Dos personatges amb la barretina a la mà
recullen donatius. Als extrems de la imatge, uns mossens de teula i un monjo contemplen el seguici.
A la revista El Pájaro Verde del 1861 es reprodueix una altra versió més desenfadada del seguici i en
el text que l’acompanya es dóna una autoria dels gegants: “nuestra felicitación al apreciable artista
en cera D. José Malagarriga, á cuya habilidad se deben el Monarca de la farandula, su familia y los
gigantes payeses, por su generosa espontaniedad en secundar los deseos bullangueros”.
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Final del segle XIX
71. SEGUICI DEL NIU GUERRER,
POSSIBLEMENT AMB ELS GEGANTS DE LA SOCIETAT DEL BORN
En aquest ingenu dibuix de la vinyeta 22 de l’auca de rajoles apareixen els gegants que van acompanyar la comitiva d’un dels trasllats de local del Niu Guerrer al carrer de Sant Domènec; van vestits de pagesos, i ell duu una llarga barretina. D’aquesta època no coneixem cap més parella de gegants
vestits de pagesos, cosa que fa pensar que aquests van ser els de la Societat del Born.
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1859, 2001 i 2002
72. ELS ANTICS GEGANTS DE LA SOCIETAT DEL BORN,
AVUI AMB UN VESTUARI MOLT DIFERENT
Miraculosament, els antics gegants de la Societat del Born han perdurat fins avui, això sí, amb
substancials modificacions que n’han desvirtuat el significat. Actualment són propietat de la Diputació de Barcelona i estan gestionats per la Coordinadora de Geganters de Ciutat Vella. Els vestits
actuals tenen poc a veure amb els dibuixos del carnaval del Born. En aquestes dues fotos (dels anys
2001 i 2002), la mateixa parella apareix amb indumentàries diferents. A l’esquerra, surten amb uns
vestits semblants als que van portar des del 1902 fins als anys noranta (restauració de Lambert Escaler). En els vestits de les fotos, la indumentària del gegant, amb barret de copalta, es contradiu amb
l’aspecte original de pagès amb llarga barretina. El darrer afegitó d’un antifaç vuitcentista és impropi perquè originàriament no anaven vestits per anar a un ball de carnaval, sinó que feien una paròdia del Corpus substituint els reis per pagesos. Pel que sembla, en dissoldre’s la Societat del Born els
gegants restaren en mans del litògraf Ramon Riera. El seu hereu, Joan Riera, en va fer donació el
1891 a la Casa de la Caritat, que els llogava a tothom que els demanava i els feia sortir a la processó
del Corpus de la institució. L’any 1986 Domingo Humbert, per encàrrec de la Diputació, va fer una
restauració important d’aquesta parella i de l’altra que tenia la Casa de la Caritat, i els va fer augmentar 20 cm d’alçada.
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Carnaval del 1881
73. UNA FANTÀSTICA CAVALCADA MITOLÒGICA
ORGANITZADA PER LA SOCIETAT L’EURA
Un antecedent de La Gran Pesquera del Niu Guerrer (1891) és aquesta cavalcada de carnaval organitzada deu anys abans. Era un projecte de la societat L’Eura. N’hem localitzat dues descripcions,
la de la Crònica de Catalunya (28 de febrer del 1881) i la de La Ilustración de Luis Tasso (6 de març
del 1881), que és la que conté aquesta imatge. S’hi representen vint luxoses carretel·les de quatre o
sis cavalls amb estendards i personatges vestits, segons que diuen les cròniques, amb extraordinària
riquesa i propietat, que simbolitzaven les cinc parts del món. I al final, la gran carrossa que es veu al
dibuix, al·legoria del globus terraqüi arrossegat per un elefant i un rinoceront precedits per dues
hidres en forma d’esfinx. A l’interior de la mitja esfera, cinc joves que representaven les parts del
món, cada una recolzada en un lleó; el carro anava envoltat de llums de bengala.
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Corpus del 1883
74. I UNA MODESTA COMPARSA DE SANT JOAN I EL BE.
EL NIU GUERRER TAMBÉ PARODIA LA PROCESSÓ DEL CORPUS
La paròdia de les processons religioses (Corpus, Setmana Santa...) va ser una de les constants en
les cavalcades de carnaval del Niu Guerrer, tal com reflecteixen les vinyetes 33 (timbals), 36 (armats
romans) i 58 (sol-custòdia?). Una de les comparses que sembla que va tenir més èxit és la protagonitzada per Josep Sanromà vestit de sant Joan amb el be.
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Març del 1890
75. LA CAVALCADA DE L’EXPOSICIÓ DEL 1888,
PARODIADA PEL NIU GUERRER DOS ANYS DESPRÉS
A dalt, un diploma oficial de l’Exposició Universal del 1888. A baix, la paròdia del diploma que
en feu el Niu Guerrer dos anys després, el Gran Diploma d’Humor dedicat a Conrad Roure amb
motiu d’una funció de sarsueles al Teatre Tívoli. En el dibuix, els lleons s’han transformat en gossos
d’aigües de cartró; entre els espectadors hi ha la paròdia de sant Joan i el be, i l’estàtua que corona
(la reina?) s’ha transformat en un actor (Joan Sanromà?). Quin significat tenen les figures del diploma original?
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Setembre del 1895
76. LA MURGA DEL NIU GUERRER,
PARÒDIA DE LA BANDA MUNICIPAL
En aquesta interessant pintura, exposada a l’Exposició Humorística de Belles Arts del setembre
del 1895, es veu la Banda Murga del Niu Guerrer parodiant el vestit de gala de la Banda Municipal
de l’Ajuntament, amb casc emplomat. A diferència de la resta de pintures i objectes d’aquesta Exposició Humorística, la intenció de l’autor no és estrafer la realitat sinó constatar-la en els mínims
detalls, amb més realisme que la fotografia en què es va inspirar el pintor. La diferència entre les dues
imatges radica en els atributs (objectes) que porten els músics en la pintura, i que a l’època de ben
segur tenien un significat irònic que avui no podem desxifrar, més enllà dels possibles “cuiners” que
porten una cassola i el ventall de cuina. Un dels músics duu un palmó i un altre, un ram de flors. Del
bombo surt un gat, i a la part inferior esquerra un conill toca la trompeta.
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Final del segle XIX
77. L’ATAPEÏDA AGENDA DE LA MURGA DEL NIU GUERRER
Tenim poques referències d’aquesta secció del Niu. El document més antic és aquesta llista de
quaranta-tres socis del 1886. El diari La Dinastía del 7 de febrer de 1894 en descriu les característiques: “formada por 25 individuos a semejanza de la banda-orquesta municipal a la qual parodiaban
hasta en sus mas mínimos detalles, ejecutando infinidad de piezas de música popular con gusto y afinación... el público ha correspondido colmando de aplausos... y llenando de tabaco las gorras que a
este objeto pasaban postulantes de la misma sociedad”. La primera referència documentada és del
1893, una nota de premsa en què consta que amenitzava els balls de carnaval de la Societat Latorre
al Teatre Principal. L’any següent, el 1894, per carnaval, va organitzar una serenata a la redacció de
L’Esquella de la Torratxa; el mestre Rodoreda dirigia l’orquestra d’instruments “de canya?”, i a l’abril actuava a la sala de descans del Teatre Romea en una funció en benefici de l’actor còmic Frederic Fuentes. A la vinyeta 55 de l’auca de rajoles es veu la Murga participant en unes caramelles, envoltats de fanals i lluminàries. A la part superior dreta, penjat de la façana, es veu la pintura d’un canó
llançant objectes; qui sap si representa el canó del fabricant de màquines de cosir Escuder, que utilitzava la màquina de guerra per llançar publicitat. El diploma de cooperació en el carnaval del 1898,
amb dibuixos d’Oleguer Junyent, assenyala que la banda-murga aquell any encara estava en actiu,
però en anys posteriors tan sols hem trobat una notícia a la revista del Niu del 1900 en què s’explica la intenció dels socis Teixidor (clarinet) i Pallejà (cornetí) de formar un “septimio”.
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Final del segle XIX
78. LA CAVALCADA DELS TRES TOMBS,
PARODIADA TAMBÉ PEL NIU GUERRER
D’aquesta cavalcada només es conserva aquest dibuix de l’auca de rajoles. No sabem si sortia el
12 de gener, diada de Sant Antoni, o era una comparsa de carnaval. És un altre exemple del Niu Guerrer pel que fa al seguiment irònic i sistemàtic de les manifestacions festives de carrer a la Barcelona de
final del segle XIX. Tampoc no sabem si en aquest cas era exactament una paròdia, o era que els socis
del Niu acompanyaven amb el vestit de guerrer i torxes, tal com es veu en els extrems del dibuix, la
cavalcada autèntica del gremi de cotxers i carreters.

