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Pròleg

Irene Gras Valero 
Núria Aragonès Riu

Amb la voluntat de continuar amb les reflexions endegades amb la celebració 

de les I i II Jornades Internacionals sobre l’Actualitat del Clàssic (2012-2013)1, 

aquest nou volum  neix com a resultat de la realització d’unes III Jornades, 

dutes a terme durant el mes de juny de 2014 a la Universitat de Barcelona 

i al Museu Europeu d’Art Modern. Tot tenint en consideració les noves 

lectures formulades al voltant de la pervivència d’allò clàssic, aquestes 

investigacions ofereixen una excel·lent ocasió per tal de prosseguir amb el 

diàleg establert entre el passat i el present, o fins i tot, podríem dir, entre 

tradició i modernitat.

Cal dir que les III Jornades Internacionals sobre l’Actualitat del 

Clàssic han estat organitzades pel GRACMON i s’integren dins de dos 

projectes: L’Altre segle XIX (HAR2010-16328/HIST-ARTE), dirigit per la 

Dra. Mireia Freixa, i Mapa dels oficis de l’escultura (1775-1936). Professió, 

mercat i institucions: de Barcelona a Iberoamèrica  (HAR 2013-43715P), 

liderat per la Dra. Cristina Rodríguez Samaniego. Tot i que des d’una 

perspectiva diferent, ambdós pretenen oferir-nos un nou enfocament 

sobre aquest període històric, i, a partir d’aquest, mostrar-nos també com 

determinades aportacions culturals del segle XIX suposen una important 

revalorització del classicisme, ja sigui a nivell iconogràfic – a través de la 

1 Aquestes van donar com a fruit la publicació dels següents volums: Cristina RODRÍGUEZ 
SAMANIEGO, Jorge EGEA (coords.), Diàlegs amb l’Antiguitat. El clàssic com a referent en l’art 
i la cultura contemporànies, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013 (col.
lecció Singularitats, II) i Cristina RODRÍGUEZ SAMANIEGO, Jorge EGEA (eds.), La imatge 
de l’heroi a l’escultura catalana (1800-1850)- The image of hero in the Catalan Sculpture (1800-
1850), Barcelona, Dux Editorial, 2013. 
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imatge de l’heroi- , a propòsit de la formació artística – els ideals clàssics 

a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona2 – o bé a través del propi 

àmbit de les disciplines artístiques. 

Altrament cal destacar que les III Jornades es van dur a terme, a 

l’igual que les II, a partir de la interacció amb una proposta expositiva: 

Martyrium Sanctae Eulaliae. A Contemporary Re-envisioning, Aquesta es 

va celebrar en el MEAM i va estar comissariada per l’equip The Crossing 

Lab. En el marc del tricentenari (1714-2014), tot prenent la imatge de 

Santa Eulàlia i l’emblema del pendó com a símbol icònic de la ciutat de 

Barcelona, l’exposició Martyrium Sanctae Eulaliae  mostrava una selecció 

d’obres artístiques, escollides entorn del procés físic i conceptual del 

martiri. Aquestes obres ens convidaven a qüestionar les nostres relacions 

amb la iconografia tradicional referenciada en la figura històrica de Santa 

Eulàlia, tot oferint-nos una pluralitat de visions que partien, compartien 

i dialogaven a partir d’una doble perspectiva: d’una banda la iconodulia 

o adoració de la icona martiritzada, la seva corporeïtat i presència; i, 

d’altra banda, la iconoclàstia o rebuig i maltractament de la imatge, la seva 

destrucció i desmaterialització. D’aquesta manera, diversos artistes actuals 

ens mostren una reinterpretació de la llegenda de la màrtir cristiana del 

segle III des de la modernitat.

A propòsit d’aquest mateix tema, i partint així d’una visió de caràcter 

multidisciplinar, en el present volum Xavier Daufí i Rodergas ens parla sobre 

dos oratoris dedicats a la figura de la Santa, que van ser compostos entre 

finals del segle XVIII i començaments del segle XIX per Francesc Queralt. 

Aquest  va exercir com a mestre de capella de la seu de Barcelona durant 

diversos anys (1774-1815) i està considerat un dels darrers renovadors de la 

música clàssica tradicional contrapundística. 

Irene Gras, per la seva banda, i en el context del següent tombant 

de segle, ens endinsa en un dels motius iconogràfics més destacats del 

2 A propòsit del tema de l’Acadèmia, cal afegir precisament que GRACMON i la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi van organitzar, durant el dies 20 i 21 de novembre 
de 2014, les Jornades d’estudi Acadèmia i Art. Dinàmiques, transferències i significació a 
l’època moderna i contemporània, els resultats de la qual també es plasmaran en una propera 
publicació.
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simbolisme decadent: l’atracció per les ruïnes de l’antiguitat clàssica. De 

la mà de figures com ara Santiago Rusiñol, Enric Serra, Jeroni Zanné o 

Nicolau Raurich, l’autora aprofundeix així en la interpretació efectuada per 

la sensibilitat decadent vers les despulles arqueològiques d’un passat que es 

contempla amb nostàlgia. 

Dins l’àmbit de la moda, Núria Aragonès tracta sobre la utilització de 

referents de la indumentària clàssica grecollatina en l’elaboració de la moda 

moderna del tombant de segle. Grans modistes com Paul Poiret o Marià 

Fortuny i Madrazo trencaren amb la silueta encotillada del segle anterior 

i elaboraren una noció d’estil global i aspiracional materialitzat en una 

marca comercial. Per altra banda, amb la inclusió dels grands couturiers 

en els cercles intel·lectuals i artístics del moment es generà tota una nova 

iconografia de la moda que va marcar els fonaments de l’incipient Art Déco.

Finalment, Rosalind McKever analitza les relacions entre el 

classicisme i les avantguardes, més concretament en el cas de Boccioni i 

l’escultura futurista. Partint de la referència a la Victòria de Samotràcia 

que Marinetti expressa en el Manifest futurista de 1909, l’autora explora 

les ambigüitats en l’adopció de l’herència clàssica dins els paràmetres 

ideològics del futurisme.

En definitiva, tot efectuant un recorregut que cronològicament 

s’estén des de finals segle XVIII fins a començaments del segle XX, i 

que aplega diferents àmbits o disciplines (música, arts plàstiques, moda i 

literatura)  aquest estudi ens ofereix una nova mirada al voltant del fenomen 

clàssic amb l’objectiu de fomentar la seva reinterpretació. 
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El classicisme com a signe  
de modernitat en la indumentària  
al tombant del segle XX

Núria Aragonès Riu

D’entre els múltiples punts de vista des dels quals es pot abordar la història 

de la indumentària - el producte, la confecció, la indústria o el consumidor- 

aquest estudi es centrarà fonamentalment en la noció de moda com a 

element de l’imaginari col·lectiu, és a dir, en aquell conjunt de desitjos i 

aspiracions que generen les tendències i conformen el gust d’una època. 

En aquest sentit, el tombant del segle XX visqué l’eclosió d’un fenomen que 

alguns historiadors han batejat com a «anticomania»: el desenvolupament 

d’una dèria pel món grecollatí que es reflecteix en l’art i en la indumentària. 

En el cas concret de la moda, aquesta voluntat de recuperació de 

valors estilístics clàssics es fa palesa en el treball de nombrosos dissenyadors 

com el francès Paul Poiret o l’espanyol Marià Fortuny, que ja des de 1908 

experimenta amb les formes pròpies de la túnica grega arcaica. Aquests 

artífexs s’envoltaren d’un cercle intel·lectual d’artistes i il·lustradors amb 

els quals compartien certs valors classicitzants, en el cas de França, o valors 

pròxims al Noucentisme, en el cas de Catalunya, amb autors com Ismael 

Smith, Josep Mompou o Josep Maria Junoy. Més endavant, després de la 

Primera Guerra Mundial, l’anomenat «retorn a l’ordre» es manifestarà tan 

en les arts visuals com en la moda. Aquest serà el cas de la dissenyadora 

francesa Madeleine Vionnet i el seu treball virtuós del drapejat combinat 

amb una voluntat sintetitzadora. Els figurins dels vestits-túnica de Vionnet 

dibuixats pel futurista Ernesto Thayaht, realitzats en plena època daurada 

de l’art déco, constitueixen un exemple clar de com els elements clàssics 

es mesclen i complementen amb elements d’avantguarda. Posteriorment, 
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ja ben entrats els anys trenta, altres creadors com el francès Lucien Lelong 

oferiran una nova reminiscència clàssica que es materialitzarà sobretot en 

la indumentària de l’època daurada de Hollywood. 

Així doncs, aquesta recuperació del clàssic té els seus orígens en els 

anys de pre-guerra, coincidint amb les primeres despuntades de l’art déco i 

tot just quan es comença a gestar una noció d’estil de vida modern, resultant 

de noves conjuntures socials com és per exemple la incursió de la dona a la 

vida activa. En aquest moment la innovació més evident en la moda femenina 

és el canvi de posició de la cintura, que remunta fins a situar-se sota el pit, 

seguint el model de vestit neoclàssic cortesà d’estil Imperi. Si bé l’adopció 

d’aquesta silueta a la cort imperial de Napoleó i Josefina Bonaparte [fig.1] 

responia a la idea de legitimació del poder a través d’una indumentària que 

recreava l’esplendor de l’Imperi Romà,1 l’adopció d’aquest estil a principis 

del segle XX remet, en canvi, a una idea tan moderna com és la desaparició 

de la cotilla i l’alliberament del cos de la dona. El primer dissenyador en 

proposar aquest tipus de model fou Paul Poiret, vers els anys 1906-1908, 

trencant definitivament amb la silueta femenina en forma de «S» resultat 

de l’ús de la cotilla i el polissó [fig.2]. El tall de la cintura ascendeix, 

s’elimina la cotilla i es passa de la línia ondulant modernista vigent a finals 

de segle cap a la simplificació de la línia recta pròpia de l’art déco. L’adopció 

d’aquesta silueta no es pot explicar sense tenir en compte les corrents 

reformadores del nou pensament higienista, que es manifesta en contra 

de la cotilla amb raonaments d’ordre moral, estètic i higiènic. Cal citar 

en aquesta línia grups anglesos com la «Rational Dress Association», que 

publicava la Rational dress gazette, o la «Healthy and Artistic Dress Union» 

i la seva publicació Aglaia que propugnava una moda higiènica i artística.2 

En les seves Memòries, Paul Poiret postula la «declaració de guerra» a la 

cotilla i explica que «com totes les grans revolucions, aquesta es va fer en 

nom de la Llibertat, per donar lliure curs al moviment de l’estómac».3 Val 

1  Vegeu Claudette Joannis, Joséphine impératrice de la mode. L’élégance sous l’Empire, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 2007.

2  Vegeu Teresa Bastardes, «La indumentària», a El Modernisme, societat, art, tecnologia, tèxtils, 
indumentària. Cicle de conferències, Barcelona, Museu Tèxtil i d’Indumentària, 1996, pàg. 24-
38, pàg. 37.

3  Paul Poiret, Vistiendo la época, Barcelona, Parsifal, 1989, pàg. 50.
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a dir que al mateix temps Poiret té un gran èxit amb una faldilla de forma 

tubular llarga i estreta, anomenada «entravée», que oprimeix les cames i 

dificulta la llibertat de moviments, fet que relativitza molt la consideració 

feminista de la seva obra en pro de l’alliberament del cos de la dona. 

Aquests canvis fonamentals en la indumentària s’han d’entendre 

igualment en el context de la noció de «grand couturier» que imposa Charles 

Friederich Worth a finals del segle XIX, donant pas al naixement de l’Alta 

Costura.4 El nou «creador de moda» i àrbitre suprem del gust, desenvolupa 

i legitima una marca i una firma que és tot un estil de vida materialitzat en 

una etiqueta. Els gustos personals de la clienta deixen doncs de tenir un 

paper decisiu en la concepció del seu propi vestuari, trencant amb tot el 

sistema de segles anteriors. Un precedent fonamental de l’obra de Poiret és 

la del seu mestre Jacques Doucet, personatge extremadament culte, refinat, 

gran col·leccionista d’art i bibliòfil, la firma del qual ja pressuposava una 

garantia del bon gust al qual aspirava la clienta. Però la gran modernitat de 

Poiret respecte als seus mestres rau en el desenvolupament d’una concepció 

global del gust reflectit en tots els aspectes de la vida diària, incorporant 

per primera vegada en una marca de moda la cosmètica, els perfums i la 

decoració. Molt innovadora fou també la seva estratègia de comunicació, 

basada en l’elaboració d’una imatge pictòrica de la seva marca a través 

de la col·laboració dels millors il·lustradors contemporanis. Com a expert 

col·leccionista ben relacionat amb els cercles artístics del moment, Poiret 

promogué la difusió de els seves col·leccions a través d’uns exquisits àlbums 

il·lustrats de gran qualitat, que per altra banda marcaren les bases de tota 

la il·lustració de moda del primer terç del segle XX. La primera d’aquestes 

publicacions data de 1908 i és obra de Paul Iribe (1883-1935), polifacètic 

artista francès de pare basc i mare andalusa, que treballà com a dibuixant, 

caricaturista, periodista, publicista, editor, decorador d’interiors, creador de 

vestuari teatral i dissenyador de joies.5 El títol de la publicació on s’inclou el 

seu nom, Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe [fig.3], ja fa palesa 

4  Els orígens de la noció de modernitat en la moda han estat treballats al nostre país per Lourdes 
Cerrillo a La moda moderna. Génesis de un arte nuevo, Madrid, Siruela, 2010.

5  Vegeu Raymon Bachollet, Paul Iribe, précurseur de l’art déco, París, Bibliothèque Forney, 
1983.
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la importància de l’artista il·lustrador i la categoria artística d’un objecte 

que podria haver estat un simple catàleg publicitari. Es remarca també que 

l’àlbum és l’obra d’un sol autor, contràriament a la pràctica corrent de les 

revistes de moda del segle anterior, on diferents dibuixants especialitzats 

podien participar en un mateix dibuix de figurí. Les il·lustracions de Paul 

Iribe inauguren d’altra banda un estil que prefigura l’art déco, amb siluetes 

filiformes, blocs de colors sense ombra, espais buits que ressalten les formes 

plenes del dibuix i l’efecte de figures retallades. En els vestits no veiem les 

ombres ni els efectes de la tela, ja que no es tracta d’una mostra detallada i 

minuciosa dels vestits, tal com es podria esperar d’una publicació de moda, 

sinó d’unes imatges artístiques que retraten un ambient i un estil de vida al 

qual aspirar. Respecte a la vestimenta, els títols com «modèle Josephine» 

ens remeten clarament a la línia d’estil Imperi, reforçada pels mobles 

neoclàssics i les escultures de reminiscència hel·lènica. Tres anys més 

tard, Poiret repeteix l’experiència amb un altre jove artista polifacètic que 

esdevindrà una figura clau de l’art déco, el francès George Lepape (1887-

1971), donant lloc a un àlbum luxuós i refinat intitulat Les choses de Paul 

Poiret vues par Georges Lepape [fig.4], del qual l’editor Lucien Vogel es va 

inspirar per crear la revista de moda més important del moment, titulada la 

Gazette du Bon Ton, que serà venuda a les edicions Condé Nast després de 

la Gran Guerra.

El cercle artístic de Georges Lepape i Paul Iribe el componen tota 

una sèrie d’artistes francesos6 i també catalans que treballen entorn de 

diverses publicacions satíriques i en les revistes de moda. El pintor Xavier 

Gosé (1876-1915), criat a Barcelona i alumne de l’escola de Llotja, arribà a 

París vers l’any 1900 i col·laborà en la revista satírica fundada sis anys més 

tard per Iribe, Le Témoin, una publicació innovadora de concepció gairebé 

artesanal. La seva primera incursió en la moda data però de 1905, quan 

dissenya junt amb Zuloaga el vestuari per l’òpera Pepita Jiménez que el seu 

amic Albéniz estrenava llavors a Brussel·les.7 A partir de dels anys 1911-

6  Vegeu Julian Robinson, The Golden Age of Style. Art Deco fashion illustration, Londres, Orbis 
Publishing, 1976.

7  Eliseu Trenc Ballester, «Xavier Gosé, un gran dibuixant del París de la Belle Époque», a 
Xavier Gosé, 1876-1915, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1984, pàg. 17-31, pàg. 23.
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1912, Xavier Gosé havia adquirit una bona reputació com a dibuixant8 i 

signava les pàgines dels periòdics de moda més prestigiosos com el Journal 

des Dames et des Modes o la Gazette du Bon Ton [fig.5 i 6], que el seu editor 

Lucien Vogel definia com a «revista d’art». Podríem establir un paral·lelisme 

amb Le Témoin i el setmanari humorístic fundat a Barcelona sota el nom 

de Papitu, que compartia en part la temàtica sobre la vida moderna i les 

trifulgues de la moda amb el mateix to lleugerament irònic. L’artista català 

Ismael Smith (1886-1972) fou col·laborador en les dues publicacions [fig. 7]. 

Tot i ser considerat per Eugeni d’Ors com a «escultor noucentista»,9 Smith 

acabà desenvolupant una prolífica carrera polifacètica en la mateixa línia 

de Paul Iribe, amb qui coincideix a París en els cercles de l’Ecole Nationale 

des Arts Décoratifs. Al igual que Xavier Gosé, l’artista barceloní tenia gran 

cura del seu abillament personal i es forjà ràpidament una imatge de dandi 

decadent, com es fa palès en una carta dirigida al seu amic Néstor Martín 

Fernandez de la Torre: 

L’encís de la vida de París no és més que per a nosaltres, els privilegiats 

que sabem assaborir els refinaments moderns de la bellesa de l’art. 

Els demés no tenen suficient intel·ligència ni gust per a poder respirar 

aquesta atmosfera alada del París dels nostres dies.10

En el cercle intel·lectual al voltant del Papitu caldria citar així 

mateix els artistes Josep Mompou (1888-1968) i Josep Palau Oller (1888-

1961), dues personalitats marcadament francòfiles, que després d’una 

formació acadèmica en comú dediquen un etapa de la seva carrera a la 

indumentària. Josep Mompou exercí com a pintor, caricaturista, gravador 

i també dissenyador tèxtil, com ja s’endevina en l’estampat del vestit de 

8  Mariàngels Fontdevila, La incidència de l’Art Decó a Catalunya. Les arts decoratives, tesis 
doctoral dirigida per Alícia Suàrez, Universitat de Barcelona, 2001, pàg. 58.