153

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:38 Página 154

Carnavals del 1891 i 1892
79. UNA CAVALCADA EXCEPCIONAL DEL NIU GUERRER:
LA GRAN PESQUERA. L’ASPECTE GENERAL
Aquests tres documents expliquen les grans dimensions d’aquesta cavalcada de carnaval del 1891
i 1892. El full amb els rodolins, editat el 1891, explica el tema: “Cuento de may acabá, fora aquesta
mascarada, si volguessim exposá, tota la gent disposada a pescá”. Al costat, el full de rengle imprès
amb les carrosses i comparses del seguici. A sota, una fotografia del dibuix que probablement va ser
la base per a la impressió (hi ha lleugers canvis de dibuix). La premsa humorística de l’època es va
fer ressò de la desfilada. A La Tomasa (4 de març del 1892, p. 128), en un article signat pel doctor
Geroni, es diu: “Jo crec que el carnaval degenera... Sort que els barcelonins hem gosat en mitj de tot
d’un bon espectacle. La cabalgata nocturna de la Societat Niu Guerrer, organisada per uns quants
tranquils que tenen quartos y humor, cosas que avuy van molt buscades”. En el full de rengle apareixen dibuixades més de dues-centes persones, vuitanta-vuit cavalls, dotze carrosses tibades per
cavalls, quatre grans objectes portats a les espatlles, quinze carretel·les tibades per dos o quatre cavalls
i diferents grups de comparses. Segons una nota del diari La Dinastía (1 de març del 1892), l’acompanyament musical anava a càrrec de tres grups: músics de la Casa de la Caritat, músics de l’Ajuntament de Barcelona i un grup de “Veteranos de la libertad”.
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Carnavals del 1891 i 1892
80. DETALL DE LA GRAN PESQUERA EN TRENTA-SIS DIBUIXOS
ORIGINALS. DEL GRAN TINTER DELS PERIODISTES AL SUBMARÍ
D’ISAAC PERAL
Aquesta col·lecció de trenta-sis dibuixos originals en color de La Gran Pesquera, que eren dins
el llibre de la història del Niu Guerrer, és l’aproximació visual més detallada de l’esdeveniment. Aquí
estan disposats, aproximadament, tal com apareixen en el full de rengle imprès. Pel que sembla, hi
manquen alguns dibuixos respecte a les altres versions. Dels quatre emmarcats, el primer i l’últim
s’expliquen a part. El gran tinter amb quatre portadors encapçalava un conjunt de set carretel·les amb
comparses al·lusives a diferents diaris i periodistes de l’època: “pescadors de lectors i subscripcions”.
L’altre dibuix és una al·legoria humorística del submarí d’Isaac Peral, projectat el 1885 i que va tenir
l’èxit polític i públic que li havien regatejat a Monturiol anys abans. Segons s’explica en el text del
full de rengle imprès: “pesca un marí, un barco peix”.
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Carnavals del 1891 i 1892
81. ELS GRANS OUS DEL NIU GUERRER,
UNA CARROSSA DESTACADA
La primera carrossa de la comitiva representava els atributs del Niu Guerrer, un niu amb uns grans
ous. “Obran pas, municipals, — guerrers, porrers á trompolls, — porta-estandarts de la terra, —barreja de pescadors, — anunciants de la pesquera, — heralts que portan lo guió — y’l carro del Niu
Guerrer — ab lo seu niu y’ls seus ous.” El dibuix acolorit presenta algunes variants, quatre cavalls i
una ornamentació diferent. També s’ha localitzat una fotografia frontal de la carrossa i unes decoracions de llautó.
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Carnavals del 1891 i 1892
82. HEM TROBAT UN PETIT VESTIGI ORNAMENTAL
D’AQUELLA “PESQUERA”
L’única informació que tenim d’aquest guarniment de llautó és una etiqueta en què hi ha escrit:
“procedeix d’una cavalcada organitzada pel Niu Guerrer”. El treball és molt acurat, fins i tot luxós,
per la pedreria aplicada a un ús efímer. La iconografia del niu amb els ous-perles i, sobretot, els ocells
de paper representats ens porten a deduir que devia formar part d’una de les primeres cavalcades.
Posats a plantejar una hipòtesi, la carrossa del Niu a La Gran Pesquera té a la part del faldellí unes
garlandes que són semblants.
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Carnavals del 1891 i 1892
83. L’APOTEOSI FINAL: UN GRAN AQUARI TIBAT PER MOLTS
PESCADORS I QUATRE CAVALLS. A DALT, UN GUERRERO PESCANT
AMB ARMADURA
A la part final de la cavalcada, l’apoteosi, una legió de pescadors precedien un gran vaixell de vela
tripulat per nombrosos mariners. Tancava la comitiva una carrossa amb un gran aquari i un guerrer
ficat en una barca pescava amb canya amb l’esquer d’una carta dins l’aquari. Dels dibuixos es dedueix que el recipient era ple d’aigua amb peixos. Les tres versions dibuixades d’aquest singular artefacte no ens permeten fer-nos càrrec de la seva complexitat. Des d’un punt de vista simbòlic, el missatge era que, en el fons, tothom pesca alguna cosa.
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7 d’abril del 1895
84. LA CAVALCADA BENÈFICA DEL REINA REGENTE
PER AJUDAR LES VÍCTIMES D’UN NAUFRAGI
El 7 d’abril del 1895 el Niu Guerrer va organitzar una petita cavalcada per recollir fons per a les
famílies de les víctimes del desgraciat naufragi del vapor de l’armada Reina Regente. Obrien la comitiva dos municipals a cavall. El seguici era compost per sis carretel·les i la carrossa. A la primera carretel·la hi anava l’estendard del Niu. La carrossa figurava les restes del naufragi del vaixell. En el centre, el navili enfonsat, i a sota, una foto de part de la tripulació desapareguda, amb una dedicatòria
de Joaquim Virgili, pare d’una de les víctimes: “Dedico este recuerdo como prueba de gratitud a la
filantrópica sociedad catalanista Lo Niu Guerrer”.
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Novembre del 1896
85. ... I UNA ALTRA PER A LES VÍCTIMES DE L’ATEMPTAT
DEL CORPUS EL 1896
El 7 de juny del 1896, dins de l’onada de terrorisme anarquista que patí Barcelona, es va llançar
una bomba al pas de la processó del Corpus al carrer de Canvis Nous –que el pintor Ramon Casas
plasmà en una gran tela–, prop de l’església de Santa Maria del Mar. El resultat foren onze morts i
molts ferits. Tres dies després, el Niu Guerrer va organitzar una cavalcada per recollir fons per a les
víctimes que apareixen en la llista. El projecte de la carrossa era del senyor Pruna. S’hi van recollir
3.062 pessetes.
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Carnaval del 1898
86. LA RUA DEL CARNAVAL DEL 1898.
ELS ANTICS I NOUS GUERRERS, PROTAGONISTES
Pel que sembla, en el concurs de disfresses i comparses del carnaval del 1898 va existir rivalitat
entre les presentades pels Antics Guerrers i la carrossa del Niu Guerrer. Ambdues entitats hi van
obtenir primers premis. Els Antics Guerrers, amb un seguici xinès de vint persones, va guanyar un
primer premi de comparses i el tercer pels fanals japonesos. Els figurins dels Antics Guerrers s’exposaven a la pàgina 132 de la revista humorística L’Esquella de la Torratxa del 4 de març. Els “nens
Pallejà” van rebre el primer premi del concurs de carros al·legòrics, amb una figuració del Quixot i
Sancho Panza. El Niu Guerrer ho va celebrar amb una fontada a El Remey.
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Setembre del 1902
87. LA CARROSSA DEL NIU A LA CAVALCADA D’UNES FESTES
DE LA MERCÈ MEMORABLES
La carrossa del Niu Guerrer va ser present a la cavalcada “artisticoindustrial” de la Mercè del
1902. La tradició de cavalcades cíviques a les festes de la Mercè està lligada a l’origen de la festa al
carrer que va impulsar des de l’any 1868 el llavors regidor, i després alcalde, Josep Rius i Taulet. És
una activitat festiva de continuïtat irregular. En el període de vint-i-quatre anys, del 1868 al 1902, la
festa de la Mercè i la cavalcada es van celebrar menys de la meitat dels anys. El 1902, però, va ser una
celebració excepcional gràcies a l’entrada de la Lliga en el govern municipal, i Francesc Cambó com
a regidor responsable de les festes. La primera trobada de gegants de Catalunya, el guarniment de
carrers i la cavalcada van ser els actes més destacats. La cavalcada tenia dues parts. La primera estava organitzada per l’Ajuntament i el diari La Veu de Catalunya i, projectada per Miquel Utrillo
(1862-1934), s’hi escenificaven les antigues civilitzacions mediterrànies. La segona part “artisticoindustrial” estava formada per més de deu carrosses d’entitats i cases comercials, entre les quals hi havia
aquesta del Niu Guerrer. Una carrossa luxosa, d’estètica clàssica i sense cap intenció de paròdia.
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Setembre del 1904
88. LA CAVALCADA DEL NIU A LA MERCÈ VA ACABAR MALAMENT
L’any 1904 va tenir lloc la darrera festa de la Mercè organitzada per l’Ajuntament. Des d’aquell
any i fins a la Guerra Civil només va ser una festa de caràcter religiós. Després de la guerra, fou restaurada per l’alcalde J. M. de Porcioles.
La del 1904 va ser una celebració amb moltes crítiques. En aquest context, el Niu Guerrer va rebre
l’encàrrec de l’Ajuntament de dur a terme una ambiciosa cavalcada al·legoricoartística sobre els mites
i la música Apol·lo i les muses. Obria la comitiva la Banda Municipal muntada, la seguia el rei d’armes d’Espanya amb el seu estendard i guàrdia d’honor, després el rei d’armes català amb el seguici,
els trompeters del Niu Guerrer a cavall, i al final els patges i bombers amb torxes. Les set carrosses
estaven projectades per destacats escenògrafs. Frederic Brunet va projectar el carro 1, la música mitològica; Lluís Bru, el 2, la música espanyola; Anton Gràcia, el 3, la música francesa; Frederic Brunet,
el 4, la música alemanya; Lluís Bru, el 5, la música italiana; Anton Gràcia, el 6, la música catalana; i
Josep Pallejà i Lambert Escaler, el carro 7, que tancava la comitiva amb la coronació de la Música pel
déu Apol·lo. A la foto superior esquerra, es veuen el primer i el darrer carro. En un context polític
difícil, els van ploure les crítiques, i més quan dos dels carros van cremar-se en un foc iniciat en el de
la música alemanya i les valquíries (4) provocat pels llums d’acetilè i els focs de bengala que l’acompanyaven. El dibuixant Junceda ho resumia en aquest acudit publicat a la revista Cu-cut: “Va ser un
fracàs, figura’t que fins es van cremar dos carros. Vaja, està vist que certes coses no es poden pendre
amb massa foch”.
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2. Ballar.
De la disfressa al barraló
Els balls de disfresses han estat un element fonamental dels carnavals del segle XIX i XX des que
l’any 1803 s’atorgà el privilegi de balls públics de màscares a la Casa de la Caritat en benefici dels asilats. Aquesta institució n’ha estat una entitat clau. Els teatres públics com el Romea o el Liceu muntaven uns empostissats sobre el pati de butaques i convertien l’aforament en immenses sales de ball.
D’altra banda, els tallers organitzaven els seus propis balls. La Paloma, Baldufa i El Gavilán (Taller
Ambut) són noms estudiats per Aureli Capmany a Un siglo de baile en Barcelona (1947).
Pel que fa a les dues entitats estudiades aquí, no tenim constància que la Societat del Born organitzés balls directament, però sí que, en canvi, col·laborava amb les principals societats de ball. Rossend Arús era, a més, un dels impulsors de la Tertúlia Catalana, que sí que n’organitzava.
Durant dos anys la burgesia de Barcelona va demostrar una relació especialment intensa amb els
artistes. A tall d’exemple, el ball de carnaval del Teatre Líric del 1889 va gaudir d’una escenografia
espectacular dirigida per Maurici Vilumara, amb tapissos humorístics de Santiago Rusiñol pintats per
Ramon Casas i pintures de Francesc Masriera..., molt notable des del punt de vista artístic, però amb
un entorn social que l’allunya de l’objecte d’aquest estudi. El carnaval era reduït a la disfressa personal, convertit en una luxosa festa privada, amb la participació dels grans artistes del moment, lluny de l’escarni o la crítica als poders establers, i a prop dels grans carnavals barrocs aristocràtics:
Pompeu Gener, disfressat de marquès de Pescara a la batalla de Pavia; Josep Lluís Pellicer, d’artista
romàntic; Santiago Rusiñol, de Larra; Ramon Casas, d’elegant del segle XIV; Francesc Galofre Oller,
de Don José de Carmen... Dos anys després, el 1891, es va repetir la singular relació entre burgesia
i artistes; en aquest cas, l’espai fou la sala gòtica de la Llotja de Barcelona, un espai carregat de nostàlgia dels antics balls de carnaval de principis del segle XIX.
Pel que fa al Niu Guerrer, sempre va organitzar balls, els principals pel carnaval però també en
moltes altres celebracions del calendari, com ara Sant Joan, la Mercè o la castanyada, tal com queda
reflectit en les vinyetes 32, 51 i 56. La característica diferencial eren els “balls de barraló” i els “balls
de pinyata”. En el Museu Frederic Marès hi ha una singular col·lecció d’invitacions de balls de barraló del Niu Guerrer, del 1883 al 1899. Pel que sembla, el barraló era una bota de vi que es consumia com a beguda predilecta en aquest tipus de balls. En els balls de pinyata, del centre de la sala
penjava un recipient ple de paperets i regals que en trencar-se eren recollits pels assistents; era un joc
semblant al de trencar l’olla.
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Abans del 1805
89. ELS BALLS DE PATACADA, CONTRAPUNT DELS ELEGANTS BALLS
DE MÀSCARA DEL LICEU
L’any 1805 Josep Robrenyo estrena al Teatre Barcelona Juan y Eulalia ó el sarao de la Patacada.
Ja era a l’època el local de balls més popular de Barcelona. L’origen del nom sembla ser la singular
manera de saludar o treure a ballar, segons les versions, amb un cop a l’esquena. Les màscares hi eren
permeses, i les esbroncades ocasionades, constants, tal com es reflecteix en el sainet de Robrenyo.
Pel que sembla, la patacada va tenir la seu a diferents llocs, inicialment en uns magatzems de la Barceloneta, local que es va incendiar la vigília dels Reis del 1807. L’any 1814 s’inaugurava un nou local
al carrer de les Tàpies, que subsistiria fins al 1854. Quan el 1836 se’n va fer càrrec la Casa de la Caritat, es va decorar l’espai. El dibuix ingenu de Lola Anglada d’una botiga de carotes de carnaval no
reflecteix del tot el sarcasme de les màscares de carnaval. El Sarau de la Patacada fou durant bona
part del segle XIX una mena de contrapunt als aristocràtics balls de màscares del Liceu. Hi predominaven les disfresses descarades o irreverents, fetes amb parracs i molta imaginació, que es qualificaven de mascarots; en canvi, la del Liceu es caracteritzava pels luxosos vestuaris d’època.
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Segle XIX
90. TOT BARCELONA BALLAVA. ELS BALLS DE DISFRESSES,
UNA DE LES DIVERSIONS MÉS POPULARS
Els tallers d’artistes no eren els únics organitzadors de balls de carnaval, i el carnaval tampoc no
era l’única època de l’any en què se celebraven balls. A mitjan segle XIX les entitats recreatives eren
molt nombroses, i els teatres, gremis, barris i entitats polítiques organitzaven balls en locals tancats
i sobretot en envelats. El tema va més enllà de les intencions d’aquest treball. Els balls més lluïts i
espectaculars eren probablement els organitzats en els anys quaranta en benefici de la Casa de la Caritat, al saló gòtic de la Llotja de Mar, que s’empostissava, i a partir de la fundació del Liceu el 1848,
en el pati de butaques de l’ampli espai. En la imatge de la part superior dreta es veu l’impressionant
aspecte de la sala amb els balladors fent una immensa serp. Una invitació de ball del Liceu del 1862
després d’un dels incendis que afectà l’edifici mostra una nimfa alada sortint de les cendres. Durant
el carnaval dels anys seixanta del segle XIX, en els anys de la Societat del Born, un dels actes més
esperats era la visita i presidència dels balls per “sa majestat” el carnestoltes. A la part inferior, triades quasi a l’atzar, hi ha unes invitacions de ball encunyades, representatives de la varietat d’entitats
recreatives que organitzaven balls en locals tancats i en envelats durant tot l’any, amb el pretext de
les festes majors dels diferents nuclis de població o de les diferents entitats corporatives. Cada societat competia per fer la invitació mes original. D’esquerra a dreta, la invitacions del Casino del Centro de Sants del 1879, amb la imatge grotesca d’un mico enfilat a un balcó que aguanta una camisa
amb el programa (probable al·legoria de les caricatures del darwinisme). La segona, un cuiner amb
la graella del 1879, probable referència a Sant Llorenç (10 d’agost). Després una invitació amb el troquelat d’unes ulleres de La Joven Merced el 1877 que celebrava un ball d'envelat al setembre, i finalment una interessant invitació de la societat de balls La Matonera de Gràcia del 19 de març del 1882
(Sant Josep): del recipient del mató surt una noia (matonera) amb el plat, el mató i el programa.
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1861

1862

1863

1862

1864

Del 1861 al 1864
91. ELS BALLS DE MÀSCARES DE LA PALOMA,
UN ESCLAT D’IMAGINACIÓ
Els artistes del Taller Rull i altres amics van organitzar durant quatre anys al Teatre Odeon uns
balls de carnaval memorables. Les invitacions les dibuixava Eusebi Planas. Les disfresses dels participants eren molt imaginatives, com es pot veure en l’excel·lent àlbum de fotografies de Soler Rovirosa (Arxiu Fotogràfic de Barcelona). Segons explica Aureli Capmany, els membres del jurat dels
premis del concurs de disfresses portaven un cap d’ase com a barret. N’hem localitzat invitacions
dels anys 1861, 1862, 1863 i 1864 (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). En la invitació del 25
de febrer del 1862 una jove sosté amb l’índex de la mà un colom, i recrea així la ja popular americana (ara en dirien havanera) de Gaztambide: “Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño...”,
o en versió irreverent, “fot-li cop d’escombra i veuràs com vola”. En el programa escrit del 12 de
febrer del 1863 hi ha molts detalls que assenyalen el to sarcàstic general. Entre les composicions a
escoltar, un vals titulat Estragos de los juegos florales i un rigodon, ¿Qu’ets del Ateneo? A la segona
part, la comissió anuncia que farà “el que no es fa a Barcelona”, regar el terra amb aigua de colònia
de Juan Maria Farina. A les notes s’especifica que no es permetrà l’entrada als que vagin sense disfressa, a la gent de mal humor o als que tinguin mal alè. Serafí Pitarra, quan es va dissoldre la societat (1864), hi va dedicar el Singlot poètic La mort de la Paloma, il·lustrat amb uns interessants gravats. Prop de mig segle després, el 1907, es va crear una sala de ball estable al carrer del Tigre
anomenada també La Paloma. Possiblement els promotors es van inspirar en els recordats balls del
Teatre Odeon.
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Del 1865 al 1889
92. EL TALLER BALDUFA, UNA ALTRA DE LES ENTITATS QUE
ORGANITZAVA BALLS DE DISFRESSES MEMORABLES
L’any 1865, Modest Urgell, Eusebi Planas i Simó Gómez, entre altres artistes, van fundar el Taller
Baldufa. La societat va durar fins al 1889, i el local era al carrer del Beat Oriol 4, 1r. Al pis de sobre
hi havia el Taller Ambut, creat un any abans. Les quatre invitacions escollides tenen, com totes les
d’aquest taller, uns dibuixos de qualitat. L’any 1885 varen editar aquest interessant mocador com a
invitació de senyora per al ball de màscara, (Disseny Hub Barcelona - Museu Tèxtil i d’Indumentària). El dibuixant Xumetra, uns quants anys després, el 1903, a les pàgines de la revista Álbum Salón,
recordava l’esperit d’aquella entitat amb un seguici singular de disfresses.
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Carnaval del 1889
93. EL BALL DE MÀSCARES DEL TEATRE LÍRIC DEL 1889,
ORGANITZAT PEL CERCLE ARTÍSTIC, ESCENOGRAFIA I DISFRESSES
AMB MOLTA PARTICIPACIÓ D’ARTISTES I ESCRIPTORS
Va ser un esdeveniment memorable per a la societat burgesa barcelonina de final del segle XIX:
el sarcasme irreverent del carnaval, endolcit per un gran ball de disfresses on els protagonistes eren
els artistes del moment disfressats de personatges elegants de totes les èpoques. N’hem localitzat quatre fonts documentals principals: una làmina de Josep Lluís Pellicer encartada a la revista La Ilustración Artística; un suplement de quatre pàgines del diari La Vanguardia, amb dibuixos d’Alexandre de Riquer, Labarta, Lluís Masriera, i aquests figurins dibuixats per Santiago Rusiñol; la descripció
viscuda per Lluís Masriera (Mis memorias, 1954), i un llarg article de Miquel Moragas, Moraguetes,
a la revista Mirador de l’agost del 1936, en què va recollir el testimoni de primera mà de Rusiñol i
Vilumara. El Teatre Líric, també conegut com a Sala Beethoven, era el darrer vestigi dels Camps Elisis del passeig de Gràcia, on ara hi ha la Pedrera. L’organització va anar a càrrec del Cercle Artístic,
presidit per l’orfebre i pintor Josep Masriera (pare del també orfebre i pintor Lluís). La decoració
era un projecte de Soler i Rovirosa amb plafons pintats per Ramon Casas i Santiago Rusiñol i grans
tapissos de Pascó, Llimona, Vilumara, Xumetra i Labarta. En l’ambientació musical hi van participar el mestre Nicolau i l’Orfeó Català, dirigit per Millet i Pau Casals, entre d’altres.
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Artistes disfressats: 1. Josep Lluís Pellicer Fenyé, d’artista romàntic; 2. Pellicer Montseny, d’elegant català del segle XVII; 3. Santiago Rusiñol, de Larra; 4. Ramón Casas, de “lechuguino” del segle
XIV; 5. Pompeu Gener, de marquès de Pescara a la batalla de Pavia (les tres fotografies de la part
inferior es van publicar a El Día Gráfico); 8. el fotògraf Napoleon, de Rubens; 7. l’editor Victorià
Seix, de “lechuguino” del segle XII; 8. Maurici Vilumara, amb vestit persa.
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Carnaval del 1891
94. ... I EL DE LA LLOTJA DEL 1891, ORGANITZAT TAMBÉ
PEL CERCLE ARTÍSTIC
Amb un plantejament similar al carnaval de dos anys abans, però en un espai diferent, “més
noble”, el saló gòtic de la Llotja, el 9 de febrer de l’any 1891 es va organitzar un altre ball de màscares memorable, també amb la participació molt activa dels intel·lectuals i artistes del moment. L’espai escollit, la Llotja, no era casual. Abans de la inauguració del Liceu, el segle anterior i durant molts
anys, era el principal escenari barceloní dels balls de màscares de carnaval. El projecte de decoració
del 1891 era de Josep Pascó, un destacat artista i decorador. L’estètica de l’espai neogòtic-modernista devia ser espectacular, especialment pel que fa a les grans làmpades que apareixen en els dibuixos
de Xumetra reproduïts a La Vanguardia i a la pintura de Nicanor Vázquez. Pel que fa a la llista de
famosos participants disfressats, va ser tant o més nombrosa que en el ball del Teatre Líric: Lluís
Labarta, de bretó; Pompeu Gener, de Lluís de Requesens; Lluís Masriera, d’egipci faraònic; Albert
Lleó Morera, propietari de la casa Lleó Morera, de guerrer del segle XIV; Santiago Rusiñol, de pierrot Villette; Narcís Oller, de calabrès; Guiomar Lorenzale, de Maria Estuard...
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Sant Josep del 1911
95. EL BALL DE MÀSCARA DE LA REVISTA PAPITU,
ENVOLTAT DE POLÈMICA. EL FINAL D’UNA ÈPOCA
La revista Papitu, una publicació llegendària creada per Feliu Elies (Apa com a dibuixant, Joan
Sacs en els textos), és l’escrit més característic de l’anomenat gènere psicalíptic, que va tenir diferents
propietaris i directors. L’època de més èxit fou probablement entre 1911 i 1914, quan la dirigia Francesc Pujols. En aquells anys, a banda de la publicació, s’assajaren algunes activitats públiques sempre mal vistes per les autoritats. El 18 de març del 1911, la vigília de Sant Josep, patró dels “papitus”,
es convocà aquest ball de màscares al Teatre Espanyol. Només l’anunci del ball provocà una reacció
irada dels sectors més conservadors de la ciutat. Des del Diario de Barcelona estaven indignats perquè un acte així es pogués fer “en la católica España”. A El Correo Catalán es deia que Barcelona es
convertiria en una “Sodoma y Gomorra”. Hem localitzat aquest programa de vuit pàgines que devia
anar encartat en el número del 13 de març i on s’anunciava: “Divettes, bailerines, coupletistes, tiples
i coristes, lo milloret de cada centre docent d’ensenyansa lliure, ens han jurat cent i mil vegades que
vindràn... Hi haurán certamens de can-can... Hi haurán cotxes de punt a la sortida que serà prop de
les sis de la matinada!... En Honor del nostre Sant Patró Sant Josep”. A la portada se’n reproduïa el
possible cartell. Dels dibuixos interiors destaca un sant Josep del bracet d’una descucada i carnavalesca ballarina. El ball, pel que sembla, va quedar aigualit pels escamots de requetès i la policia a l’exterior i els quatre censors a l’interior del local enviats pel governador civil.
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1896