9  Carmina Borbonet, Ismael Smith, precursor del Noucentisme, Barcelona, Sala d’Art Artur 
Ramón, 1989, n.p.

10  Fontdevila, op.cit., pàg 64.
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La Bella11 (1907), una de les seves aquarel·les primerenques. Per la seva 

banda, Palau Oller es dedicà a la caricatura, el disseny tèxtil, la fabricació 

de joguines i la decoració d’interiors, a banda de la pintura. El 1914, els dos 

artistes estableixen una societat per al disseny de teixits, tot i que Palau 

Oller ja dibuixava estampats des de 1909-1910.12 

En la mateixa línia d’artistes polifacètics, però fent un gran salt 

qualitatiu quant al disseny de moda, cal remarcar la figura de Marià 

Fortuny i Madrazo (1871-1949), pintor, fotògraf, dissenyador tèxtil, 

inventor i escenògraf nascut a Granada, que visqué a Paris de ben petit i 

posteriorment a Venècia. Allí instal·là el seu taller tèxtil, a l’edifici del Palau 

degli Orfei, junt amb la seva esposa Henriette Nigrín. Fortuny va registrar 

desenes de patents al llarg de la seva carrera, moltes de les quals en relació 

amb la indumentària. El nou de Juny de 1909, per exemple, Fortuny diposita 

a París la patent d’un tipus de tela « plissé-ondulée»13 constituïda d’uns 

singulars plecs ondulats obtinguts mitjançant un procés extremadament 

laboriós, que combinava elaboració artesanal i mecànica, amb un procés 

especial de tintat. Gràcies a una nota manuscrita del propi Fortuny en el 

registre d’aquesta patent, sabem que existí una absoluta coautoria amb 

Henriette Nigrin en la invenció d’aquestes tècniques de prisat.14 El mateix 

any es diposita també la patent pel «vestit Delfos», anomenat així per la seva 

semblança amb la túnica jònica que abilla l’estàtua coneguda com l’Auriga 

de Delfos. En la mateixa línia crearà l’anomenat «xal Knossos», un mantó 

rectangular de seda inspirat en l’himatió grec, on s’estamparan motius 

ornamentals semblants als de la ceràmica minoica. La referència a la cultura 

de la ciutat de Knossos fou fonamental per a Fortuny, que durant un cert 

període de temps signà la seva etiqueta amb la marca «Fortvuny Knossos». 

11  Reproduïda a Sergi Plans (dir.), Josep Mompou, Barcelona, Obra Social de Caixa de Catalunya, 
2009, pàg. 59.

12  De la seva obra individual i de la col·laboració amb Mompou, s’en conserven avui uns 1500 
projectes, amb nombrosos dissenys innovadors que prefiguren els motius de l’art déco. Vegeu 
Eduard Vallès, «Mompou i Palau Oller: el perfum d’una amistat», a Sergi Plans (dir.), Josep 
Mompou, Barcelona, Obra Social de Caixa de Catalunya, 2009, pàg. 47-55.

13  Vegeu Eloy Martínez de la Pera Celada (ed.), Inspiraciones, Mariano Fortuny y Madrazo, 
Madrid, Museo del Traje-CIPE, 2010, pàg. 128.

14  Ibid.
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El logotip, que data de 1908, adopta l’esquema del laberint del minotaure 

esgrafiat en un pilar de la Casa de Lucreci a Pompeia. Cal assenyalar que, 

tot i que les excavacions de Pompeia daten del segle XVIII, l’excavació del 

jaciment de Knossos a l’illa de Creta duta a terme per Arthur John Evans 

es dóna precisament a partir de 1900. Sabem que Fortuny viatjà a Grècia el 

1906, i deixà testimoni de la seva emoció pel descobriment de fragments de 

teixits estampats i per l’estatuària grega arcaica i clàssica.15 El vestit Delfos 

i el xal Knossos foren presentats per primera vegada en l’àmbit escènic, com 

es pot observar en una fotografia de 1906 del teatre privat de la Comtessa 

de Béarn.16 Això no ens ha de sobtar si tenim en compte que les creacions de 

Fortuny es poden considerar com a «vestits artístics», de caire molt elitista, 

portats sobretot per actrius i ballarines, com per exemple Isadora Duncan, 

o per dames de l’alta societat més aviat excèntriques, com la primera esposa 

de Condé Montrose Nast, fundador de la coneguda editorial [fig.8].

L’especialista en Fortuny Maria del Mar Nicolàs afirma que, 

tot i la influència directa de l’art de la Grècia antiga, el que explica la 

seva obra és el pes de la seva formació academicista i l’interès per certs 

pintors victorians de l’últim quart del segle XIX, com Albert Moore, J.W. 

Waterhouse, Frederic Leighton o Lawrence Alma-Tadema, que elaboren 

una pintura arqueològica basada en el món grecollatí des d’una vesant 

plenament esteticista.17 Fortuny s’inspiraria doncs del vestuari imaginat per 

aquests pintors, materialitzant-lo i convertint-lo en una marca comercial. 

Aquesta seria la seva gran innovació: crear un producte modern amb una 

tècnica revolucionària, a partir de models clàssics grecollatins sumats a 

l’historicisme del fin de siècle.

A la primera dècada del segle XX, molts altres artistes del món de 

l’art i de l’espectacle adoptaren la cultura clàssica grega com a referent. Un 

dels grans exemples fou la ballarina Isadora Duncan, també gran clienta 

de Fortuny [fig. 9] i de Paul Poiret, que adoptà el referent clàssic com 

15  Mario Tosa, «Mariano Fortuny y Madrazo: l’arte della ricerca», a Maurizio Barberis, Claudio 
Franzini et al. (ed.), Mariano Fortuny, Venècia, Marsilio, 1999, pàg. 32-36, pàg. 32.

16  Eloy Martínez de la Pera Celada (ed.), Inspiraciones, Mariano Fortuny y Madrazo, Madrid, 
Museo del Traje-CIPE, 2010, pàg. 124.

17  Eloy Martínez de la Pera Celada (ed.), op.cit., pàg. 133.
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a filosofia d’art i de vida, més enllà de la moda o la imitació. Sabem que 

Isadora visqué a Grècia durant un any amb el seu germà Raymon i que 

passà moltes hores al British Museum i al Louvre estudiant la iconografia 

dels vasos grecs i de l’estatuària18 [fig. 10]. El 1903, la ballarina publicà a 

Leipzig La danse de l’avenir, un manifest en pro d’una dansa moderna, on 

subratlla que antigament aquesta es considerava com la més noble de les 

arts. Isadora afirma voler inspirar-se de la bellesa del moviment dels vasos 

grecs, però recreant la dansa antiga des de la seva inspiració personal: 

«No faig una dansa grega, es una dans moderna, meva».19 Trobem doncs, 

de nou, un punt de partida clàssic per assolir un art modern. Una posició 

encara més radical al respecte fou la del seu germà, Raymond Duncan, 

fundador d’una Akadèmia a París l’any 1911, on impartia classes de teatre 

grec, de gimnàstica i de dansa. En aquells mateixos anys Isadora hauria 

visitat també la singular villa Kerylos (Niça), residència de l’historiador 

hel·lenista Théodore Reinach, construïda el 1908 per l’arquitecte Emmanuel 

Pontremoli seguint el model d’una casa de la illa de Delos i profusament 

decorada amb una curiosa amalgama d’art cretenc i estil Imperi.

La utilització de referents clàssics s’estava donant també sobre els 

escenaris de París amb la vinguda dels Ballets Russos. Mentre que Isadora 

Duncan evocava l’essència de la Grècia antiga en el gest i la coreografia, 

els ballets russos ho faran de manera molt més formal en l’ornament i el 

decorat. En el Théâtre du Châtelet de París s’estrenaren en aquells anys 

obres impregnades de mitologia grega: Narcís (1911), Helena d’Esparta 

(1912), L’Après-midi d’un faune (1912) o Daphnis i Chloé (1912), amb 

vestuari i decorats del prolífic creador rus Léon Bakst (1866-1924) [fig. 
11]. La Comédie-Française no es quedà enrere en aquesta anomenada 

«anticomania» i a partir de 1900 estrenà diverses obres en teatres antics 

a l’aire lliure, com l’Edip Rei interpretat pel societari Mounet-Sully a les 

arenes de Nîmes, o les diverses obres del festival del teatre romà d’Orange. 

Aquestes posades en escena s’inspirarien dels estudis historicistes sobre 

indumentària en voga en aquell moment, com la reeixida Histoire du 

18  Juliette Laffon, Hélène Pinet, Stéphanie Cantarutti (ed.), Isadora Duncan (1877-1927): une 
sculpture vivante, París, Paris Musées : musée Bourdelle, 2009, pàg. 308.

19  Juliette Laffon, Hélène Pinet, Stéphanie Cantarutti (ed.), op.cit., pàg. 42.
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costume antique de l’historiador Léon Heuzey (1831-1922), antic membre 

de l’École française d’Athènes i de l’École du Louvre, publicat de manera 

pòstuma el 1922. En el prefaci del llibre, Edmond Pottier explica que durant 

deu anys, del 1900 al 1910, Heuzey impartí unes classes molt singulars sobre 

indumentària clàssica a l’École de Beaux Arts, servint-se de models vius 

als quals anava col·locant les vestimentes segons les seves teories. Pottier 

explica que en aquestes sessions hi anava «tot Paris», i molt especialment 

artistes i gent del teatre, com per exemple els actors Mounet-Sully i Mme 

Bartet de la Comédie-Française, per tal d’inspirar-se pel seu Edip Rei i la 

seva Antígona.20

En conclusió, en tota aquesta recuperació de referents clàssics, 

distingim diferents intencions que van des de l’historicisme a la depuració 

formal moderna, tot marcant el desenvolupament dels corrents artístics i 

decoratius de la primera dècada del segle XX. La tendència classicitzant 

conviu a Catalunya amb el noucentisme, amb les avantguardes i amb l’art 

déco, tant en les arts plàstiques com en la indumentària. Aquesta darrera 

se servirà doncs dels recursos del vocabulari grecollatí bo i adoptant-los als 

nous valors i necessitats d’un estil de vida global i modern.

20  Léon Heuzey, Histoire du costume antique d’après des études sur le modèle vivant, Paris, 
Honoré Champion, 1922, pàg. XI.
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Fig. 1. François Gérard, Madame Bonaparte dans son salon de Malmaison, oli 

sobre tela, 1801. Museu de l’Hermitage, Sant Petersburg. Extret de: http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_G%C3%A9rard_-_

Portrait_of_Josephine_-_WGA08595.jpg?uselang=es
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Fig. 2. Mme. Poiret portant un vestit creat pel seu espòs Paul Poiret, 1913. Library 

of Congress, Prints and Photographs Division, Washington. Extret de: http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Poiret_-_dress_with_tasseled_sash_

cph.3b04585.jpg?uselang=es
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Fig. 3. Paul Iribe, Les Robes de Paul Poiret, planche II, 1908. Extret de: http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Poiretdresses1.jpg
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Fig. 4. Georges Lepape, Les Choses de Paul Poiret, 1911. Extret de : http://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Poiretlepape.jpg?uselang=es
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Fig. 5. Xavier Gosé, «Il a été primé», il·lustració per a la Gazette du Bon Ton, 1914. 

Extret de : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gazette_du_Bon_Ton_

fashion_plate_1914.jpg?uselang=es
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Fig. 6. Xavier Gosé, Le manteau bleu, Museu d’Art Jaume Morera 

(MAMLL 0160). Font: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xavier_

Gos%C3%A9_%E2%80%94_Le_Manteau_bleu.jpg?uselang=es
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Fig. 7. Ismael Smith, Ready, aiguafort 

i aiguatinta a color sobre paper, 1912,  

© MNAC - Museu Nacional d’Art 

de Catalunya www.mnac.es. Extret 

de: http://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Ready_1903.jpg?uselang=es

Fig. 8. Clarisse Coudert, Mrs. Condé 

Nast wearing one of the famous 

Fortuny tea gowns, ca. 1917. Extret 

de: http://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Conde_nast_fortuny.

jpg?uselang=es
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Fig. 9. Sergei Yesenin, Isadora Duncan i la seva filla adoptiva, Irma, portant un 

vestit Delfos, 1922. Extret de: http://sergeyesenin.ucoz.ru/photo/zhizn_sergeja_

esenina/fotografija_1922_god/1-0-58
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Fig. 10. Raymond Duncan, Isadora Duncan al teatre de Dionís, Atenes, 1903, 

Online Archive of California. Font http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Isadora_Duncan_1903.jpg
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Fig. 11. Adolf de Meyer, «Nijinski i sis ballarines», extret de l’àlbum  Ĺaprès-midi 

d´un faune, 1914, editat per Paul Iribe. Extret de : http://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Nijinski_et_six_danseuses_par_Adolf_de_Meyer_1914_

extrait_de_l%C2%B4album_L%C2%B4apr%C3%A8s-midi_d%C2%B4un_

faune_%C3%A9dit%C3%A9_par_Iribe.jpg?uselang=es
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El somni dels segles1: ruïna  
i declivi del món clàssic segons 
la sensibilitat decadent de la 
Catalunya de finals del s. XIX
Irene Gras Valero

«Si passes per les ruïnes (...) al morir la llum del dia, 

destacant-se com estranyes ossamentes d’un cos 

mort, sentiràs el cruiximent de sa plastica caiguda 

(...) No despertis el seu sòn, no moguis ni profanis 

aquelles dormides cendres, no restauris aquelles 

pedres caigudes, que la Bellesa hi arrela i es nodreix 

dels records que l’assaonen.»� 

Santiago Rusiñol, «A les ruines», a Oracions (1897)

Aquesta atracció que com veurem sentia Santiago Rusiñol «por todo lo viejo, 

por todo lo ruinoso, por todo lo que se muere»� resulta clarament hereva 

d’aquell entusiasme romàntic per la ruïna que mostrava un doble sentiment: 

d’una banda, una admiració nostàlgica per les construccions producte del 

geni humà, i, d’una altra, la fascinació pel inexorable poder destructor del 

Temps i de la Naturalesa2. D’aquesta manera, la ruïna és concebuda com 

a testimoni de la capacitat creadora de l’home, i alhora com a símbol de la 

seva fugacitat i mortalitat, atès que només queden les despulles d’aquesta 

creació, i aquestes es troben condemnades al declivi fins a desaparèixer del 

tot.

 Tanmateix, allò que caracteritza, tant la sensibilitat romàntica com la 

decadent del tombant de segle, és la complaença morbosa vers la decadència. 

1  Títol d’una de les obres d’Enric Serra, reproduïda a la revista Forma, 1906, pàg. 86.

2  Rafael ARGULLOL, La atracción del abismo, Barcelona, ed. Destino, 1994, pàg. 28. 
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I el reconeixement en aquests vestigis arqueològics d’una bellesa essencial 

atorgada precisament per aquesta degeneració, la qual permet a l’artista o 

poeta evocar malenconiosament la magnificència d’una època passada que 

ja mai més tornarà. Es tracta de valorar la bellesa de la caiguda. Com descriu 

una de les protagonistes del Jardí abandonat (1900) de Rusiñol

..l’olor de ruïnes, l’olor de noblesa caiguda, els sembla flaire de tomba, an els 

homes d’avui, que no    senten la dolçor de la poesia, ni l’aroma de les flors al 

desfullar-se.3  

 El propòsit d’aquest estudi és així aprofundir en la sensibilitat decadent 

i en l’atracció que aquesta va sentir cap a un tipus específic de ruïna: la 

provinent del món de l’antiguitat clàssica. Per tant, més que centrar la 

nostra atenció en els testimonis arqueològics, ens endinsarem en la mirada 

que els percep i els configura, ja sigui de manera real o bé imaginària. 

La sensibilitat decadent, el mal-du-siècle i el crepuscle de civilitzacions

En 1880 Ferdinand Bruntière va referir-se al mal-du-siècle com «una 

maladie subtile, mystérieuse et profonde»4, posant de relleu la dificultat 

que suposava mirar de definir aquesta expressió amb exactitud . Pel 

general, designava un estat anímic generalitzat que es relacionava amb 

sentiments com ara l’esperit de decadència, la idea de degeneració de raça, 

la malenconia, l’ennui, el spleen, la neurastènia, l’hipertròfia, la histèria, el 

pessimisme, les névroses... De manera que quan Erasmo Caro parla del mal-

du-siècle, ho fa de mode més aviat indeterminat: 

Esta inquietud, este fastidio del mundo, esta laxitud de la vida, este anhelo 

engañado a menudo, pero indomable hacia las cosas invisibles; 5

3  Santiago RUSIÑOL, El jardí abandonat, Barcelona, L’Avenç, 1900, pàg. 73.

4  Ferdinand BRUNETIÈRE, «Le mal du siècle», Revue des deux mondes, 15 de setembre de 1880, 
pàg. 454. L’autor redacta l’article a propòsit de la publicació de l’obra de Paul Charpentier, Une 
Maladie morale. Le Mal du siècle. París: Didier, 1880.

5  Erasmo CARO, El suicidio y la civilización, Madrid, La España Moderna, 1893,, pàg. 95. 
.Traducció de la següent edició original: Nouvelles Etudes sur le temps présent, París: Hachette, 
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Es tracta de sentiments que no es troben a cap altra època històrica, 

sinó que són propis de l’esperit modern. Així ho considera l’autor en analitzar 

la tendència cap al suïcidi al llarg de la història, amb l’objectiu d’oferir una 

explicació al greu problema del suïcidi contemporani. El menyspreu cap a 

la vida, ens diu Caro, és un fenomen que es produeix amb major intensitat 

en tots els segles «en decadència» i és característic de societats esgotades, 

cansades de «plaers sense objecte», que només poden deixar-se morir 

perquè ja no tenen forces per encarar l’existència. Aquest fenomen es donava 

ja entre els grecs i els romans, i fins i tot va romandre amb l’adveniment del 

cristianisme, però no hi ha res comparable al pessimisme i a l’escepticisme 

moderns.

Aquests es fonamentaven sobre la sensació de que un declivi 

generalitzat s’estenia per tots els àmbits humans: el polític, el social, 

l’econòmic, el religiós...tot percebent que el món que fins aleshores coneixien, 

estava arribant a la seva fi. Si més no, els valors burgesos imperants en la 

societat del moment: el materialisme, el positivisme, el capitalisme...El 

propi Raimon Casellas s’impregna d’aquesta atmosfera apocalíptica quan 

viatja a París i contempla l’obra d’August Rodin, James Abbott McNeill 

Whistler o Eugène Carrière: 

 En parte alguna como en estas grandes capitales se notan mejor estos síntomas 

de incertidumbre y desasosiego (...) la generación de nuestros es indudable que 

en el fondo se siente presa de temores invencibles, cuando dirige su vista al 

oscuro porvenir. Aún en medio de sus triunfos científicos, entre los apoteosis 

de las mundanas fiestas, entre los esplendores de estos certámenes del arte y 

del trabajo humano, la actual humanidad, vista por fuera, sonríe y bulle; pero 

observada por dentro, recela, tiembla, como si supiera de fijo, ó presintiera á lo 

menos, que está asistiendo al prólogo de una tragedia inmensa...6

1869. Sobre aquest tema, vegeu: Irene GRAS VALERO, «Fin-de-siècle: sentiment crepuscular 
de la cultura», a El decadentisme a Catalunya: interrelacions entre art i literatura, Tesi doctoral, 
Universitat de Barcelona, 2010, pàg. 11 i ss. [consultable on-line a través del catàleg de les tesis 
doctorals en xarxa (TDR) de la Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/10803/2029].

6  Raimon CASELLAS,  «París Artístico. V. Eugenio Carrière», La Vanguardia, 26 de maig de 
1893.
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 Per suposat que aquest tipus de sensibilitat no era l’únic existent a 

l’època, ja que en altres cercles intel·lectuals hi trobem una visió optimista 

que posseeix anhels regeneracionistes i confia en el progrés, però sí que és 

cert que va ser el predominant en determinats ambients. 

 A Catalunya van ser diversos els artistes i escriptors que van participar, 

en major o menor mesura, d’aquest clima anímic estès arreu d’Europa. Per 

aquest motiu trobem en el modernisme una lluita de polaritats que va més 

enllà del camp purament estètic i que ens permet confrontar les nocions de 

vitalisme i de decadentisme. Podem afirmar així que, sota un mateix anhel 

de renovació cultural, es distingien dos tipus d’actituds: «una regeneradora, 

más estricatmente militante o social y políticamente preocupada, y una 

decadentista o simbolista que centra su revuelta en el desarrollo de una 

nueva estética subersiva»�. I, malgrat la consideració general que el to 

predominant va ser el vitalista, a l’època n’hi havien que feien referència 

a Barcelona amb el significatiu terme de “Neuròpolis”7. El mateix Joan 

Maragall, en una carta adreçada al seu amic Jaume Roura, declarava «en 

aquest fi de segle tots som neuròtics»8.