1892
1894

1893

Final del segle XIX
96. ELS BALLS PARTICULARS DEL NIU GUERRER,
DEL CALENDARI A LA PINYATA
Hi ha tres vinyetes de l’auca de rajoles del Niu Guerrer que expliquen algunes dates del calendari en què se celebraven balls especials. A la vinyeta 32 s’esmenten les diades dels “Joseps, Antons,
Juans i Peras”, que tenien un motiu especial associat a cada ball. Interpretem que el ball de mantons
era per Sant Josep, el de tortells per Sant Antoni, el de coques per Sant Joan i el d’alfàbregues per
Sant Pere. A la vinyeta 51 es fa referència a la paròdia dels “balls de Xiribia”; la sala està decorada
d’envelat i els balladors van amb copalta. A la tercera vinyeta, la 56, es veu la sala amb els balladors
i una gran figura de castanyera presidint l’espai: “Tots sants castañes y panellets, tots es divertian gastan sols 2 ralets”. Del carnaval dels anys 1892 al 1896 hem localitzat aquestes invitacions de balls de
pinyata. La pinyata com a element festiu sembla una versió importada del joc de trencar l’olla. Clavé i Torres (1860, p. 59) afirmen que els primers balls de pinyata a Barcelona es van fer durant el carnaval de la Llotja del 1846. De les invitacions de balls de pinyata del Niu Guerrer aquí presentades
destaquen les del 1896: un bacallà i un drap de cuina plegat, encunyats, associats, respectivament, a
les “guerreres” i els “guerrers”.
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1882

1883

1885

1885

1888

1897

1896

1899

1895

1899

1900

Final del segle XIX
97. ...I ELS BALLS DE BARRALÓ, AMB UNA BOTA DE VI
COM A PROTAGONISTA
Hi ha invitacions del Niu Guerrer del 1882 al 1900 anunciant pel carnaval balls de barraló. Pel
que sembla, es tractava de balls on la beguda exclusiva era una bota de vi, motiu que apareix en quasi tots els dibuixos. D’aquesta col·lecció destaquen, per la finor del dibuix, els del guerrer i la guerrera del 1885, ell caracteritzat de taverner i ella de bugadera, i el del 1888, paròdia quixotesca d’un
guerrer amb armadura i una bota de vi a la mà. A la vinyeta 61 de l’auca de rajoles, una munió de
disfressats al voltant d’una gran taula celebra un ressopó després del ball de barraló, amb un sistema
que ara anomenarien “de carmanyola”: “se porten tots la teca i brindan de debò”. Els balls de barraló eren un costum popular, i se’n celebraven sovint, com ara aquest del Casino Artesà de Gràcia
del 1900 (Arxiu del Districte de Gràcia), en la invitació del qual apareix la figura d’una “ecuyère”
republicana cavalcant el barraló.
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3. Actuar.
Teatre satíric, el sainet
Una de les expressions bàsiques de l’humorisme del 1830 al 1930 era organitzar representacions
teatrals, una de les diversions més populars estesa en totes les capes socials. El teatre de sala i alcova
fou l’expressió més primerenca, domèstica i modesta d’aquest tipus d’activitat, i el lloguer de grans
teatres per societats recreatives, l’expressió més pública i multitudinària. La majoria de casinos, cafès
polítics, centres obrers i centres catòlics tenien el seu propi teatre. El barri de Gràcia, per exemple,
havia arribat a gaudir simultàniament entre els anys 1920 i 1930 de més de vint teatres amb programació regular. Els límits entre teatre d’aficionats i teatre professional eren difusos.
De la Societat del Born cal destacar les representacions teatralitzades de la cort de “sa majestat”
el carnestoltes. Pel que fa al Niu Guerrer, aquesta fou una de les entitats que desenvolupà més activitat teatral, primer llogant teatres i després, durant molts anys, en el teatre del seu local social. Fins
i tot en els anys noranta del segle XIX quan, per obres, no tenien local on actuar, feien titelles, fet
palès en la rajola-auca 50: “No poden fer al teatre funcions, fent putxinel·lis queden contentons”.
El mestratge i l’herència de Robrenyo i Pitarra, els sainets del primer i els Singlots poètics del
segon, eren una constant en les programacions, igual que les paròdies del teatre clàssic en castellà,
especialment del Don Juan Tenorio de Zorrilla, que es convertirien cada any en una activitat festiva
característica de Tots Sants i el dia dels Difunts de finals d’octubre a principis de novembre. Els Don
Juan Tenorio esdevingueren l’expressió més genuïna d’aquest teatre humorístic.
L’autor humorístic més reconegut a l’època, i avui totalment oblidat, fou Sixte Rebordosa i Comas
(1863-1921), que signava les seves obres com a Llamp-Brochs. Segons les memòries de Vicenç Prat,
Rebordosa era un barrilaire, deixeble de Llanas, Almirall i Pitarra; fundador de la colla de caramelles llicencioses Els Guerreros Escaldats, i director de la revista satírica La Llanterna.
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Carnaval del 1838
98. LO REY MICOMICÓ, LA SÀTIRA ANTIMONÀRQUICA D’ABDÓ
TERRADAS QUE VA NÉIXER A FIGUERES I ES VA REPRESENTAR
A BARCELONA
Abdó Terradas i Paulí (Figueres, Alt Empordà, 1812 - Medina Sidonia, Andalusia, 1856) fou un
polític republicà, alcalde de Figueres el 1842. Uns quants anys abans Terradas cercava maneres de
ridiculitzar la reialesa. Segons s’explica a Figueres, hi havia un carter de caràcter fantasiós. Un dia
algú li va deixar una edició del Quixot, i la va llegir amb tant de sentiment, que es va creure descendent directe de la dinastia micominiana. Terradas i els seus amics li van afermar la convicció creant a
Figueres una societat per tal d’homenatjar aquesta singular reialesa. El rei Micomicó rebia en determinats dies els súbdits, i organitzava festes, balls i cerimònies diverses. Abdó Terradas es va autoproclamar “Gran chambelán de Palacio”. Es publicava un butlletí oficial i la broma anà agafant unes
proporcions tals, que Terradas decidí traslladar la cort reial a Barcelona. D’aquí l’origen de la farsa
en dos actes, en vers català, escrita per un “micomicó”, que es va estrenar a Barcelona el 1838, segons
sembla amb gran èxit. La memòria de Terradas i el seu pensament polític han quedat arrelats fins avui
en la societat civil de Figueres. Amb més bona intenció que eficàcia expressiva, el 1985 els geganters
d’aquesta ciutat van posar els noms dels protagonistes de la sàtira (Janet i Justa) als gegants comprats
als anys cinquanta a la botiga de Barcelona El Ingenio. L’any 2001 el Casino Menestral Figuerenc,
per celebrar el seu 145è aniversari, va encarregar als artistes Ventura i Hosta, de Navata, un gegantó
amb la fesomia d’Abdó Terradas.

180

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:44 Página 181

18 de febrer del 1873
99. LA SOCIETAT DEL BORN, UNA LLOA PÒSTUMA, PROBABLEMENT
ESCRITA PER ROSSEND ARÚS I ESCENIFICADA AL TEATRE CIRCO
Aquesta lloa en vers i un sol acte es va estrenar pel carnaval del 1873 al Teatre Circo Barcelonès.
Està signada per R. A. A., inicials que amaguen, sens dubte, l’autoria de Rossend Arús i Arderiu. Hi
apareixen, d’una banda, sis personatges: la Caritat, la Follia (Locura), la Fama, la Pobra, la Societat
del Born i el Disfressat. La resta de l’escena l’ocupa un cor de disfressats i pobres. No tenim notícies
de la seva estrena i repercussió, però entenem que és un document especialment interessant perquè
en els diàlegs es defineixen molt bé les finalitats de l’entitat: filantropia i diversió. Probablement formava part dels actes del carnaval del 1873, poc abans de la dissolució de la Societat. En el vers final,
els personatges que figuraven la Follia, la Caritat i la Societat del Born s’abracen enmig de flames de
bengala mentre el cor exclama: “ben haja l’hora, que s’ha ajuntat ab la gatsara, LA CARITAT”.
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Del 1862 al 1890
100. EL CONTEXT DESVERGONYIT DELS SINGLOTS POÈTICS
DE PITARRA, UNA TRADICIÓ QUE ENCARA VIU
La primera paròdia coneguda de Frederic Soler, Pitarra, Don Jaume el Conquistador, tenia un
caràcter marcadament desvergonyit, i parodiava el drama històric castellà d’Altadill, que triomfava
l’any 1862. Tal com explica Francesc Curet (1967, p. 121), fou una representació que no va sortir del
carrer d’Escudellers, on Soler havia llogat un pis. El mateix Soler interpretava Don Jaume, Conrad
Roure feia de Fontanelles, i pel que sembla, el dibuixant Josep Lluís Pellicer també hi intervenia. Una
paròdia, però, que tingué un ressò popular que ha durat fins avui, com ho demostra aquesta versió
sarsuela-rock de La Trinca l’any 1978.
El 1865, any de l’estrena d’El castell dels tres dragons, es formalitza al Teatre Odeon una companyia estable per representar en català les obres de Pitarra: La Gata. Pitarra era la nota discordant en
un ambient generalitzat d’exaltació de les campanyes militars al Marroc. Unes paròdies (Les píndoles de Holloway o la pau d’Espanya...) on apareixien des de l’emperador del Marroc fins al general
Quim (general Prim). La rebotiga de la rellotgeria familiar va ser un bullidor de gatzara en un ambient
republicà i federal.
Hi ha nombrosos i documentats estudis sobre l’obra de Frederic Soler, Pitarra, i sobre el significat de les gatades i l’edició dels Singlots poètics. Tan sols a tall d’exemple: Alfons Roure (La rebotiga de Pitarra, 1946), Joaquin Ciervo (Federico Soler, Pitarra. Gran figura barcelonesa, 1944), Josep
M. Poblet (Dels dies de Serafí Pitarra, 1979), Carme Morell (El teatre de Serafí Pitarra, 1996), o obres
més generals com la de Francesc Curet Història del teatre català (1967).
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Final del segle XIX
101. ELS GUERRERS EREN LA CLACA DE LES GATADES DE PITARRA
L’origen de la fundació de la societat Els Guerrers i després el Niu Guerrer prové d’un grup d’entusiastes de les representacions del teatre de Pitarra al Teatre Odeon, i especialment de les d’El castell dels tres dragons, en què per mitjà de la paròdia es desmitifica la figura de l’heroi. En aquest cas,
Pitarra parodiava una obra de gran èxit el 1864, La campana de la Almudaina, un drama històric de
Joan Palou i Coll, interpretada i dirigida per la companyia de Josep Valero.
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Final del segle XIX
102. EL TEATRE MÉS SERIÓS DE FREDERIC SOLER
EN UN NIU GUERRER TAMBÉ MENYS IRREVERENT
Durant les diferents etapes de la societat el Niu Guerrer es van representar, de manera destacada
i permanent, les obres de Frederic Soler, a l’etapa de joventut conegut com a Serafí Pitarra. A banda dels programes i cartells de què consta aquesta predilecció, hi ha uns dibuixos acolorits originals
que devien servir com a únic cartell anunciador en el mateix local: L’Esquella de la Torratxa, un
dibuix firmat per R. Riera (1892); Les heures del mas, signada per F. Jordà (representada el 24 de
setembre de 1890), o Sota terra, amb dos dibuixos, un en color i un altre en blanc i negre signat per
Pellicer i publicat a la revista del Niu Guerrer l’any 1889.
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Del 1880 al 1905
103. ACTIVITATS TEATRALS DIVERSES
DEL NIU GUERRER. DE LES FUNCIONS “EN BENEFICI DE...”
ALS ESPECTACLES DE MÀGIA O TITELLES
En el tombant del segle, les activitats teatrals eren molt diverses. Uns exemples. El
1889 en el context de la sàtira a l’Exposició Universal es va estrenar la comèdia en tres
actes Enseñar al que no sabe, probablement relacionada amb la gramàtica per a la
guàrdia urbana escrita per Rossend Arús. La paperina-programa correspon a una
“extraordinària funció” de sarsuela a “Benefici Camaló”, paperina que semblava contenir tramussos, cigrons o cacauets per menjar durant la funció. La pràctica teatral de
fer una determinada funció en benefici d’un actor o autor teatral era freqüent a l’època. A sota, el programa teatral del Niu Guerrer a les festes de la Mercè del 1891:
sainets, comèdia, jocs de mans, “cuadros disolventes” i un drama de Pitarra, La banda de bastardia. Al costat, un curiós i allargat programa de prestidigitació, amb la participació de Florenci Bover (“el Rey de la màgia”). Les dues imatges de la part inferior esquerra, la vinyeta 50 de l’auca de rajoles i el dibuix aparegut a la revista del Niu
del 1902, evoquen les representacions de titelles, que també tenien molta acceptació
entre els socis.
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Josep Casamajó