 Fruit d’aquesta sensació apocalíptica vers el món actual, la sensibilitat 

decadent se sentirà igualment atreta, per un pur sentiment d’afinitat, cap 

als grans imperis en declivi, com ara Roma o Bizanci. Es tracta així d’una 

morbosa complaença en l’agonia d’un món condemnat a desaparèixer. No 

interessa per tant, parar atenció en els seus moments de glòria, poder i 

esplendor, sinó en els seus excessos i en la seva ruïna. Serà així al voltant 

d’aquest tema que sorgiran tot un seguit d’imatges o d’escenaris de la 

decadència, que no pretenen pas mostrar-nos una descripció objectiva de 

la realitat històrica, sinó que reflectiran el món interior de l’artista. 

 L’escriptor Jeroni Zanné es delecta precisament en la caiguda de 

l’Imperi Bizantí, a diversos dels seus poemes, com ara:

«I defalleix Bisanci curull de miniatures;

7  Mª Àngela CERDÀ I SURROCA, Els mites del Modernisme, Barcelona, Pagés, 1981, pàg. 35. 

8  Joan MARAGALL, «Carta a J. Roura (14-8-1896)», a Obres completes, Barcelona, Selecta, 1970, 
pàg. 1836.
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reliquiaris, missals de rara perfecció,

mosaics i esmalts; més brilla, soperb, en les altures,

com l´ànima de Roma, l´imperial Paladió

                             (...)

Somou el vell imperi terrifica agonia».9

Vestigis del passat i llacunes pontines

Un dels motius que trobem dins aquest imaginari decadent, a propòsit del 

tema que ens ocupa, va ser el de les sommortes llacunes pontines. Entre les 

seves aigües pestilents i estancades, sovint hi veiem emergir les despulles 

arqueològiques d’un món desaparegut que l’artista evoca amb profunda 

nostàlgia. 

 En aquest ambient, més que fins i tot de ruïna i decrepitud, cal parlar 

de mort, atesos els estrets lligams que aquesta darrera manté amb les 

aigües adormides, inmòvils, la superfície de les quals esdevé un mirall. 

En aquest sentit podem dir que si considerem els miralls com a indrets de 

contacte entre els vius i els morts, ja que sovint aquests darrers hi apareixen 

reflectits, les aigües immòbils posseeixen igualment la capacitat d’evocar 

els difunts10. En un altre sentit, l’aigua constitueix la promesa d’una 

mort especial que ens permetrà de retornar a un dels refugis materials 

elementals11. D’aquí que el mateix Rusiñol, en un dels seus Fulls de la vida 

(1898), declari: «Si l’home pogués triar-se el lloc  per a la seva tomba, els 

estanys de les coves serien l’ideal per dormir-se en son fondo. Allí la pau hi 

és sempre, allí al fosca és eterna»12. Atesa la íntima relació entre Thanatos, 

Nix i Hipnos, podem esgrimir que el llac d’aigües adormides constitueix 

el símbol d’aquest somni total, del qual hom no voldria  mai despertar.  

El temps sembla haver-se aturat en aquest tipus de paisatge, atès que les 

9   Jeroni ZANNÉ, «Bisanci», a Imatges i melodies, Barcelona, L’Avenç, 1906, pàg. 30. 

10  Jean PIERROT, L´imaginaire décadent (1880-1900), París, Presses Universitaires de France, 
1977, pàg. 259.

11  Gaston BACHELARD, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière,  París, Librairie 
José Corti, 1942, pàg. 100. 

12  Santiago RUSIÑOL, «Darrers fulls. Desig», a Fulls de la vida, Barcelona, L’ Avenç, 1898, pàg. 
239-241. 
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aigües no flueixen amb naturalitat: atrapades, s’han acabat estancant. Però 

tampoc això és cert. En la seva immobilitat van descomposant-se lentament: 

són aigües putrefactes, pestilents...en ple procés de decadència13. La natura 

que les envolta es troba igualment malalta: sovint es tracta d’una natura 

crepuscular, solitària, estèril...en definitiva, agònica. 

  Un dels artistes que van sentir-se més atrets per aquest tipus de 

representacions va ser Enric Serra (1859- 1918), considerat, de fet, el pintor 

de llacunes pontines per excel.lència14.

 Establert a Roma des de 1878 fins a la seva mort, Serra va gaudir 

d’un considerable renom a la ciutat italiana15. De fet, i com a bona mostra 

de l’èxit que va assolir l’artista català, cal dir que aquest fou nomenat soci 

del Círculo Internacional, que va arribar a formar part de la prestigiosa 

Academia Gigi, i que fins i tot va rebre diversos encàrrecs per part del 

Vaticà. El seu taller, d’altra banda, no només va acollir a nombrosos artistes 

catalans que arribaren a Roma per tal de completar la seva formació, sinó 

que també va veure desfilar tot tipus de personatges privilegiats, com 

ara cardenals, ministres, milionaris americans i dames de l’aristocràcia. 

Catalunya, tanmateix, també es féu ressò de la seva trajectòria artística, 

especialment arran de les exposicions celebrades per l’artista a la Sala 

Parés, i del seu triomf a l’Exposició Universal de 188816, malgrat que alguns 

crítics lamentessin el fet que bona part de la seva producció no arribés a 

13 Així ens ho mostra, per exemple, Alexandre de Riquer a un dels poemes recollits a Crisantemes, 
Barcelona, A. Verdaguer, 1899, pàg. 37: «En la quietut de l’aygua que no somouen los vents 
tempestuosos ni rissa’l suau oreig de les matinades, l’enmirallava’l llach profon y una fetor 
humida, pestilent s’alsava del estany verdós per corrompre’l perfum del lliri blanch».

14 «El pintor de las Llacunas Pontinas», l’anomenan, y ab justicia», ens explica Jaume ROSSELLÓ, 
«Enrich Serra», Catalunya Artística, núm. 24, 5 de gener de 1905, pàg. 4]. Malgrat que el 
paisatge fou el gènere en què es va especialitzar i que li va atorgar la fama, cal apuntar, com 
ens fa saber el mateix Rosselló, que Serra també conreà els assumptes de temàtica orientalista, 
religiosa i costumista.  

15 Enrique Serra, Barcelona, Sala Nonell, 1974. 

16  Carlos GONZÁLEZ; Montse MARTÍ, Pintores españoles en Roma (1850-1900), Barcelona, 
Tusquets, 1987, pàg. 211. Les revistes catalanes de l’ època, per la seva banda, van reproduir 
diverses de les seves obres. Vegeu per exemple: Catalunya Artística, núm. 24, de gener de 1905,  
pàg. 5; Forma, núm. 15, 1906, pàg. 86-91; o La Ilustració Catalana, varis exemplars: núm. 14, 14 
de juny de 1903, pàg. 26-27; núm. 84, 8 de gener de 1905, pàg. 20; 10 de març de1907, pàg. 157; 
núm. 744, 16 de setembre de 1917, pàg. 649; i núm. 722, 8 d’abril de 1917, port. 
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exposar-se a la seva ciutat natal17.  

  L’artista ens mostra així, a través dels seus paisatges, la morbosa 

atracció que sentia pels paratges que envoltaven la ciutat de Roma. Com 

descriu a l’època Jaume Rosselló: 

 ...ningú com ell sab sentir y interpretar la grandiositat de la campinya romana, 

d’aquells llochs poétichs ahont la mort, com en núvol d’ or, s’ alsa ab sinistre 

hermosura d’ aquellas ayguas corrompudas, y surant en l’ ayre, satura de son 

alé l’atmósfera brillant dels cap-vepres de Roma.18

    

 Certament el pintor va posar en perill la seva vida al visitar de 

manera freqüent indrets tan insalubres.19 Sigui com sigui, Serra sempre va 

ser, com ens segueix descrivint Rosselló, un enamorat 

....dels cels de la campanya romana, de quines llacunes se n’escapa la malaria , 

flagell d’aquells pobres terrassans, nos presenta’ls richs y calents contrastos de 

les postes de sol demunt la llisor verdosa dels estanys mitx morts o adormits, 

sense una planta ufanosa y mostrant tan sols la trista silueta de les jonqueres 

que’s reflexan en l’ayguamoll. Semblan una alegoría de la vida y la mort , d’una 

lluyta gegantina entre’l cel y la terra.20

 Si parem atenció a diversos d’aquests paisatges , observarem que 

acostuma a repetir-se la mateixa escena. En un paisatge crepuscular, de 

tons rogencs i ataronjats, emergeixen les despulles clàssiques enmig de 

silencioses aigües estancades. Poden tractar-se de capelletes, de restes 

de monuments o d’escultures mutilades, però indistintament apareixen 

cobertes sempre per fulles seques o  verdosa molsa [fig. 1 i 2].  Cap presència 

humana destorba el solemnial silenci que les acompanya. Cal dir que 

17  Com per exemple el propi Rosselló, «Enrich Serra»… op. cit., pàg. 5. La Ilutració Catalana, des 
de les seves planes, també es lamentava que l’artista fos més conegut a l’estranger que no pas a 
Catalunya [B. “Revista. Belles Arts”, La Ilustració Catalana, núm. 84, 8 de gener de 1905, pàg. p. 
29]. 

18  Jaume ROSSELLÓ, «Enrich Serra», op. cit..

19  Ibid, pàg. 97.

20  B. “Revista. Belles Arts”, op. cit. pàg. 29



36

Serra sap repartir molt bé el protagonisme entre les ruïnes i la superfície 

emmirallada de l’aigua; per aquest motiu parlem sempre de paisatges. No 

cal oblidar, però, que aquests no constitueixen una fidel reproducció de la 

realitat contemplada, sinó que esdevenen veritables paisatges de l’ànima. 