Gaspar Furquet

Manel Vallhonrat

Manel Brugulat

Josep Camaló

Primeres dècades del segle XX
104. EL TEATRE D’AFICIONATS DEL NIU GUERRER
A COMENÇAMENT DEL SEGLE XX
A partir del 1900 el Niu Guerrer té una activitat dirigida als socis, com tantes entitats recreatives.
El teatre d’aficionats n’és una de les bàsiques. La fotografia central és del 1902 i aparegué a la revista de l’entitat del mes de gener. S’hi explica que els directius i principals actors de la secció de teatre
van fer un dinar a Vallvidrera, al restaurant Buenos Aires. Comparant aquesta fotografia amb d’altres d’individuals aparegudes aquell any, podem identificar d’esquerra a dreta i de baix a dalt: Ricardo Font i Manuel Bragulat (filera 1), Lluís Tusquellas (filera 3) i Josep Camaló i Jacint Rosés (a dalt,
a la filera 4). De la fotografia de la part superior dreta, apareguda a la mateixa revista, n’hem pogut
localitzar l’original. A la fotografia de la part esquerra, es pot veure el taller d’escenografia de l’entitat. A sota, alguns dels molts participants en la secció de teatre del Niu Guerrer, exaltats en un verset, a les pàgines de la revista de l’entitat.
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De final del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX
105. EL TENORIO, SERIÓS O HUMORÍSTIC, UNA EXPRESSIÓ
POPULAR DEL DIA DE DIFUNTS
Aquests tres documents reflecteixen la gran varietat de registres populars de Don Juan Tenorio
de Zorrilla. A dalt, una de les primeres paròdies del Don Juan, de Sanall i Serra del 1884. Enmig, una
estampa de retallables, del tombant del segle XIX, per representar en un teatrí de sobretaula l’obra
de Zorrilla. A la dreta, una caracterització d’una paròdia de l’obra interpretada per l’actor Josep Santpere (foto de Gaspar publicada a la revista Mundo Gráfico del 31 d’octubre del 1928). Es va arribar
a representar com a espectacle de mim o d’autòmats. L’any 1904 en el teatre d’autòmats Narbón,
situat a la rambla de Catalunya, es feia l’espectacle El senyor Tenorio, en set actes, amb escenografia
de Moragas i Alarma. El gran actor Lleó Fontova, en l’article autobiogràfic Avans i are, que va assolir una menció als Jocs Florals Humorístics del Niu del 1878, explicava com la majoria de gent només
anava al teatre per Nadal a veure Els pastorets, a la Quaresma a veure la Passió i el dia de Difunts a
veure El convidado de piedra, un dels antecedents del Don Juan de Zorrilla.
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Final del segle XIX
106. ELS SET TENORIOS TOREROS DEL NIU GUERRER
Pel que sembla, el Niu Guerrer també participava a la febre de Tenorios estrafets. N’hem seleccionat aquests quatre vestigis. A baix, a la dreta, un cartell del Niu Guerrer anunciant El Nuevo Tenorio, obra de Rossend Arús i Josep Maria Bartrina, que es devia representar a final del segle XIX. A
dalt, les vinyetes 20 i 39 de l’auca de rajoles, probablement relacionades amb una original funció que
es va fer el 21 juny del 1900. El cartell de la part inferior esquerra ho anunciava com una “Gran y
extraordinaria corrida de tenorios” en benefici del “diestro taurómach Emili Sancho, alias Marramau”. Pel que s’explica en la revista de l’entitat, van convertir el saló d’espectacles en una plaça de
toros, on no faltava sol, “sombra, chiqueros” i presidència. Set guerrers feien de Tenorio. En l’article es diu que “el guerrero que no es porti bé serà retirat al corral per mitjà de clarins”. No sabem
com va acabar la humorada; la rajola 39 ens dóna la pista que un dels Tenorios va fugir i el van haver
de cercar a la plaça de Sant Jaume.
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Final del segle XIX i començaments del XX
107. EL TENORIO DEL TEATRE DE MIM ONOFRI
Una altra de les funcions més originals que hem localitzat del Don Juan Tenorio de Zorrilla es
representava sense text, com a espectacle de mim. Segons explica Xavier Fàbregas a Iconologia de
l’espectacle, a final del segle XIX els Onofri tingueren a Barcelona un gran èxit amb aquesta versió
de mim. En el document de l’esquerra s’anunciava la representació del primer acte al Teatre Circo
Barcelonès el 14 de març del 1901 en benefici del fundador de la companyia Temistocle Onofri, amb
decorats del seu fill Achille. A la dreta, la caricatura d’Apel·les Mestres publicada a la revista Hojas
Selectas el novembre del 1902 ens aproxima al escenari.
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De final del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX
108. DON CUAN TANORIO DE LLAMP-BROCHS,
PSEUDÒNIM DE SIXTE REBORDOSA I COMAS
L’obra més popular de Llamp-Brochs fou aquest Don Cuan Tanorio. L’edició més antiga localitzada és la que es va fer a Manresa l’any 1896, a la Impremta del Comerç. En la més moderna localitzada (la vuitena edició) no hi consta l’any, però probablement es va editar entre el 1910 i el 1930.
L’any 1897 se’n va publicar una segona part, titulada Nueve años despues. Sagunda parte de Don
Cuan Tanorio. Drama sangriento, aspelusnante, aspasmodico y harroroso, an siete actos y muchos cuadros. Una hipòtesi de l’any de primera edició seria el 1887, si en restem nou a aquesta segona part
del 1897. Encara avui hi ha algunes companyies que representen Don Cuan Tanorio, com ara el grup
Llavor d’Art del Pla del Penedès o el Braviem Teatre de Reus. Aquesta és una de les paròdies del
Don Juan de Zorrilla que va escriure Rebordosa. L’autor sembla que era de Manresa. En la majoria
d’edicions de final del segle XIX apareix el nom de la col·lecció La Forquilla i la ciutat de Manresa.
És l’expressió d’un sentiment popular contra l’encarcarament del català, la posició contrària al català jocfloralesc. Eren textos d’un català corrupte, plens de castellanismes amb uns diàlegs d’humor
surreal, que eren un escarni de la sacralització del llenguatge. Pel que sembla, Sixte Rebordosa va
morir als anys vint en l’anonimat, i avui, a banda d’alguna escadussera representació teatral, s’ha perdut la memòria de l’autor. Segons el Butlletí Oficial de Barcelona (28 de maig del 2004), per un edicte de l’alcalde de Manresa al nínxol adquirit el 14 de setembre del 1908 hi havia enterrat un tal Sixte
Rebordosa i Comas. Per abandonament, les restes mortals van passar a la fosa comuna. Als anys trenta, la penya No ens Entenem del carrer de València 569, l’enterra.
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1 de novembre del 1908
109. DON CUAN TANORIO AL TEATRE POPULAR
DEL BARRI DE GRÀCIA
Aquests quatre cartells anunciadors de representacions del Don Cuan Tanorio de Llamp-Brochs
al barri de Gràcia són una expressió de l’extraordinària difusió i popularitat de l’obra. El llenguatge
estrafet era una de les característiques tant de l’obra com de la publicitat. El cartell 1 és el més antic
localitzat, del 1908, del Centre Republicà Autonomista Gracienc, al passatge de la Travessera número 8, que en el cartell consta com a “100-TRÓ REPUBLICÁ AUTO-NOMISTA GRAS-IENCH,
Traves-era, número vacio”. El segon cartell és del 1921, al Cercle La Formiga, del passatge d’en Grassot 90: “a las noeve y media de la notcha”. En els altres dos cartells no s’indica l’any però semblen
dels anys trenta, i al Teatre Zorrilla del carrer de la Llibertat 2. El cartell 3 proposa Una vetllada
fúnebre teatral el dia 1 de novembre, organitzada per les joventuts SC de Patria Nova, amb un comiat
d’un ball d’ultratomba. El cartell 4, del mateix teatre un altre any, l’entitat La Llibertat Gracienca
presenta el Don Cuan Tanorio “nocha a tres coartos da diez”.
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Del 1920 al 1930
110. ALTRES PARÒDIES DE DON JUAN TENORIO
Entre els anys 1920 i 1930 es van editar moltes altres versions de Don Juan Tenorio. N’hem localitzat les següents: El Tenorio Sidralista, Drama tràgico-deportivo original del Decano del Colegio de
Frailes de barometro Dova, de Valentí Castanys; El Tenorio en Guasa i El Tenorio de broma, totes
dues signades per Nofre Llonza (Lluís Millà); Las estatuas del Tenorio, segona part de les desgràcias
del Tenorio, de Lluís Millà i Salvador Bonavia, i Tenorio Deportivo.
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De final del segle XIX fins a la Guerra Civil
111. EL PERSONATGE TENORIO
A LES REVISTES DE SÀTIRA POLÍTICA
Com totes les manifestacions populars festives, el Tenorio ha estat un recurs de les caricatures
polítiques de finals d’octubre a la majoria de les revistes satíriques. A la portada de la revista Cu-cut,
dibuixada probablement per Apa, del 31 d’octubre del 1907, es veu un Lerroux que, seguint el llenguatge de Zorrilla, diu: “Pues Señor, desde Madrí, buscando mayor espacio para mis azañas, dí en
Barcelona, que allí hay bastante Bonifacio”. L’altra portada és d’una de les poques revistes humorístiques de dretes, DIC: Francesc Macià, seguit d’un Ventura Gasol empetitit, en el context de l’escissió del Grup Opinió d’Esquerra Republicana, recita els versos del Tenorio: “Desde la princesa altiva...”.
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4. Menjar.
Homenatges, fontades i “menuts”
Els àpats col·lectius són una de les activitats inherents a les entitats recreatives. Més que un mitjà són, en ells mateixos, una finalitat, una pràctica bàsica per estrènyer vincles i estimular la imaginació. En aquest cas, també hi ha un sentit de paròdia, especialment vàlid en el segle XIX i començaments del XX, quan els grans dinars polítics i d’homenatge eren un article de primera necessitat
per a tots els partits i entitats públiques.
La Colla de l’Arròs, que tantes sàtires va provocar a mitjan i final del segle XIX, seria l’exemple
més destacat d’una manera singular d’entendre l’activitat pública. D’altra banda, les fartaneres del
carnaval eren un element imprescindible de la celebració. La presència de cuiners i de productes del
porc n’eren tot un símbol. En les seves versions de dinar i sopar podem distingir quatre gèneres d’àpats: els de constitució, els d’homenatge a persones o grups, els de penya (les fontades) i els massius,
de tots els socis i simpatitzants (les fartaneres de carnaval).
El Niu Guerrer, segons s’explica en les auques i en el “Prohemi” del manuscrit del “gran llibre”,
va originar-se en una arrossada a Vallvidrera el 1860: “Corria el mes de setembre del 1860, acosats
per les angunias terrestres motivadas per poder guanyar la gloria del cel se reunian a Vallvidrera cada
diumenge ab fraternal banquet alguns paganos (vulgo industrials) de la bullanguera Barcelona desitjosos de respirar el perfumat óxigeno”.
Qualsevol excusa era bona en el Niu Guerrer per organitzar dinars o sopars, presentar activitats
(1880), homenatjar els guanyadors dels Jocs Florals Humorístics (1884), exaltar el nou pendonista
(1895), celebrar l’acabament de la coberta de l’edifici (1897), a banda dels dedicats a sant Romà i sant
Tornem-hi. Fins i tot se celebrà amb un sopar l’escissió de l’entitat a final de segle, tal com recorda
el full amb els versos de Rossend Arús (31 de desembre del 1899).
S’han localitzat cinc invitacions i “menuts” amb uns dibuixos descriptius que semblen de la mateixa mà dels anys 1880 al 1887, així com una interessantíssima col·lecció de quatre tovallons impresos:
el primer d’un dinar del 2 d’abril del 1887, en obsequi al “batlle dels guerrers”; el segon, del 30 d’abril del 1892, en honor de Josep M. Comella, amb un menú que podríem qualificar de “surreal” amb
vint-i-set productes dividits en cinc capítols (Adorno de la taula, Reforzadós d’estómac, Porters,
Mams i Imflamator). El tercer tovalló imprès és un altre obsequi al batlle dels guerrers el 25 d’abril
del 1896, amb uns interessants dibuixos del carro del gossos. El darrer tovalló imprès localitzat és el
del dinar dels Pallejà a la fonda El Remey, per celebrar haver guanyat el primer premi de carrosses
del concurs del carnaval d’aquell any. S’hi veu la silueta de la carrossa dedicada al Quixot.
Un darrer aspecte del menjar de les entitats recreatives és l’acte de repartir pans als pobres, un
tipus de beneficència avui sortosament superat però que a l’època era una pràctica estesa. La majoria d’activitats festives oficials es justificaven amb aquesta “torna social” repartint menjar als pobres.

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 10:52 Página 198

De final del segle XIX a les primeres dècades del XX
112. VAL PER UN PA: EL MENJAR BENÈFIC
La versió més primària de filantropia que era esperada i admesa per les entitats recreatives era el
repartiment de pa. La Societat del Born i el Niu Guerrer practicaven aquest costum de beneficència.
Es repartien uns vals entre els pobres que podien bescanviar per un pa al forn. Els de la Societat del
Born són del 1860, 1861 i 1864, i els del Niu Guerrer, del 1895, 1898 i 1914.
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De final del segle XIX a les primeres dècades del XX
113. LES FONTADES I ENTAULADES DEL NIU GUERRER,
UNA DE LES BASES DE LA VIDA SOCIAL
L’auca de rajoles reflecteix una activitat que caracteritzava l’entitat. Ja en el seu origen hi ha una
fontada a Vallvidrera, i les ocasions de fer homenatges, presentar programes, celebrar festes del calendari o simplement fer excursions acabaven sempre amb algun dinar o sopar suculent amb ironia i
fantasia en els menús i presentacions. Ignorem per què la rajola que porta el número 12 està separada dels tres quadres emmarcats del Museu Frederic Marés. En les rajoles emmarcades, la vinyeta 12
(amb el nombre que sembla rectificat) correspon a un altre dibuix. Aquest dibuix del brindis surt
reproduït amb el mateix nombre 12 a l’auca impresa. El dibuix és una de les poques fonts d’informació de les activitats del Niu Guerrer al pis del carrer de les Arenes. A la rajola 28 de l’auca emmarcada es fa referència al trasllat al número 8 d’aquest carrer (carrer de les Arenes d’Escudellers segons
altres fonts).
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29 de novembre del 1880
114. ALS AFORES DE BARCELONA: LES FONTADES DEL NIU GUERRER
En aquestes dues invitacions i el dibuix s’expliquen algunes de les fontades que fins a començaments del segle XX acostumaven a fer als afores de Barcelona. Els dibuixos de la primera invitaciómenú, del 29 de novembre del 1880, hi ha referències a antigues guerres i fins i tot s’hi representa un
exvot (Esbot), en què es veu una batalla plena de guerrers. La segona invitació és de la secció o penya
del Niu L’Esqueixada, un “dinar de l’abrassada” (Arrabassada) celebrat el 6 de desembre del 1886 a
dos quarts de nou del vespre. El dibuix i el rodolí, extrets de la revista del Niu Guerrer de l’1 de març
del 1903, explica com la “colla de l’esqueixada” va tenir un enfit a un dinar al berenador Miramar de
Montjuïc i tornen al restaurant Buenos Aires de Vallvidrera, un altre dels espais habituals.
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Del 1880 al 1889
115. GRANS TIBERIS COMMEMORATIUS
PER PRESENTAR ACTIVITATS, REFORMES O ESCISSIONS
Tres menús del Niu Guerrer: el recordatori d’un sopar de presentació d’activitats al restaurant
Martín el 15 de novembre del 1880, un altre celebrat el 2 d’abril del 1887 amb motiu d’un dels canvis de local i un del 31 de març del 1894 en l’inici del muntatge de l’exposició de figures de cera. A
sota, una poesia llegida per Conrad Roure dirigida a Els Antichs Guerrers, en el sopar del final de
segle XIX: “Encara que fos tan brut el sigle com el passat, nosaltres ja haurem begut y això tindrem
avansat... Mascaradas, diversions, esqueixades, balls, bon ví, humoradas, distraccions, xibarris, gresca a desdí, aquests son els nostres quefers”.
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Final del segle XIX
116. ELS MENÚS D’ALGUNS SOPARS D’HONOR DEL NIU GUERRER
Aquests són tres menús de diferents homenatges. Els dos de dalt estan dedicats als poetes premiats en els Jocs Florals Humorístics dels anys 1884 i 1887. A sota hi ha el de l’homenatge a Conrad Roure, Joan Pruna i Josep Maria Comella el 16 de novembre del 1895. A la dreta, el full del sopar
d’honor al pendonista del Niu Guerrer el 1895, document ja citat en l’anàlisi de l’estendard del Niu
(fitxa 5). Aquí ens fixem en les catalanades que conté la descripció del menú: “Las monjetes con llomillo pienso que es el mejor plato, porque ellas son muy armónicas y el llomillo es muy buen tajo.
Al que esto no le gustare que coma huevos herrados. Para barajar con esto amaneceremos rábanos
y con el lindo porrón beberemos buenos rayos”.
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Final del segle XIX
117. ELS “RAMILLETES” EREN UNES CONSTRUCCIONS DECORATIVES
DE FLORS I FRUITES FETES DE SUCRE
Un producte de confiteria avui desaparegut eren els “ramilletes”, unes construccions que figuraven rams de flors fetes amb caramel com a matèria bàsica i que es regalaven en festes assenyalades,
com els d’aquests dos dibuixos de la revista del Niu Guerrer del desembre del 1900. El fet que entre
els socis de l’entitat n’hi hagués algun com Joan Torres que tenia establiment de confiteria podria ser
la causa que aparegui aquest obsequi.
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Final del segle XIX
118. EL LLENGUATGE FIGURAT DELS MENÚS
Aquests tres menús són una bona expressió del llenguatge metafòric emprat per anomenar els
plats, característic de les fondes de sisos, tot i que també es feia servir en els menús de les entitats
recreatives. A dalt, un menú del Niu Guerrer, amb els segons plats “macisos” acompanyats per un
“no va dir res”. A sota a la dreta, un sopar prim de la colla Casulana del Niu del mes de març del
1900: “pernil de la Xina, Mantega de la Lluisa, pa botarut, vi rus, pastas secas y un tabaco real”. A
baix a l’esquerra, un menú “humorístic” de Cap d’Any on va participar Conrad Roure, probablement en el procés d’escissió del Niu Guerrer.
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Final del segle XIX
119. EL NIU GUERRER ESTAMPAVA ALS TOVALLONS
EL MENÚ D’ALGUNS ÀPATS MEMORABLES
En la dècada del 1880 al 1890, al Niu Guerrer els dinars d’homenatge es cuidaven especialment i
el menú s’imprimia en els tovallons. N’hem localitzat quatre. Els dos de l’esquerra (1890-1896) estan
dedicats al “batlle dels guerrers”, que devia ser-ne el president. El de la part superior dreta és el tovalló del dinar en honor a Josep Comella (1892), un dels músics del Niu. El menú està encapçalat per
una “gran sonata de coplets del Niu”. A sota, el tovalló d’homenatge a Pallejà: primer premi del concurs de carros al·legòrics del carnaval del 1898, amb una figuració del Quixot i Sancho Panza. Del
dinar d’homenatge que es va fer a la fonda El Remey en queda com a vestigi aquest singular tovalló
imprès amb un menú “simfònic” a base d’adaggio, andante, allegro vivace i coda, en què l’andante,
és a dir, els plats forts, consistia en arros disfressat, badella pesolada, llus (alto) pollastre rostit. Tots
aquests dinars tenien lloc fora de Barcelona i es feien per primavera, entre març i abril.
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5. Recitar.
Els Jocs Florals Humorístics
Diem recitar i no escriure perquè, encara que els comunicats dels Jocs Florals Humorístics eren
textos escrits i alguns sortosament publicats, el gruix de la paròdia se centrava, pel que sembla, en
l’acte social amb les “reines” de les festes, les flors (violeta, englantina...), com a premi per als guanyadors, i tot un ritual que a l’època molts ja consideraven anacrònic i encarcarat.
El fet és que el Niu Guerrer s’atreveix el 1877 a elegir, al Teatre Circo Barcelonès, una reina dels
jocs “peluda”, és a dir, un home transvestit que devia fer les delícies dels assistents i donava la mesura de la valentia dels organitzadors, i de la seva capacitat satírica.
Aquella crítica al sistema cultural un segle després encara no estava superada quan Joan Brossa,
a finals dels anys setanta del segle XX, qualificava els Jocs Florals, recuperats després de la Dictadura, de cosa que feia olor de naftalina.
Segons explica Conrad Roure a Recuerdos de mi larga vida, els primers Jocs Florals Humorístics
(Focs Artificials) els va organitzar el Taller Rull l’any 1860, com una paròdia dels “oficials”, que s’havien instaurat l’any anterior (1859). Aquests tallers, precedents de les entitats recreatives, els integraven estudiants o artistes i acostumaven a agafar el nom del carrer on es trobava el local. El Taller
Rull el componien els germans Soler Rovirosa, els també escenògrafs Ballester i Pla, el dibuixant
Eusebi Planas i altres estudiants de l’Escola de Belles Arts, popularment la Llotja. En aquells primers
Jocs Florals Humorístics el principal guardó, la “flor natural”, era una flor artificial de grans proporcions. Hi van obtenir premis un dels germans Arimón, Vilardell i el mateix Conrad Roure, amb
una poesia titulada El fratricida.
Els anys següents les paròdies dels Jocs Florals van ser freqüents i motiu de competència entre els
tallers. Conrad Roure recorda les celebrades l’any següent, el 1861, convocades per la societat de balls
La Paloma. El mateix 1878 n’organitzaren unes altres la societat L’Aranya i el 1881 i 1882, la societat de balls Antigua de Pasqua.
Durant cinc anys el Niu Guerrer va portar a cap els Jocs Florals Humorístics al Teatre Circo
(1877, 1878, 1881, 1882 i 1884). Els del primer any probablement foren els que van tenir més ressò
ciutadà, atès els documents localitzats. A partir del 1885, va organitzar el Certamen Casulà en el seu
local, d’unes dimensions més modestes, tal com dóna a entendre el títol (1885, 1886, 1887, 1888, 1889,
1895, 1896, 1897, 1899, 1901, 1904, 1907...).
La paròdia dels Jocs Florals de la Societat Melancolífuga Barcelonesa tenia per títol Certamen
Polilingüe Muxiganguesch i es va celebrar el dia dels Innocents durant, com a mínim, sis anys consecutius, del 1884 al 1891. El to de les intervencions és ben singular, una mena d’innocentada literària. Les referències al rei Herodes (el de la matança dels Innocents) i la “joventut devota en l’església” (“discurs de fondo”) i el mateix fet que alguns anys l’editorial fos la catòlica La Hormiga de Oro
fan pensar que probablement aquest Certamen Polilingüe Muxiganguesch fos una expansió satírica
–que ara pot semblar sorprenent– d’alguns sectors de joves catòlics. De fet, hem localitzat alguna
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altra edició humorística de to carnavalesc de La Hormiga de Oro, com ara el disbarat “cómich-lírichpolítich” Lo General Bum Bum, ó, una ambaixada moruna, una mena de sarsuela escrita per Pere
Garriga i Folch amb música de Lluís Botey, amb al·lusions a la guerra del Marroc i al llavors president del govern, Sagasta (Llagasta). Aquesta obreta publicada el 1894 no sabem si es va arribar a estrenar.
És significatiu que fins ara no hàgim trobat cap nota ni referència a favor o en contra d’aquesta
activitat en la premsa humorística anticlerical de l’època, com ara L’Esquella de la Torratxa. Una altra
característica d’aquest concurs, especialment durant els primers anys, són els continguts escatològics,
pets i altres desventrellaments, que reflectien un ric llenguatge ple de metàfores. Els premis que es
repartien, obsequiats per suposades autoritats, refermaven la voluntat de paròdia: “lo Símbol de la
llibertat a la poesia més sandunguera i més lliure”, un objecte d’art a la composició que amb més
paraules digués menys coses (1886). Robinson Petit donava un calçat nou a la més cruel trepitjada a
un ull de poll o al que millor escrivís amb els peus (1888). Alguns premis avui els podríem qualificar de surreals, com el que l’any 1888 va aportar Yahosabreu Nosequiés: “una llanterna sorda per
anar a matar aloses”.
La cerimònia d’aquests certàmens devia ser cuidada, més enllà de la recitació de les composicions
premiades. La lectura de l’acta de la festa, la descripció dels premis, el veredicte del jurat i sobretot
el “discurs de fondo” donen moltes dades sobre l’ambient que s’hi respirava i la mateixa cerimònia.
El discurs de l’any 1887 té un especial interès. És un enfilall de vuitanta frases fetes, fórmules màgiques (electives) infantils i embarbussaments d’un caràcter folklòric precursor dels estudis etnogràfics.
Quan escrivim això, encara amb el ressò del discurs de la Fira de Frankfurt del 2007, quan Quim Monzó va recitar “una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica”, ens imaginem l’efecte del “discurs
de fondo” del 1887, declamant sense defallir les vuitanta-quatre frases fetes d’aquell estil. Magnífica
paròdia del català enrevessat jocfloralesc des del català que es parlava. Paròdia i paradoxa alhora.
Els certàmens de la Societat Melancolífuga tenien dues parts: la primera era pròpiament la dels
Jocs i la segona, una paròdia de representació teatral i musical que devia ser cuidada, si tenim en
compte que en les publicacions s’inclouen sovint partitures d’algunes d’aquestes representacions,
com l’òpera bufa Il vengatore o paga e signale (1885), Coro de serenos (1886) o una moixiganga de
Cesantes (1887).
Pel que fa als organitzadors i participants, el misteri de la seva identitat és quasi absolut, perquè
tant els organitzadors com els premiats quan signaven (que no és sempre) ho feien amb pseudònims
que generalment no hem pogut contrastar. De l’índex de les publicacions localitzades hem pogut
deduir els més freqüents: B. Esses y Ans, Cusé Dragó dels tres-castells, Francisco de Cardona, Josep
de Lletra-Menti, Pep Filtre, Prudenci Cataplasma o Tebarim. Un d’aquests autors anònims del qual
podem deduir la identitat real era Ramon Surt y Ñach. Segurament corresponia a Ramon Suriñach i
Baell (Barcelona, 1858-1920), llavors un jove escriptor que amb els anys assolí un cert renom.
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Desembre del 1864
120. UNA DE LES PRIMERES PARÒDIES DELS JOCS FLORALS
Aquest interessant sainet Antany y engüany, publicat el 1865, és un diàleg entre Silvestre (l’any
vell 1864) i Manel (l’any nou 1865), pretext per ironitzar sobre els principals esdeveniments de l’any que acabava. L’escenificació teatralitzada de la lluita entre l’any nou i l’any vell havia estat una
representació freqüent, tal com expliquen els folkloristes. Els autors d’aquesta obreta, amagats sota
el pseudònim Dos gats dels frares, eren els escriptors Conrad Roure i Eduard Vidal i Valenciano.
L’escena 6 és una paròdia dels Jocs Florals. Hi surt com a personatge principal Clemència Isaura,
un personatge històric del segle XVI, promotora d’una primera renaixença poètica. L’acompanyen
tres senyors d’etiqueta amb cascs, casaca i espardenyes, una indumentària que sembla el precedent
de la dels socis del Niu Guerrer. Sobre el personatge de Clemència Isaura, dama tolosana que impulsà els jocs florals al segle XV, es basteix la reconstrucció dels jocs florals moderns a Catalunya, iniciats el 1859.
El Niu Guerrer, cofundat per Conrad Roure, va ser una de les entitats que organitzà Jocs Florals
Humorístics.
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17 de juny del 1877
121. ELS PRIMERS JOCS FLORALS HUMORÍSTICS DEL NIU GUERRER
Aquest dibuix de la revista La Llumanera de Nova York és fins ara el document gràfic més explícit de com es van desenvolupar aquells primers Jocs Florals Humorístics del Niu Guerrer al Teatre
Circo Barcelonès. A la part inferior dreta veiem l’entrada al teatre i en el centre, l’aspecte de l’escenari, semblant als dibuixos originals que hi ha al Museu Frederic Marès. Els altres sis dibuixos són
al·legories d’algunes de les composicions guanyadores, com ara Lo Mestre d’estudi o Lo general carnestoltes.
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7 de juny del 1877
122. LA PARÒDIA DE LA REINA DELS JOCS
L’escenografia d’aquell certamen devia ser ben singular. El presidia una reina de la festa “fulana
de tal”, que era un transvestit, i que seia en un tron amb la senyera de fons i un coronament d’un
gran niu d’ous. Aquest tron estava flanquejat per guerrers, amb armadura, i per dos grans ous, amb
pedestal, des d’on es van llegir algunes de les intervencions.
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17 de juny del 1877
123. LES COMPOSICIONS PRESENTADES.
LA FLOR NATURAL PER A LA POESIA MÉS INCOMPRENSIBLE
El 17 de juny del 1877 se celebrava al Teatre Circo Barcelonès aquest certamen humorístic, el primer del Niu Guerrer del qual ens ha arribat documentació. En el subtítol es fa constar que és l’any
1 de la seva restauració, cosa de la qual cal deduir que entre 1860 (data de fundació del Niu) i 1876
se’n va celebrar un d’anterior que no va tenir continuïtat o bé que parodiava la mateixa restauració
dels Jocs Florals. Del 1877, com a autors rellevants que van obtenir més d’un premi, cal destacar
Josep Verdú (Gestus) i Rossend Arús. El to de les intervencions es reflecteix en els premis (“flor natural del temps a la poesia més incomprensible” o “premi d’una dotzena de plats”). Ferran Rodríguez
i Masdeu presenta La cançó de l’afamat sota el lema “Panxa, fideus i arròs”. Totes les intervencions
són en vers, excepte les de presentació (l’acte de la festa, el discurs del president i la memòria del
senyor secretari) i un interessant article llarg, Quentos de Mataró, signat per un enigmàtic Rhaby
Byfstechs, en què ironitza sobre les comparses festives de l’època en aquella ciutat, com ara l’àguila,
construïda dins l’Ajuntament i que no passava per la porta, o l’anècdota probablement versemblant
d’un dels angelets del tabernacle, que en un moment donat de la solemne processó cridava “¡mama
caca!”.
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17 de juny del 1877 (1895)
124. LA REIMPRESSIÓ DEL LLIBRET DELS JOCS FLORALS
HUMORÍSTICS DEL 1877, DIVUIT ANYS DESPRÉS
L’any 1895, divuit anys després d’aquells primers Jocs Florals Humorístics (1877), Ramon Riera,