Zanné, atret com hem vist per la decadència des de diversos àmbits, elabora 

algunes descripcions que podrien aplicar-se perfectament a qualsevol 

d’aquests paratges:

El cel blau se fonia entre les las brassas del crepúscul. Las fonaladas s’omplien 

d’ombra. El sol, moribond,    qu’ allargava ‘ls seus raigs d’or com estremintse, 

feya brillar las ayguas tranquilas ab resplandors sinistres. La tarda s’adormia 

acariciada per las rojas clarors ponentinas21.

    De manera menys freqüent, Serra ens ofereix a voltes la representació 

de les restes urbanístiques de la ciutat de Roma, com ara el fòrum [fig. 3].  

En aquests casos, les pedres assoleixen tot el protagonisme, però igualment 

apareixen cobertes per una vegetació que s’estén de manera inexorable i es 

troben impregnades d’un mortuori silenci. 

 Un altre gran conreador de les llacunes pontines, si més no durant la 

primera etapa de la seva trajectòria artística, va ser Nicolau Raurich. De fet, 

crítics com  Carlos Mendoza, a la La Ilustración Ibérica, el consideraven «el 

poeta de las lagunas a la española».22 Durant la seva estada a Roma (1894-

1898), el pintor va establir una estreta amistat amb Serra, a qui admirava 

ja des de feia alguns anys. Algunes de les seves primeres llacunes, com 

ara Llacuna de Castelldefels o Llacuna de Rèmola, daten de la primerenca 

data de 1890 i 1891, precisament. Cal afegir, però, que en els paisatges de 

Raurich hi ha escasses restes arqueològiques, tret d’alguna excepció, com 

ara les Ruïnes de Ninfa (1896) , on podem veure restes de construccions molt 

semblants als paratges de Serra. La sensació no obstant és la mateixa. Com 

assenyala un crític de La revista moderna 

21  Jerpni ZANNÉ,  «L’últim amor», Joventut, núm. 22, 12 de juliol de 1900, pàg. 347.      

22  Carlos MENDOZA, «Exposición Parés. El pintor D. Nicolás Raurich», La Ilustración Ibérica, 
núm. 550, 6 de maig de 1893, pàg. 275.
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 «lo que todo el mundo admiraba era la sensación de humedad febricitante que 

producían aquellas aguas verdosas y aquella atmósfera descompuesta; parecía 

percibirse la malaria en aquellos fangales espantosos».23

El declivi dels imperis
   Rusiñol, per la seva banda, també ens mostra un testimoni plàstic de les 

ruïnes romanes de les ciutats de Sagunt i de Tarraco. I en aquest sentit cal 

destacar que a la sensibilitat purament poètica o artística de l’autor se li 

afegeix una marcada afició per l’arqueologia, que alhora cal relacionar amb 

el seu vessant com a col·leccionista. 

 Per al propi Rusiñol no hi ha diferències significatives entre tots 

aquests àmbits. Parlant dels coneguts ferros, que ja comença a recollir a 

inicis de la dècada dels anys vuitanta, ell mateix confessa que: 

«No pierdo el tiempo, sin embargo, y trabajo sin descanso para el buen nombre 

de nuestro estudio, querido nido ferruginoso, para que con el tiempo se 

encuentren allí a la misma altura la escultura, la arqueología y la pintura».24

 L’estudi a què fa referència era un situat al carrer Diputació de 

Barcelona, que compartia amb l’escultor Enric Clarasó. De fet, a parer del 

mateix Clarasó, el taller que compartien era, per a Rusiñol, una excusa per 

a tenir-hi els seus ferros, per als quals reclamava com veiem el mateix nivell 

que les Belles Arts.25

 Uns anys més tard, Joan Sardà també posava de relleu aquest vessant: 

«En ese Rusiñol modernista y revolucionario (...) hay un arqueólogo de 

verdad».26 De tal manera que  l’artista, afegeix el crític, «prefiere la ruina 

con sus desgarros que muestran por donde escapa a pedazos el alma del 

monumento, a esas recomposiciones sabias, minuciosas» que no són sinó 

23  L.B.L. La revista moderna, Madrid, 30 d’octubre de 1897. 

24  Recollit per Vinyet PANYELLA, Episto lari del Cau Ferrat, 1889-1930 , Grup d’Estudis 
Sitgetans, Sitges, 1981, pàg. 72, doc. núm. 77. Sobre aquest tema, vegeu: Lluïsa AMENÓS, 
«L’origen de la col·lecció de ferro conservada al Museu Cau Ferrat de Sitges», Butlletí de la 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,  núm. XX, 2006, págs.105-125. 

25  Lluïsa AMENÓS, «L’origen de la col·lecció de ferro conservada…», op. cit., pàg. 107.

26  Joan  SARDÀ, «Santiago Rusiñol. La primera exposición Rusiñol - Casas – Clarasó», op. cit..
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«falsificaciones de gabinete».

 És clar així, que quan Rusiñol admira les ruïnes romanes durant el 

seu segon viatge a Tarragona, el setembre de 1897, ja feia molt de temps 

que se sentia atret per allò vell  i antic, o, com ell mateix ens descriu «por 

los pobres restos del pasado (...) los ídolos caídos, las glorias ya marchitas, 

las coronas de laurel y las condecoraciones arrastradas por la corriente del 

olvido».27 Va ser Miquel Utrillo, que l’acompanyava en aquella estada, qui 

probablement li va recomanar visitar el Mèdol, o l’antiga pedrera romana28. 

En tot cas, resulta significatiu el fet que l’artista decidís pintar únicament 

aquesta pedrera, situada a les rodalies de Tarraco, i no pas les despulles de la 

pròpia ciutat29. En va realitzar dues versions, i ambdues van ser exhibides a 

l’exposició Jardins d’Espanya que es va dur a terme a la Sala Parés el 190030. 

Per tant, resulta fonamental relacionar aquest tipus de composicions amb 

una temàtica que Rusiñol va conrear fins al final de la seva vida: el jardí 

abandonat. De fet, si observem els quadres tarragonins [fig. 4], gairebé 

podríem dir que la naturalesa, a l’envair bona part de l’espai, ocupa un lloc 

encara més destacat que la pròpia ruïna. 

 La naturalesa del jardí, a l’igual que aquests indrets reblerts de 

vestigis arqueològics, no és pas feréstega o salvatge, sinó que es troba 

closa, delimitada per construccions arquitectòniques de diversa índole: 

parets, tanques, claustres, vegetació ornamental...  Es tracta així d’espais 

artificials, configurats estètica i estructuralment per l’home, que res tenen 

de primitiu. Tanmateix, aquests són també  espais abandonats i oblidats per 

aquell que els va crear; de manera que el control que comporten un procés de 

decadència i de degeneració, que transforma i fins i tot mutila l’obra humana. 

27  Santiago RUSIÑOL, «La feira  de Bellcaire», La Vanguardia, 21 de març de 1890. 

28  Josep de C. LAPLANA, Santiago Rusiñol: el pintor, l´home, Barcelona, Publicacions de l´Abadia 
de Montserrat, 1995, pàg. 252.

29  Zanné també composa un poema dedicat a l’enfonsament de Tarraco: ««S´enfila l´host dels 
Barbres per l´inform pedruscall/de Tarraco, com fera monstruosa i famolenca./ Fugint dels homs 
qui udolen se llença mur avall,/com presa d´un mal somni, la verge tremolenca.//L´aigla de Roma  
esclafen les potes d´un cavall./ Del Circ i del Pretori l´host els calats arrenca,/ aclofa les columnes 
i les estatues trenca./ Apar Tarraco magna de crims i horror mirall.»[«Tarraco», a Imatges i 
melodies, Barcelona, L’Avenç, 1906, pàg. 55].

30  Per aquest motiu es van recollir a l’aplec Jardins d´Espanya, Barcelona: Casa Thomas, 1903.
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Aquest fet comporta alhora una altra procés:  un afany de revitalització i 

de recuperació del domini per part d’una natura que, alliberada, amenaça 

en transformar-se en quelcom monstruós.  A partir d’aquesta lluita entre 

l’individu i l’element natural, el jardí, finalment, acaba esdevenint, un espai  

situat entre la vida «que lentament esdevé mort»i la mort «que, gairebé a 

palpentes, camina cap a la vida»� . El mateix Rusiñol destaca altrament del 

sentit suggestiu d’aquests jardins, els quals imagina «formados de árboles 

de abolengo y plantas espirituales y de sentido simbólico».31  Precisament el 

xiprer, que assoleix un marcat protagonisme en la naturalesa rusiñoliana i 

que trobem també a les pedreres romanes, adquireix un significat especial, 

tot esdevenint un vehicle de connexió entre l’àmbit terrenal i l’espiritual, 

entre l’esfera dels vius i el Més Enllà.32

 Cal tenir en compte així mateix que la sensibilitat de l’artista envers 

aquest tipus de paisatge melangiós i solitari està directament relacionada 

amb la seva addicció a la morfina, que justament pels volts de 1897 estava a 

punt d’arribar al seu punt més àlgid33. 

 Quan Rusiñol viatja a València durant la primavera del 1901, i composa 

una obra de característiques similars a la de Fòrum romà de Serra, el Teatre 

romà de Sagunt [fig. 5], no feia gaires mesos, però, que s’havia sotmès a una 

cura de desmorfinitzacio en un sanatori francès (març 1899). Malgrat la 

seva recent recuperació física i anímica, l’artista seguirà atret pels mateixos 

temes i continuarà plasmant una naturalesa mística i espiritualitzada. Per 

aquest motiu, a banda de reproduir ruïnes clàssiques, durant la seva estada 

a València també pintarà els seus coneguts calvaris, motiu iconogràfic que 

s’hi troba del tot relacionat. 