un dels directius destacats de l’entitat, i impressor prestigiós, reedità aquell llibret commemoratiu.
El contingut és el mateix, però canvien la tipografia i les il·lustracions. En la primera edició hi ha uns
gravats que encapçalen cada capítol; en la segona s’han suprimit, però conté un interessant dibuix de
portada signat per “RR” (probablement el mateix Ramon Riera).
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8 de setembre del 1878
125. ELS SEGONS JOCS FLORALS HUMORÍSTICS DEL NIU
D’aquest “Certámen humorístich literari. Any II de sa restauració” del Niu Guerrer només hem
localitzat aquest fulletó de cent trenta pàgines amb les composicions premiades. Pel que sembla, la
reina de la festa era aquesta vegada de sexe femení, la senyoreta Consol Aulés, filla (o dona) del president. El secretari del certamen fou Josep Verdú (Gestus). A banda dels animadors principals de
l’any anterior, com Rossend Arús, hi participen també Conrad Roure (Pau Bunyegas) i el reconegut actor Lleó Fontova. S’hi recull també un discurs del president del Niu Guerrer, Salvador Cort,
que es queixa de la poca participació a causa d’uns “successos nascuts del centre de l’amistad”. Contradient aquesta afirmació, en el discurs del president del jurat, Eduard Aulés, aquest es queixa d’haver superat les previsions (més de dos mil assistents).
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21 de març del 1878
126. ELS JOCS FLORALS HUMORÍSTICS DE L’ARANYA
I CONRAD ROURE
Aquests Jocs Florals Humorístics són particularment interessants perquè, a diferència de la majoria dels estudiats, els participants no signen amb pseudònim, sinó amb el nom i cognoms reals, cosa
que ens dóna una informació inestimable sobre la tendència cultural que s’hi respirava. Pel que fa a
la societat, en tenim poca informació, a banda d’aquests documents exposats. Sembla que van escollir l’aranya com a distintiu en un sentit metafòric, agafada de l’expressió popular “Sant Jordi mata
l’aranya”. L’acte es va desenvolupar en el Teatre Novedades. Sorprèn la categoria dels participants:
Dolors Monserdà, Celestí Barallat, Francesc Ubach i Vinyeta, Antoni Careta i Vidal, Emili Vilanova, Josep Verdú, etc. Feia de president del jurat Francesc Pelai Briz i Fernandez (Pelagi segons la normativa actual), un important escriptor romàntic amic de Pitarra, Valentí Almirall i Conrad Roure;
d’aquí s’entén la participació de Conrad Roure com a membre del jurat. Segons s’explica en la memòria del concurs, s’hi van presentar dues-centes tretze composicions i se’n van premiar vint, reproduïdes en aquest llibre, divuit de les quals són poesies; també es van premiar el monòleg d’un sereno
(En Gervasi d’Emili Vilanova) i una novel·la històrica de costums del segle XVIII (Jorns de sang de
Carles Pirozinni). El premi principal era una aranya d’or i plata que va guanyar Josepa Massanés amb
la poesia Lo viudo atribulat! i que va llegir l’actor Fontova. Crida l’atenció el lema “honni soit qui
mal y pense” d’un altre dels poemes premiats, La gesta d’en Uch de Plegamans en la primera batalla de la illa daurada de Celestí Barallat, lema que poc després utilitzaria la Societat Melancolífuga
Barcelonesa com a distintiu de l’entitat.
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Pasqua de Pentecosta del 1881 (6 de juny)
127. ELS JOCS FLORALS HUMORÍSTICS DE L’ANTIGUA DE PASQUA
De l’efervescència de Jocs Florals n’és bon testimoni aquest Castellà-Català, de caràcter oficialista i seriós (no humorístic), organitzat, però, per una associació que tenia com a principal activitat fer
balls d’envelat. El jurat d’aquest certamen estava nominalment presidit pel gran escriptor José Zorrilla, que a l’època vivia a Barcelona, però pel que sembla no hi va assistir per motius familiars, segons
s’explica. El jurat estava compost per escriptors de gran vàlua, com Frederic Soler (Pitarra), Àngel
Guimerà, Francesch Matheu o Conrad Roure. Entre els premiats es trobaven Lleó Fontova i Josep
Verdú, entre d’altres. L’acte que es va fer el dia de la pasqua de Pentecosta, que aquell any queia en
5 de juny, es va dur a terme en un envelat aixecat a la plaça de Catalunya i va estar presidit per l’alcalde Rius i Taulet. L’Esquella de la Torratxa, en una breu nota apareguda en la revista de l’11 de
juny, comentava amb ironia: “no desconfio veure algún dia una corrida de toros, amb un certamen
poètic, entre el tercer i quart toro”.
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28 de desembre del 1885
128. EL PRIMER CERTAMEN POLILINGÜE MUXIGANGUESCH
I LA INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN EL SISTEMA PLANETARI
Aquest és el primer document conegut de la Societat Melancolífuga Barcelonesa (exemplar conservat a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. UPC). L’estructura del document és semblant a la dels
Jocs Florals oficials. Té tres parts. A les primeres vint pàgines hi ha la convocatòria, el cartell de premis (cartró), la composició del jurat, l’acta de la festa, el “discurs de fondo” i la memòria. La segona
part, d’unes seixanta pàgines, les obres premiades. Les darreres quinze pàgines reprodueixen les partitures de la part musical de la festa. Del principi al final el text és d’un escarni total. La convocatòria la fan “varios que posen llufes i algun que en porten havent determinat fer el tonto tan com sapiguen”. Entre els premis d’aquest primer any hi ha un llaüt molt gros, “a qui canti millor en vers la
influència de la música sobre el sistema planetari”; també un caixonet de puros –qui el guanyi haurà de llegir la composició fumant un puro– o un collaret de perles ofrena d’un “que porta els cabells
molt llargs per que els pantalons li son curts”. Tots els autors amaguen la seva identitat sota pseudònim. A diferència dels anys posteriors, però, en aquest document es presenta la composició del
jurat amb els noms reals: “D. Antoni de Palau, D. Enrich Planas y Espalter, D. Jaume Nogués, D.
Sebastià Trullol”, una informació substantiva per situar l’entitat. Enric Planas i Espalter (1854-1894)
era un eclesiàstic i escriptor polemista; Jaume Nogués i Taulet (1850-1902) fou redactor d’El Correo
Catalán i col·laborador de la Revista Popular; i Sebastià Trullol i Plana (1853-1946) era un escriptor
de Figueres establert a Barcelona, redactor del Diario de Barcelona i editor de La Semana Artística.
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28 de desembre del 1885
129. SEGON CERTAMEN POLILINGÜE MUXIGANGUESCH:
LA SOTA D’OROS, REINA DE LA FESTA
Moltes de les composicions premiades al Segon Certamen Polilingüe Muxiganguesch giren a l’entorn dels pets, l’escudella i el vi. Marcelí Picassola hi obté el premi Símbol de la Llibertat (el rei més
busca-raons) per Oda a la màrfega, el sac gros ple de palla que servia de matalàs. “Cusé Dragó dels
tres-castells” hi va obtenir el segon accèssit del Símbol de la Llibertat amb Sermó de la taberna i el
vi, que explicava en vers les trifulgues d’un taverner que regava amb vi el carrer, escrivia en pergamí
amb bon vi en lloc de tinta i que per ploma feia servir el broc d’un porró. Prudenci Cataplasma hi
obté un altre premi per una oda en vers i castellà tronat, A la memòria del insigne Fornell, basada en
aquest personatge popular que anava pels carrers pintant, amb guix a les parets, la imatge de la Verge de Llerona amb un lliri a la mà, i que explicava històries fantàstiques dels seus miracles. La segona part del certamen fou una representació de caràcter teatral, una mena d’òpera bufa: Il vengatore
o paga e signale.
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21 de desembre del 1886
130. EN EL TERCER CERTAMEN POLILINGÜE MUXIGANGUESCH ES
VA DONAR UN PREMI A LA COMPOSICIÓ QUE AMB MÉS PARAULES
DIGUÉS MENYS COSES
A les primeres pàgines de la publicació del 1886, el tercer any del certamen de la Societat Melancolífuga, es donen alguns detalls del significat dels premis: “una garrafa d’aigua de colonia al que
millor descriga en vers les causes i efectes de la força centrípeta que produeix la força centrífuga, lo
Símbol de la llibertat a la poesia més sandunguera... El senyor De-De-y-Lae regalará un objecte d’art
a la composició que amb més paraules digués menys coses”. En els textos premiats es continua amb
els temes dels pets i el menjar. El “discurs de fondo” és aquest any més surreal i en castellà: “Acaso
la frenología musical alcanzó nunca la metempsícosis de la Mesopotamia!”. La segona part del certamen, pel que sembla, fou musical. En la publicació s’adjunten unes partitures, “coro de serenos a
veus soles”, que recreen les tonades que feien aquests empleats públics per cantar les hores.
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24 de desembre del 1887
131. EL QUART CERTAMEN POLILINGÜE MUXIGANGUESCH I
L’ESTUDI CIENTÍFIC SOBRE UN BARÒMETRE ULLDEPOLLESC
La publicació del 1887 conté en les dues primeres pàgines una informació interessant que completa les d’edicions anteriors, amb un extens índex, que agrupa les composicions premiades per autors
dels anys 1884, 1885, 1886 i 1887, amb els pseudònims d’autors que no surten en les edicions anteriors. Així mateix, hi ha la llista de les cinquanta composicions rebudes el 1887, cosa que tampoc no
constava a les edicions anteriors. També hi ha, a la pàgina 10, la reproducció d’una cèdula de citació
fictícia de l’escrivania de Poncio Pilatos, que probablement feia la funció d’invitació al certamen. L’adreça del carrer de Portaferrissa 13 fa suposar que pertanyia al local on se celebrava l’acte o la secretaria. En l’acta de la festa es donen detalls de l’ambient, “baix la presidència d’una colla de gitanos
vestits de paus i la concurrència de belles ninetes que omplien el saló de suau fragància”. El “discurs
de fondo” és, sens dubte, una composició excepcional, un recull de vuitanta-quatre frases fetes, formes d’endevinació i embarbussaments, un precedent dels estudis de llenguatge etnogràfics, amb força frases fetes avui desaparegudes. Els que signaven les composicions sempre ho feien amb pseudònim. Aquest any, però, el nom de Ramon Surt y Ñach probablement amagava el de Ramon Suriñach
i Senties (1881-1964), agent de canvi i borsa i escriptor (de teatre, premsa, contes, comèdies...). Una
de les peces més singulars, signada per Saballut, Cap-pelat i Revellit, era una paròdia d’estudi científic sobre un baròmetre ulldepollesc.
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28 de desembre del 1888
132. EL CINQUÈ CERTAMEN POLILINGÜE MUXIGANGUESCH
I LA LLANTERNA SORDA PER ANAR A MATAR ALOSES
Només disposem de les catorze primeres pàgines de la publicació d’aquest any. S’hi van presentar noranta-vuit composicions. Els dos guanyadors principals foren nomenats “Reis Herodes dels
Innocents”. La funció es va concloure amb una paròdia musical de la segona part de l’òpera Il vengatore o paga e signale, “l’arrosso”. Els premis segueixen la tònica dels anys anteriors. Robinson Petit
dóna un calçat nou a la més cruel trepitjada a un ull de poll o al que millor escrigui amb els peus.
Yahosabreu Nosequiés fa entrega d’una “llanterna sorda per anar a matar aloses”.
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28 de desembre del 1891
133. EL VUITÈ CERTAMEN DE LA SOCIETAT MELANCOLÍFUGA
I EL “JABÓN DE LOS PRINCIPES DEL CONGO”
En aquesta edició es van presentar cinquanta-vuit composicions; les dotze premiades, impreses
en aquesta publicació. Dues eren de Ramon Surth y Ñach (probablement, Ramon Suriñach i Senties)
i dues de Xarau (probablement Santiago Rusiñol). Com en els quatre anys anteriors, el document
està imprès a l’Establiment Tipogràfic La Formiga d’Or, establert a la rambla de Santa Mónica 16.
El cartell de premis, signat per Bonaventura Martí (un dels possibles noms reals), informa que n’hi
havia tres d’ordinaris i vuit d’extraordinaris. Els extraordinaris segueixen el to dels anys anteriors:
“una flor que si no es natural no se’n faltaria gaire” per al millor tema amorós, un objecte patriòtic
procedent de la pàtria que la comissió cregui més patriòtica per al millor “assumpto” patriòtic, un
premi “de punta ofert per un company amic de la unió de la pàtria llatina per a la millor poesia en
llatí macarrònic”... La poesia ¡Fugim! del “senyó Pera” portava per lema “Si te llama la atención los
versos que yo compongo lávate con jabón de los Principes del Congo”, en referència a un sabó publicitat amb diferents versos de Valle-Inclán. Es referia a uns prínceps que eren blancs encara que fossin negres, només gràcies al sabó.
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Carnaval del 1900
134. POQUES NOTÍCIES DELS JOCS FLORALS HUMORÍSTICS
DELS QUATRE GATS
Tenim poques notícies del carnaval del 1900 a Barcelona, i menys d’aquests Jocs Florals Humorístics. Al novembre del 1899 es va obrir una subscripció pública per celebrar el carnaval del 1900.
Sis “honrats industrials”, entre els quals hi havia la botiga Quadros de Joan Soler i l’hostal dels Quatre Gats, al carrer de Montsió, eren dipositaris d’aquesta subscripció. En un full solt encapçalat per
un enigmàtic Are ojats (‘arranjats’?) es presenta un programa en quatre parts: batalla de confeti al
passeig de Gràcia, Jocs Florals amb el nomenament de “Mestre del Gayre Saber de fer riure” al poeta que obtingui una coliflor natural, una “Grandiosa, colosal e spatarrant Cavalcada Gastronómica
en honor de S. M. En Carnestoltes Modernista” i “diversions per la menudalla”. Ignorem el resultat
d’aquella subscripció popular i d’aquest programa i crida, i si es van arribar a celebrar. A banda d’aquests documents, hem localitzat un segell del carnaval dibuixat per Apel·les Mestres. Pel que sembla, es va organitzar un concurs de cartells de carnaval; Picasso, que en aquells mesos feia la seva primera exposició als Quatre Gats, hi va participar. Fins i tot es va editar un segell amb un interessant
dibuix d’Apel·les Mestres, en què una gata (maula?) cavalcada per una ceba antropomorfa porta a la
mà un titella-arlequí. A la premsa consultada, l’acte més destacat és una cavalcada organitzada pel
Niu Guerrer que encapçalaven uns guerrers del Castell dels Tres Dragons, seguits d’una banda de
timbals i trompetes; vint-i-cinc carruatges oberts amb màscares, amb “manoles i chulas”, cavallers
de copalta, xinesos, moros, i dos carruatges amb la paròdia d’un casament.
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6. Exposar.
L’escarni de les exposicions institucionals
L’acció d’exposar és per mi la que té més vinculacions personals i la que em permet formular la
tesi principal d’aquesta exposició. Es tracta, doncs, d’un verb complex.
Ja fa més de vint anys en un buidatge de premsa vaig trobar un article de Joan Amades on es recordaven les exposicions humorístiques del Niu Guerrer. Era un article publicat a El Correo Catalán el
28 de juny del 1953 (p. 4). No és que tingui una especial predilecció per aquest autor, i menys per la
poc afortunada recuperació de la seva obra, duta a terme als darrers anys. Se li ha de reconèixer, però,
una capacitat d’acumular, ordenar i publicar ben notable. Si bé censurava temes per qüestions morals,
era especialment sensible al sentit irreverent del carnaval, per exemple. En aquest context, aquell article em va fer botar de la cadira per la imaginació desfermada que comporten les accions explicades.
Però després d’una segona lectura hi apareixen interrogants, perquè no dóna dades sobre les fonts
d’informació, ni sobre els anys concrets de les accions esmentades.
L’època en què es van produir les exposicions humorístiques és de mitjan a final del segle XIX.
Malauradament ja no podem entrevistar cap dels seus protagonistes, cosa que probablement va poder
fer Amades, raó per la qual la documentació (escrita i gràfica) és l’única font d’informació. Hem localitzat vuit catàlegs descriptius dels objectes exposats en altres tantes exposicions organitzades pel Niu
Guerrer. Tots són modestos fullets i presentacions escadusseres sense il·lustracions. És una documentació bàsica, però sovint insuficient pel caràcter metafòric de la descripció dels objectes en llistes numerades. En dues ocasions, però, en la paròdia de l’any 1889 de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888 i en l’Exposició Humorística de Belles Arts del 1895, es conserven també dibuixos
descriptius i cròniques apareguts en diferents revistes satíriques. També existeix en el fons del Museu
Frederic Marès un conjunt d’invitacions, segells, medalles commemoratives i dibuixos que contribueixen a interpretar-la.
Del 1865 data el primer document localitzat, el catàleg de l’exposició organitzada pel Taller
Ambut: Gran exposició de pintura, medallas, esculturas, antiguallas, camafeus, dibuix natural, coses
estranyas y demés futesas corresponent a las bellas arts y novas de tot lo mont, per lo present any del
cólera del 1865, tal com s’explica en el deliciós cal·ligrama en forma d’embut de la primera pàgina.
Tan sols hem localitzat un comentari escrit d’aquella exposició. Es tracta d’un retall de premsa enganxat a la pàgina 21 del “gran llibre” del Niu Guerrer. És una columna titulada “De la Barcelona ochocentista. Los humoristas de antaño-II”. No hi consten ni el diari ni l’autor i, a més, el retall està parcialment cremat. Gràcies a la recerca efectuada pel Museu Frederic Marès, hem sabut que es tracta
d’un article d’Artur Masriera publicat a La Vanguardia el 13 de juny del 1922. La numeració dels
objectes descrits no es correspon amb els del catàleg imprès. Probablement el que s’hi descriu correspon a alguna exposició posterior. Aquest article dóna algunes informacions substantives, ja que
situa l’any 1865 com el de la primera exposició satírica d’aquell gènere. A partir d’aquella data altres
tallers en van organitzar d’altres en anys successius, i el mateix Taller Ambut va reproduir l’any 1871
la gruta de les perles de l’òpera Don Carlo de Verdi.
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El 1874 és la data del segon document localitzat, el catàleg de la primera Exposició Humorística
del Niu Guerrer, celebrada al febrer del 1874 al carrer d’en Serra. La vinyeta 6 de l’auca de rajoles és
l’única il·lustració localitzada.
El 1880 se celebra la segona edició de l’Exposició Humorística del Niu, que devia ser d’envergadura si tenim en compte els vuit-cents quaranta objectes que consten en el catàleg i les nou sales que
ocupava, potser ja en el local del carrer Ample, tal com es reflecteix en la vinyeta 43 de l’auca de rajoles. Hem localitzat també una interessant invitació signada per “PIPA”.
L’exposició del 1887 disposava d’una sèrie de diorames, recurs utilitzat probablement més d’un
any si ens atenem a les formes diverses en què apareixen dibuixats en l’auca i les invitacions. També
es conserva un catàleg molt malmès del contingut de l’exposició.
El 2 de març del 1889 s’inaugurava l’exposició que devia tenir més ressò ciutadà si fem cas de les
cròniques de premsa i els dibuixos. Era una paròdia de l’Exposició Universal celebrada a Barcelona
l’any anterior. Cal conèixer-ne el context. Valentí Almirall i amplis sectors del catalanisme federal
republicà van criticar com s’havia projectat i dirigit. Rossend Arús va publicar una irònica gramàtica dirigida als policies municipals, per tal que es poguessin fer entendre als estrangers. I finalment,
la premsa satírica va parodiar amb intensitat l’esdeveniment oficial, i fins i tot es van editar algunes
auques satíriques. Tot plegat potser foren motius d’inspiració per a l’exposició del Niu Guerrer de
l’any següent. Les revistes La Tramontana i L’Esquella de la Torratxa se’n van fer ressò especial, amb
llargues cròniques il·lustrades amb dibuixos. La Tramontana reproduïa, per exemple, les cobles cantades en l’acte d’inauguració, on es va saludar els guerrers que “fen burla dels Quijotes, lluint cascos
i plumeros conquisten les xicotes”. Així mateix, van editar diverses medalles; diplomes com l’atorgat a Josep Pallejà, que el nomenava “Conde del buixets” per la instal·lació de “lo globus captiu per
dalt”; un cartell, i un catàleg, entre altres objectes i fulls. Una vegada acabada l’exposició van organitzar una funció al Teatre Español per celebrar-ne l’èxit.
No totes les exposicions del Niu Guerrer tingueren un caràcter satíric. Com en altres vessants de
l’entitat, en la darrera dècada del segle XIX i la primera dècada del XX les activitats “serioses” característiques de tantes entitats recreatives s’alternaven amb les humorístiques, de caràcter més punyent. Així, el 1892, l’any que es commemorava el quart centenari del descobriment d’Amèrica, celebrat a Barcelona amb intensitat extraordinària, el Niu Guerrer s’hi afegí amb una exposició que ara
qualificaríem de divulgació històrica, reproduint en deu diorames aspectes de la vida de Cristòfor
Colom. La novetat era que cada un dels diorames s’ubicava dins d’una gruta artificial, a l’estil, segons
s’apunta en el catàleg, de les conegudes d’Artà, Collbató o Manacor.
No tenim massa informació de l’exposició de figures de seu (de cera) celebrada el 1894, llevat d’algunes invitacions interessants, diversos fragments del catàleg i la vinyeta 60 de l’auca de rajoles, que
en recrea l’aspecte general. Era també de caràcter humorístic, tal com s’expressa en el prefaci del catàleg: “Lo NIU GUERRER disposat á protegir les Belles Arts, sabent que un estanyapaelles, artista
molt afamat, passava per Barcelona, en direcció a Conxinxina, ab la cosa més divina, que l’ingeni proporciona, li ha demanat si volia, abans d’anar a l’estranger, exposar a n’el Niu Guerrer cosa de tanta
valía”.
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L’Exposició Humorística de Belles Arts celebrada el 1895 parodiava les organitzades per l’Ajuntament. Oberta del dia 1 d’agost al 15 de setembre, tenia com a premi principal un gran “diploma
d’humor” i un seguit de medalles d’or, “bronzo”, alumini, plom, cuiro i terra cuita. En les dues fotografies localitzades s’aprecien els estils de les obres dels participants, entre la caricatura i la factura
modernista, i que tenien una qualitat desigual. El volum d’objectes presentats fou notable: cent dinou
quadres a la secció de pintura, i trenta-quatre objectes en la secció d’escultura. Els dibuixos apareguts a la revista La Tomasa del 29 d’agost són els més aclaridors pel que fa als arguments d’alguns
dels quadres presentats, com ara el 98, Bòria amunt, pintat per Josep Pallejà (Buixets), paròdia del
Bòria avall del reconegut Francesc Galofre (1865-1942). Bòria avall s’havia presentat tres anys abans
(el 1892) a la Sala Parés amb un cert rebombori, titllat d’acadèmic pels modernistes. Segons que sembla, la va pintar a l’estudi que l’artista tenia sobre el local del Niu Guerrer. També hi havia amb el
número 91 una paròdia de La vicaria de Fortuny (Museu Nacional d’Art de Catalunya), titulada La
vaqueria. D’altra banda, a la secció d’escultura s’exhibia un Dante bevent una cervesa i unes vitrines amb figures fetes de cacauets, mongetes i xufles, probablement obra d’un popular cuiner del carrer Gran de Gràcia, en Josep Barrillón.
Les darreres expressions expositives destacables del Niu Guerrer tingueren un caràcter ben divers,
en els primers anys del segle XX, cap al 1903. Josep Pallejà, després d’un viatge a París, enlluernat
per la visió de la torre Eiffel, presentà un projecte de gran torre per a la plaça de Catalunya amb molts
pisos, cadascun dedicat a l’aprenentatge d’oficis públics. Segons s’explica en l’article d’Artur Masriera enganxat al “gran llibre” del Niu Guerrer, a la primera planta hi havia l’escola de ministres i a
la més alta, l’escola d’escombriaires. Es van fer plànols i pressupostos, i en el context d’un carnaval
es va presentar públicament la proposta.
La darrera exposició del Niu fou el 1911, amb un to entre nostàlgic i reivindicatiu, poc abans de
l’enderrocament de l’edifici arran de la nova urbanització del carrer Ample i molt lluny de la vitalitat càustica de les exposicions del segle XIX: van transformar el local en una masia.
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Desembre del 1865
135. L’EXPOSICIÓ HUMORÍSTICA DEL TALLER AMBUT, LA PRIMERA
I MÉS FAMOSA QUE VA ESCARNIR LA PINTURA I L’ESCULTURA
Segons explica Artur Masriera a l’article de La Vanguardia “De la Barcelona ochocentista. Las
humoradas de antaño”, del 1922, l’exposició del Taller Ambut fou la primera i la més famosa. El cronista diu que no sap si se’n va fer un catàleg, però n’hem trobat aquest exemplar editat per Narcís
Ramírez que dóna bastants detalls de l’exposició. Es feu al local del Taller Ambut, al carrer del Beat
Oriol, 4, 2n pis. L’exposició estava organitzada per la “Secció de Belles Arts del Departament de
Ciencies i Academia Artistica” del Taller, segons es diu en l’encapçalament. El catàleg aplega cent
trenta-tres pintures dividides en set escoles, vint escultures i trenta-vuit objectes en la secció d’arquitectura. En la secció de pintura, els quadres estan subdividits per escoles i autors: així doncs, a
l’Escola de la Bordeta hi consten Don Pau Granisu, Don Baudili Ñich, Don Andreu Tiruliru o Don
Juan Dallonsas. En l’article citat, i amb el número 254, es fa referència al quadre titulat Les quatre
barres de sang (ignorem a quina secció pertanyia), en què es veien quatre soldats, un carlista, un milicià de la llibertat, un voluntari i un cabo de gastadors i, a sota, la llegenda “son quatre, de barro, i
tots fan sanch”. En la secció d’arquitectura hi havia, entre la trentena d’objectes exposats, la “corona del rei godu Ataulfu” (8), trobada a les ruïnes del palau de Barcelona, cosa que demostra que el
seu cap era una olla d’escudella, i amb el número 26, “un autor boig que ha descobert la màquina del
moviment continu, i que ens en voldria fer tornar a nosaltres amb les seves retòriques”.
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Febrer del 1874
136. LA PRIMERA EXPOSICIÓ HUMORÍSTICA DEL NIU GUERRER,
UNA MUNIÓ D’OBJECTES I PINTURES PER ESCARNIR L’ART OFICIAL
“EXPOSICIÓ COSMOPOLITA, DE BUNYOL Y OTRAS YERBAS (...) Conseller Bronso
(...) 6. La clau de las portas de Nápols. (La van portar d’allí quatre gats que duyan barretina). Any
1457 (...) Conseller Purga (...) 31. Una bofetada. 32. La dona d’un rellotger (...) Conseller Comitiva
(...) 37. Plomas del gall de la passió (...) Conseller Velocípedo (...) 55. L’orella d’en Márcos en conserva (...) 61. Estrep de S. Jaume quant va traure los moros d’Espanya (...) Conseller Herbetas. 67.
Una taca, en castellá (...) 71. Primera curriola del pou de S. Guim (...) Conseller Pregúntali (...) 79.
Compás de Galileo (...) Conseller Semalsa (...) 91. Granada que va caure en Gracia, gracias á la gracia d’un general. Allá hont caigué hi habian 15 parells de cunills, 37 gallinas, 2 porchs y 5 personas,
y una figuera, y no va pendre mal ningú (...) 116. Una petaca propietat del Xato dels encants (...)
Senyó Pipa. 121. Dugas xuflas (...) Conseller Verge (...) Conseller Semalsa (...) Conseller Murtra (...)
Conseller L’aigua (...) Conseller L’os (...) Senyó Pipa (...) Conseller Pregúntali (...) Conseller Polsaguera (...) Conseller Palleringa (...) Conseller Llevant (...) Sor Patrocini (...) 302. Una de las cosas que
li penjaban a Fernando VII (...) Rabhí Phijanet (...) Rhabí Pallofa (...) 379. Lo moviment contínuo
(...) Carn y ungla y Cª (...) Rhabí-Pal-h-ut (...) Rhabí Pal-h-at (...) CENTRO ANTIDINACOSMOPOLITERÁPICH. DE LA EXPOSICIÓ DE 1870. KIOSKO CENTRAL (...) 529. L’esca del
pecat. 530. Tros de San Pere Martri (...) 548. Ulleras ab las quals desde l’ passeig de Gracia se veuhen
los habitants de la lluna (...) Conseller Bronso (...) 576. Un paraiguas de familia. Segueix luego la Sala
de Pinturas en número de 90 cuadros...”
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Gener del 1880
137. LA SEGONA EXPOSICIÓ HUMORÍSTICA DEL NIU GUERRER,
AMB VUIT-CENTES QUARANTA PECES QUE PARODIAVEN
LES EXPOSICIONS D’ARTS I INDÚSTRIES
Aquesta és la segona Exposició Humorística coneguda del Niu Guerrer. Segons el catàleg, devia
ser d’envergadura, ja que presentava vuit-cents quaranta objectes. El subtítol, “Exposició universal,
nacional, regional y local”, dóna la mesura de la seva ambició. Volia ser una caricatura de les exposicions d’art i indústries institucionals de productes, tan usuals a l’època. A la segona pàgina hi ha la
llista dels socis que tenia l’entitat, pocs per al que seria després. S’autoanomenen “concell de Quaranta”: Tomàs Torrents n’era president i Rossend Arús, soci honorari.
L’exhibició ocupava nou sales: la primera, la d’“agricultura”, contenia verdures, flors i un pessebre; la segona, que devia ser més gran, era la “sala d’inventiva”, amb els vuit-cents quaranta objectes
del catàleg; després, entre d’altres, hi havia el saló de pintures, la galeria dels tiberis, un departament
zoològic, un hivernacle i un aquàrium. Es fa difícil esbrinar en què consistien aquests vuit-cents quaranta objectes, però pel to ja es veu el sentit metafòric de l’afirmació, el to d’endevinalla, sarcàstic: el
5, didal de la Pubilla de la Casa de la Caritat (geganta?); el 20, “Ab lo que s’entreté una noya, quan
ja es massa gran pera jugar amb ninas”; el 62, “Lo gat que espera la rata, alegoria de les societats anónimes”.
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Desembre del 1887
138. UNA EXPOSICIÓ DE DIORAMES HUMORÍSTICS
DEL NIU GUERRER, A L’ESTIL DELS PESSEBRES
L’Exposició Humorística del 1887 tenia com a eix central uns diorames de pessebre. Probablement es va celebrar a l’entorn del Nadal, segons l’únic i malmès programa localitzat (conservat en el
llibre). En la sala principal, la secció de numismàtica, hi havia un centenar de monedes, com ara “Sis
pinsans” (24), “Tres gall” (25) i “Un gabarrot” (26). Del gran panorama ens queda el dibuix de les
invitacions. Es podia mirar a través de dotze forats, cadascun amb una escena. En el primer, l’enterrament d’un malalt de bucòlica; en el segon, l’origen de la pesca del bou, a Mataró, en temps de Sant
Josep, quan en treure les xarxes de l’art van arreplegar un bou amb banyes; en el darrer, la “campanya de la gresca”, s’hi representava una arrossada.
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Del maig al desembre del 1888
139. L’AUCA SATÍRICA DE L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL,
UNA PRIMERA PARÒDIA DE L’ESDEVENIMENT
De l’auca satírica de l’Exposició Universal del 1888 no en sabem ni l’autor del dibuix ni l’editor.
En el peu de les quaranta-vuit vinyetes només s’informa que es venien al “por mayor” al quiosc de
la Rambla, enfront del carrer de l’Hospital. Sembla, pel que diu en l’encapçalament, “Primera parte
y en verso”, que se’n va editar una segona part. En qualsevol cas, és un document interessant, qui
sap si una de les fonts d’inspiració de l’Exposició Universal Humorística del Niu Guerrer del 1889.
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1887
140. ELS GUÀRDIES URBANS APRENEN FRANCÈS AMB UN MANUAL
ESCRIT I EDITAT PER ROSSEND ARÚS
Rossend Arús col·laborà en la campanya de Valentí Almirall i el Centre Català contra l’Exposició Universal, organitzada per Rius i Taulet, amb aquesta paròdia de gramàtica dirigida als policies
municipals, que en el dibuix de la portada són en una classe de pàrvuls amb Rius i Taulet com a mestre. La ironia contra l’alcalde i el bon humor són presents a tot el text, especialment en els diàlegs i
en les frases per ser apreses de memòria, com ara “Barcelona és la ciutat més gran del món i el nostre alcalde és encara més gran que Barcelona”, o la faula de la granota que volia ser bou, que es va
inflar tant que va acabar explotant. En un dels dibuixos de l’interior, Rius i Taulet encapçala la filera de guàrdies urbans a la porta de la Classe Municipal de Francès: “Quan los guras van a estudi l’arcalde va a la vanguardia... Y fa molt bé, perque a l’home li està fent bastanta falta”. Aquesta gramàtica la va editar un any abans de l’Exposició Antoni López; a la contraportada hi ha una publicitat
dels quaranta-sis “singlots poètics” de Pitarra.
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Carnaval del 1889
141. LA PARÒDIA QUE VA FER EL NIU GUERRER DE L’EXPOSICIÓ
UNIVERSAL DEL 1888
1. L’entrada
Mentre al Born es preparaven les decoracions per a un dels balls de carnaval més ambiciosos, no
massa lluny, als espaiosos locals del Niu Guerrer s’organitzava una exposició que satiritzava l’Exposició Universal de Barcelona de l’any anterior. Les invitacions, les medalles commemoratives de
llautó i l’entrada formaven part de la paròdia.
Hem localitzat tres dibuixos d’autors diferents de la singular entrada a l’exposició, la vinyeta 44
i dues caricatures, aparegudes en revistes humorístiques. “Lo primer que es troba es lo torniquet,
comptador de les persones que entren. Al mon hi ha individus que roden la sinia i altres que no. Al
Niu tothom ha de rodar, i qui no el roda no passa.” Ben segur que aquest tipus d’accés devia ser una
novetat el 1888, parodiada aquí com una sínia on els pots per treure aigua eren caricatures dels polítics del moment (Rius i Taulet, Sagasta...).
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Carnaval del 1889
142. EL CARTELL, EL CATÀLEG I LA PREMSA
“Guia i Catàleg de la may vista Gran Esposició Universal”. El local de l’exposició era el del Niu
Guerrer, un edifici avui desaparegut, on ara hi ha la central de Correus, al carrer Ample 59: “Anant
cap a França a l’esquerra; anant als Estats Units a la dreta”, tal com s’assenyala en la portada interior
d’aquest document. Algunes revistes satíriques, com La Tramontana, es van fer ressò de l’esdeveniment amb uns interessants dibuixos (de Llopart) amb disset de les escenes de l’exposició. Probablement és el document més explícit dels diferents elements de l’exposició. El cartell convocava així a
la inauguració: “hi assistiran a banda del veinat del sol i les estrelles, los Antípodas, la terra de Xauxa, L’Índia Inglesa, l’Andalusia del Clot, las Batuecas, lo país dels Cegos, Bàbia, la Vall d’Arán, las
Termopilas, entre tots Sants i Manresa, l’Insula Barataria, lo País de l’Olla, la Isla Misteriosa, la de
San Balandrán, la Lilipot, la Seca, la Meca i la Vall d’Andorra”.
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Carnaval del 1889
143. TRES METÀFORES OBJECTUALS
La paròdia del globus captiu es basava en un mecanisme que deixava veure una gibrelleta i, quan
es mirava a l’interior del recipient, s’hi podia observar una panoràmica de tot Barcelona en què es
distingien unes grans taules on feien tiberis uns senyors “que tenen per amo un d’unas grans patillas”. Lo cel era com un gran pessebre, on s’hi veien faves de Sant Ignasi, fideus de cabell d’àngel i
confitures de tota mena de Sants, etc. El banyut més gros, que no saben perquè diu el cronista que
li recorda el seu retrat.
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Carnaval del 1889
144. ELS VISITANTS
Portada de la revista La Tramontana del dia 10 de maig amb una selecció de quinze visitants a
aquesta exposició, dibuixats per Llanas i amb clares referències anticlericals. Tanmateix, a la vinyeta
43 de l’auca de rajoles es reflectia un altre aspecte dels visitants, a l’entrada de l’exposició.