 Tanmateix cal recordar que l’actitud de Rusiñol quan es passeja per 

les restes de Sagunt, no és pas la d’un turista, sinó la d’un artista i d’un 

arqueòleg. Aquesta especial sensibilitat que sempre el va caracteritzar, es 

31  Santiago RUSIÑOL, «Cartas de Andalucía. Los cármenes de Granada», La Vanguardia, 25 de 
desembre de 1895.

32  Com descriu Hortensi Güell: «To se’n va y s’ estingueix; tan sols hi quedan, com abans, 
seriosos, tristos y endolats, sneyalant lo desconegut, los xiprers» [a «Paisatge», Quatre gats, 
núm. 12, 4 de maig de 1899, pàg. 3].

33  Vegeu Irene GRAS, El decadentisme a Catalunya..op. cit., pàg. 432 i ss. 
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reflecteix perfectament en el posat que l’autor adopta mentre contempla 

les ruïnes del teatre, tal com es fa palès a una  fotografia conservada [fig. 
6]. La seva mirada sembla perdre’s més enllà de l’escenari que l’envolta, tot 

submergit en la visió d’un passat llegendari al qual només pot accedir-hi 

a través de la imaginació. És durant aquests moments de silenci, solitud i 

calma introspectiva, que el poeta pot deixar-se endur més enllà de la prosa 

quotidiana i aspirar l’aroma, com dèiem, de les grandeses caigudes. 

 En conclusió, és  a través d’aquestes mirades malenconioses vers els 

vestigis de l’antiguitat, que la sensibilitat decadent troba refugi i consol 

davant la banalitat del present, a la qual es troba inexorablement subjecta. 



41

Fig. 1. Enric Serra. L’ídol, 1909. Oli sobre tela.  Extret de: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:1909_Serra_The_idol_anagoria.JPG

Fig. 2.  Enric Serra, Paisatge, sense datar. Oli sobre tela.  Reproduït a: Enrique 
Serra, Barcelona, Sala Nonell, 1974, il. núm. 4.
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Fig. 3. Enric Serra, Fòrum romà, sense datar. Oli sobre tela. Forma, vol. II, 1906-
1908, pàg. 86.

Fig. 4. Santiago Rusiñol, Pedrera romana I,  1897. Oli sobre tela. Reproduït  a: 
Josep C. LAPLANA,  Mercedes PALAU-RIBES O’ CALLAGHAN, La pintura de 

Santiago Rusiñol. Obra completa, vol. II, Barcelona, Mediterrània, 2004, il. núm. 

90.
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Fig. 5. Santiago Rusiñol, Teatre romà de Sagunt, 1901. Oli sobre tela. Pèl i Ploma, 

núm. 80, setembre de 1901, pàg. 120. 
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Fig. 6 Santiago Rusiñol al teatre romà de Sagunt. 1901. Reproduït a Josep C. 

LAPLANA,  Mercedes PALAU-RIBES O’ CALLAGHAN, La pintura de Santiago 

Rusiñol. Obra completa, vol. I, Barcelona, Mediterrània, 2004, il. pàg. 79.
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‘More beautiful than the Victory  
of Samothrace’: Sculpting  
a Futurist Classicism

Rosalind McKever

We affirm that the world’s magnificence has been 

enriched by a new beauty: the beauty of speed. A 

racing car whose hood is adorned with great pipes, 

like serpents of explosive breath – a roaring car that 

seems to ride on grapeshot is more beautiful than the 

Victory of Samothrace.1

This is the fourth point of Filippo Tomasso Marinetti’s The Founding and 

Manifesto of Futurism (1909) and the first incident of Italian Futurism 

expressing its aversion to this icon of classical sculpture. The Futurists’ 

hatred of the Victory was so infamous that when the Futurist painter 

Gino Severini got married in Paris in 1913, an Italian friend made him a 

plaster model of the sculpture as a humorous wedding present. Severini, 

flummoxed but gracious, hid it. Later in the celebrations, the writer and 

artist Max Jacob found the statue and proceeded to smash it to pieces with 

a bottle.2 Futurism’s aversion to the Victory was part of its anticlassicism, 

perpetuated in many manifestos and statements by Marinetti and the 

Futurist artists of the pre-war period. They claimed that Italian art’s 

continuing slavish imitation of its classical (and renaissance) past was 

1 * The author would like to thank Ayla Lepine and Silvia Loreti for their invaluable discussions 
of the above ideas, Jorge Egea and Núria Aragonès for inviting me to give this paper and their 
patience in its production, and the institutions and individuals who have allowed the use of the 
images illustrating this article.

  Filippo Tommaso Marinetti, «The Founding and Manifesto of Futurism» (1909), reprinted in 
Futurist Manifestos, ed. by Umbro Apollonio, London, Thames and Hudson, 1973, pag. 21. 

2  Gino Severini, La vita di un pittore, Milan, Abscondita, 2008, pag. 129.
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preventing it from creating the kind of modern art blossoming in Paris. It 

is therefore rather ironic that art historians so regularly discuss Umberto 

Boccioni’s sculpture Unique Forms of Continuity in Space (1913), an icon of 

the Futurist movement, with reference to the visual assonance between 

this work and the Victory [fig. 1-2]. The two figures, produced around 

2100 years apart, are both carved in the round and stride out powerfully, 

right leg leading. Their swift motion is evident in the billowing curvaceous 

forms that surround their limbs and trail in their wake, creating spirals 

of movement. Their torsos rush forwards; their arms are missing, lost or 

perhaps concealed. Their movement is only curbed by the plinths beneath 

them, which shackle their feet into stasis.3 

This paper argues that the visual similarity between these two 

sculptures is crucial to nuancing the understanding of Futurism’s relationship 

with Italy’s classical heritage. It will explore the circumstances of Boccioni’s 

possible appropriation of the classical Victory before proposing three 

motivations for it: firstly, Boccioni’s classical training; secondly, his interest 

in the work of the modern sculptors Medardo Rosso and Auguste Rodin; and 

thirdly, the possibility that this could have been a conscious appropriation 

on Boccioni’s part, an attempt to surpass the Victory. The second and third 

theories necessitate consideration of the changing reception of classical art 

in the late-nineteenth and early-twentieth centuries, looking beyond Rodin 

and Rosso to the philosophy of Friedrich Nietzsche in order to consider how 

the classical and the modern could be synthesized, or rather, which aspects 

of the classical could be of use to Futurism, and addressing the inherent 

nationalism involved in such discussions of Europe’s classical heritage. It is 

worth emphasizing that Boccioni’s sculpture was produced in 1913, a year 

before the outbreak of the First World War, and two years before Italy’s 

involvement, because discussions of modernist classicism have previously 

focused on the 1914-18 war and its aftermath.4 My argument does not aim 

3  The Victory’s feet, which were sculpted separately, have been lost.

4  See Kenneth E. Silver, Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First 
World War, 1914-1925, London, Thames and Hudson, 1989 and Elizabeth Cowling and Jennifer 
Mundy, On Classic Ground: Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism 1910-1930, 
London, Tate Gallery, 1990. For a full review of recent art historical literature on modernist 
classicism, see Silvia Loreti, «Avant-garde Classicism: the Cases of Giorgio De Chirico and 
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at incorporating Futurism, or Unique Forms, into the rappel à l’ordre, nor 

does it intend to downplay Futurism’s avant-garde status by associating its 

most famous sculpture with arrière-garde tendencies. As recent literature 

has argued, modernist or avant-garde classicism from Ingres to Denis 

to Seurat to Picasso, was practiced in a range of forms and supported by 

varying ideologies.5 This paper is a specific exploration of the utility of 

classicism, as represented by the Victory, to Boccioni’s Futurist sculpture. 

The limited scope of this short paper precludes engagement with the wider 

Warburgian issue of the Nachleben of the nymph motif, to which this paper 

doubtless relates, but it will conclude with the comparison of the afterlives 

of the two sculptures in question and respond to Warburg’s Mnemosyne 

Atlas in its use of images.

The Futurist artists were by no means oblivious to the fact that 

comparison between their art and that of antiquity was possible. In the 

Technical Manifesto of Futurist Sculpture (1912) Boccioni had a pre-emptive 

retort for the accusation that an armless figure was a trope of classical 

statue: 

We want the entire visible world to tumble down on top of us, merging and 

creating a harmony on purely intuitive grounds; a leg, an arm of an object has 

no importance except as an element in the plastic rhythm of the whole, and 

can be eliminated, not because we are trying to imitate a Greek or Roman 

fragment, but in order to conform with the general harmony the artist is trying 

to create. A sculptural whole, like a painting, should not resemble anything 

but itself, since figures and objects in art should exist without regard to their 

logical aspect.6 

Pablo Picasso, Ca. 1907-1924», unpublished doctoral thesis, Courtauld Institute of Art, London, 
2008. In Silver, see pag.96-97 for a discussion of the nationalist ways in which the Victory of 
Samothrace was invoked during wartime, as a symbol of triumph in adversity, naturalized to 
France in Reb’s 1915 cartoon «Those who have seen» and as a means to lament Greek neutrality 
in Ozenfant’s cover for L’Elan, which praises her spirit but bemoans her lack of brains and 
brawn [bras].

5  Gottfried Boehm, «An Alternative Modern: On the concept and basis of the exhibition», in 
Gottfried Boehm, Ulrich Mosch and Katharina Schmidt, eds, Canto d’Amore: Classicism in 
Modern Art and Music 1914-1935, Basel Kunstmuseum, 1996, pag. 16-17. Elizabeth Cowling and 
Jennifer Mundy, On Classic Ground, op. cit., pag. 24.

6  Umberto Boccioni, “Technical Manifesto of Futurist Sculpture” (1912), reprinted in Futurist 
Manifestos, op. cit., pag. 63.
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Boccioni acknowledges that a Futurist sculpture may have missing 

elements, such as an arm or a leg, but stresses that the ideology for this is 

entirely Futurist; a question of composition, not classicism. Missing limbs 

are of course only deemed classical in retrospect, as the statues would 

have originally had their full complement of appendages, but the loss of 

these elements is testament to their age. Nonetheless, Boccioni’s argument 

that a seemingly classical formal motif can be used for an entirely Futurist 

ideology is essential to a nuanced understanding of Futurism’s relationship 

with the classical.