237

Catàleg Irreverent A4 12_.- 16/11/12 11:01 Página 238

Setembre del 1892
145. EL NIU GUERRER I LA PARÒDIA DEL QUART CENTENARI
DEL DESCOBRIMENT D’AMÈRICA
Els quatre primers diorames feien referència a l’estada de Colom al convent de Santa Maria de La
Rábida, a Huelva. En el cinquè es veien les tres caravel·les navegant i s’explicaven les dificultats trobades. El sisè es titulava Terra. El setè era el del desembarcament. En el vuitè es recreava el paisatge
exòtic de Cuarabo a Cuba. En el novè, la cabina on va tornar del tercer viatge, destituït i empresonat per Bobadilla. La darrera escena reproduïa la casa on va morir, a Valladolid. També es van fer
unes medalles commemoratives, amb l’anvers de Colom i el revers del Niu Guerrer.
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31 de març del 1894
146. UNA EXPOSICIÓ DE FIGURES DE CERA,
SEGUINT LA MODA HIPERREALISTA
No és estrany que un dels temes escollits pel Niu Guerrer per a una de les seves exposicions
humorístiques fos les figures de cera. Els museus de cera i els reclams, autòmats amb figures de cera,
eren de plena actualitat a final del segle XIX. Durant l’Exposició Universal del 1888 hi havia a Barcelona dos museus de cera, un a la plaça de Catalunya i l’altre a la Gran Via, que reproduïen quadres
famosos elaborats amb figures de cera. A les barraques de fira del Paral·lel també hi havia figures d’aquest material amb temes més truculents. Que donin informació del contingut només coneixem
aquests quatre documents. A la rajola número 60, es veuen tres escenes de l’exposició. També hem
localitzat un full amb uns rodolins que remarquen el futur de la tècnica de la cera, que fins avui “la
fosforera sols hi fa mistos de fum”.
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Juny del 1895
147. L’EXPOSICIÓ HUMORÍSTICA DE BELLES ARTS
Hem localitzat diversos documents d’aquesta paròdia de les exposicions artístiques. Probablement
els que donen més informació són el catàleg (a la part superior esquerra) i els dibuixos de la revista La
Tomasa del 29 d’agost d’aquell any, a la part inferior esquerra, dedicada a aquesta exposició. Hi ha de
8 esbossos dels 119 quadres presentats. Tots els artistes signaven amb pseudònim. Entre els qui hi va
participar destaca Isidre Nonell (amb el pseudònim de Nyèbit) que hi va presentar quatre pintures. A
la introducció del catàleg s’avisa que no hi ha cap acadèmia “que hagi sentat per criteri, que el riure
sigui improperi”. Parodiant els premis oficials es varen donar medalles d’or, plata, bronze, alumini,
plom, cuiro i terra cuita. Al Museu Frederic Marés hem localitzat dos esbossos de les medalles. Les
tres fotografies de la dreta són de l’espai expositiu. La del mig estava inclosa en el catàleg. La de baix
és interessant per la quantitat de persones que hi apareixen, encara sense identificar.
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Juny del 1895
148. LA VICARIA DE FORTUNY, EN CARICATURA
La Vicaria de Fortuny, avui al Museu Nacional d’Art de Catalunya, és un quadre del 1870, considerat una obra culminant de la pintura preciosista, dins el realisme burgès que s’imposava a l’època. La caricatura presentada a l’exposició del Niu Guerrer vint-i-cinc anys després, transforma la
vicaria en la vaqueria, una pintura volgudament matussera, que portava el número 91 de l’Exposició
Humorística i que està signada amb el pseudònim Farum. Duia el lema següent: “La botiga és espaiosa, munyeixen allí mateix, la parroquia es numerosa... ¡Ja en deuen vendre de llet!”.
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1903
149. EL PROJECTE DEL NIU GUERRER
PER A LA PLAÇA DE CATALUNYA
En el context d’una aferrissada polèmica ciutadana, que va durar dècades, sobre la definició urbanística i arquitectònica de la plaça de Catalunya, el Niu Guerrer també hi va dir la seva. Després d’un
viatge de Josep Pallejà a París el 1902-1903, encara enlluernat per la visió de la torre Eiffel, i en plena discussió sobre el futur urbanístic de la plaça, impulsà aquest projecte de gran torre monumental
que s’exposava als locals del Niu Guerrer. Un gran edifici de vidre com a escola d’arts i oficis. A la
part de baix, les aules de l’ofici que tenia més demanda, el de polític. En el pis superior, l’ofici més
“selecte”, el d’escombriaire.
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18 de gener del 1903
150. EL FONDISTA BARRILLÓN I EL NIU GUERRER
L’Aplec dels Casats del Niu Guerrer va fer l’any 1903 el seu dinar anual a la Fonda Unió de Gràcia. El seu propietari, Josep Barrillón, els obsequià amb aquesta construcció. Un “ramillete” segons
una altra nota de la mateixa revista en què es veu un arbre amb un niu. Com a totes les construccions
de Barrillón les figures dels guerrers estaven fetes amb vegetals.
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Primeres dècades del segle XX
151. CONSTRUCCIONS DE JOSEP BARRILLÓN
AL LLIBRE DEL NIU GUERRER
Aquestes sis fotografies, enganxades a la pàgina 297 del llibre del Niu Guerrer, que es van reproduir també a la revista Cu-cut del 23 de març del 1905, són, per tant, posteriors a l’Exposició Humorística de Belles Arts del 1895, encara que a la secció d’escultura hi ha exposats objectes del mateix
tipus. Tal com s’assenyala en el titular, estan confeccionades amb matèries comestibles, i el seu autor
era Josep Barrillón, propietari de la Fonda Unió del carrer Gran de Gràcia, coneguda popularment
com la “fonda dels ninots”, perquè a l’aparador durant molts anys, i com a objecte de reclam, hi apareixien cada setmana figures comestibles d’aquest gènere. Concretament en aquestes fotografies, les
dues de la part superior són del tipus monument, probablement en al·lusió als projectes d’urbanització de la plaça de Catalunya; la segona fa referència a un tipus d’objecte de confiteria popular de
l’època, els “ramilletes”. La figura de la part central constitueix una possible al·legoria de la taverna
modernista dels Quatre Gats, fundada el 1897 amb la caricatura de Pere Romeu. Les tres figures de
la part inferior retraten tres oficis de carrer: El tio cadiraire, venedor i adobador de cadires de boga;
Marrameu, un personatge popular venedor ambulant de loteria dels empedrats, i finalment, Batista,
un conegut personatge que s’instal·lava davant el passatge d’entrada a la Boqueria i endevinava l’avenir (la planeta) mitjançant uns ocells ensinistrats.
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