Another example of the Futurists’ awareness of the comparability to 

classical art is found in the introduction to their exhibition catalogue for 

the 1912 show that toured Paris, London and Berlin. In this the Futurist 

artists wrote:

The points of contact which the quest of style may have with the so-called 

classic art do not concern us. 

Others will seek, and will, no doubt, discover, these analogies which in any 

case cannot be looked on as a return to methods, conceptions and values 

transmitted by classical painting.7

Nonetheless, highlighting the comparability of Futurism and classical 

art can enrich our understanding of Futurism, with no detriment to its 

forcefully modern ideals. I argue that the Victory was not necessarily 

Futurism’s nemesis, but it was something the Futurists could use to sculpt 

their own modernist classicism. 

The force of Futurism’s reaction against classicism is indicative 

of its popularity. Since the 18th century the art academies of the Italian 

peninsula had shown an interest in artistic classicism through the 

prevalent taste for neoclassicism. The popularity of this revisitation of 

classical form and subjects was also widespread across Europe. It owed 

much to Johann Joachim Winckelmann and his studies of classical art in 

7  Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, «The 
Exhibitors to the Public» (1912), reprinted in Futurist Manifestos, op. cit., pag. 47.
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the 1750s and 1760s which praised Hellenistic art (and its later imitators 

such as Raphael) above all other periods, encouraging all artists to emulate 

it. Even though Winckelmann never used the word «classical», his vision 

of Greek art as characterized by «a noble simplicity and sedate grandeur 

in gesture and expression» soon became the paradigm of classicism.8 

Neoclassicism, Winckelmann’s praise of the serene ideal of Greek art and 

of course his endorsement of the imitation of the past, summed up in his 

statement «[t]here is but one way for the moderns to become great, and 

perhaps unequalled; I mean by imitating the ancients»� were all contrary to 

Futurism’s aesthetic and ideals. In the Manifesto of Futurist Painters (1910) 

the artists announced they would «Totally invalidate all kinds of imitation» 

and that they were «sickened by the foul laziness of artists who, ever since 

the sixteenth century, have endlessly exploited the glories of the ancient 

Romans».9

Italy’s ancient Roman heritage was a matter of national pride, called 

upon in nationalist rhetoric in order to unite the disparate Italian peninsula, 

which had only become a unified nation in 1861. Giuseppe Mazzini, the 

political activist who for years fought for Italy’s unification, called for a 

Third Rome; the protagonists of the Risorgimento, the period of Italy’s 

wars of independence, were compared to the Romans; and the colonialism 

of the late nineteenth and early twentieth centuries was lauded as a 

reclamation of Italy’s former Roman territories, such as Libya.10 Futurism’s 

anticlassicism clashed with its nationalism; Futurist rhetoric suggests a 

complex relationship between the two. As in the above quotes, the Futurists 

rarely differentiated between Greek and Roman and instead referred to the 

antico, classico or greco-romano, suggesting that their idea of the classical 

was not restricted by national borders. This is important to Futurism’s 

relationship with the Victory, which was discovered on the Greek island of 

8  Silvia Loreti, op. cit., pag. 12. J. J. Winckelmann, «Reflections on the Imitation of Greek 
Works in Painting and Sculpture» (1755), in David Irwin, ed., Winckelmann: Writings on Art, 
London, Phaidon, 1972, pag. 72.  

9  Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, 
«Manifesto of Futurist Painters» (1910), reprinted in Futurist Manifestos, op. cit., pag. 25.

10  Giovanni Lista and Scott Sheridan, «The Activist Model; or, the Avant-Garde as Italian 
Invention», South Central Review, 13 (1996), pag.13-14.
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Samothrace and then put on display in France, and therefore on a national 

level has minimal connection to Italy, but, as I will argue, could still be seen 

as part of the Futurists’ cultural heritage. Moreover, Boccioni questioned 

neoclassicism’s place in the Italian artistic tradition. Boccioni claimed that 

Antonio Canova, the protagonist of Italian neoclassicism, was not part of 

the history of the Italian sensibility, instead associating him with French 

art, for example Nicolas Poussin and Jacques-Louis David.11 It is notable 

that when highlighting Boccioni’s appropriation of the Victory, John 

Golding called it an «unwilling recognition of the splendours of her [Italy’s] 

cultural heritage», a way of asserting Italian primacy over the French.12

Golding, in 1985, was one of the first to highlight the similarity 

between Unique Forms and the Victory. Golding was fully aware of the 

status of the Victory as a symbol of everything Futurism opposed. He said: 

«The final armless image with its muscular contortions reminiscent of 

fluttering wet drapery owes more than a little to the originally despised 

forms of antiquity. The Victory of Samothrace and the speeding automobile 

have in a sense become one.»� In 1968 Marianne W. Martin compared the 

lost Synthesis of Human Dynamism (1913) [fig. 3], the first of the series of 

striding figures of which Unique Forms was the conclusion, to the Victory:

The multiple calves and feet resemble the legs of Severini’s White Dancer, but 

the total sculptured effect of the web of motion connecting these force-lines is 

also quite like the animated and delicately modelled drapery which clings to 

the legs of the Victory of Samothrace.13

The Synthesis’s more ornate «drapery» around the lower leg has a 

stronger formal resonance with the drapery of the Victory of Samothrace, 

but as a sculptural whole, the simplicity of Unique Forms is more akin to 

the antique sculpture. In his sculpture manifesto Boccioni expressed 

11  «Canova non esiste nella storia della sensibilità italiana.» Umberto Boccioni, Pittura e 
Scultura futuriste, ed. by Zeno Birolli, Milan, Abscondita, 2006 [1914], pag. 72.

12  John Golding, Umberto Boccioni: Unique Forms of Continuity in Space, London, Tate, 1985, 
pag. 26.

13  Marianne W. Martin, Futurist Art and Theory, 1909-1915, Oxford, Clarendon Press, 1968, pag. 
166. 
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his desire to use straight lines, as seen in Synthesis, to try and escape the 

Greek as well as Baroque influences.14 It is therefore telling that Unique 

Forms, which features far fewer straight lines, is the sculpture more often 

compared to the Victory, although we must bear in mind that Unique Forms 

is far better known, and thus more available for comparison.

Unique Forms has become one of the iconic works of Futurism, 

its canonical status confirmed by its appearance on the 2002 Italian 20 

cent coin [fig. 4], 15 but it has no always been so. Boccioni died in August 

1916; despite the best efforts of Marinetti, his fame dwindled and Unique 

Forms was little known in the 1920s.16 Unique Forms only began to attract 

worldwide fame in the 1940s when the Museum of Modern Art, New York, 

and the collector Lydia Winston Malbin, bought posthumous bronze casts 

of the sculpture and exhibited them in America; Winston Malbin’s cast is 

now in the Metropolitan Museum of Art, New York [fig. 5]. Casts are also 

found in Tate Modern in London, the Museo del Novecento in Milan, the 

Kunsthalle Zurich and the Kroller-Muller museum in the Netherlands. 

Small bronze copies of Unique Forms are available, and contemporary 

artists including Francesco Vezzoli and Peter Coffin have appropriated 

the work.  Ironically, for a work entitled Unique Forms, it is the variety 

of forms of reproduction in two and three dimensions appropriations 

by contemporary artists link the afterlife of Unique Forms to that of the 

Victory. Unique Forms may have equalled or surpassed the dynamism of 

the Victory to become a modernist sculptural icon, but this status has only 

been secured by the same reproduction which led Marinetti to single out 

the sculpture as the antithesis of Futurism.

14  Umberto Boccioni, «Technical Manifesto of Futurist Sculpture» (1912), reprinted in Futurist 
Manifestos, op. cit., pag. 64.

15  The coins in the series feature (in ascending value) the Castel del Monte, the Mole 
Antonelliana, the Coliseum, Botticelli’s The Birth of Venus, Boccioni’s Unique Forms of 
Continuity in Space, the equestrian statue of Marcus Aurelius, Leonardo’s Vitruvian Man and 
Raphael’s Portrait of Dante.

16  Marinetti organized retrospectives in 1916-17, 1922 and 1924. See Maria Elena Versari, 
«Recasting the past: on the posthumous fortune of Futurist sculpture», Sculpture Journal, 23, 
3 (2014). It has very recently been suggested that Unique Forms was in the collection of the 
Marchesa Luisa Casati until 1923. Fabio Benzi, «Luisa Casati e il Futurismo», in La Divina 
Marchesa: Arte e vita di Luisa Casati dalla Belle Époque agli anni folli, ed. by Gioia Mori, Milan, 
24Ore Cultura, 2014, pag. 104.
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The original plaster version of Unique Forms is extant in the Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, but it is rarely 

exhibited or reproduced. Comparing the plaster original of Unique Forms, 

rather than a bronze cast, to the Victory exacerbates the similarity due to 

the relatively similar tones and textures of the aging off-white plaster and 

the Parian marble which produces a far greater visual, as well as material, 

affinity. 

The Victory is considered one of the masterpieces of Hellenistic 

art. The figure of Nike standing on the prow of a ship is thought to 

commemorate a naval victory. It is lauded for its sense of motion created by 

the billowing tunic, and, although it is dated to 190BC, it recalls the fourth 

to fifth century BC Greek artistic tradition and fashion in its exposure of 

the body through the wet drapery, and the cord placed under the breasts. 

The statue was originally positioned in a niche overlooking the Sanctuary 

of the Gods on the island of Samothrace; today it overlooks the sculpture 

hall from the top of the Daru staircase in the Louvre, Paris, where it has 

been since for 130 years. It was discovered in 1863, put on display in the 

Louvre the following year, and underwent further restorations in 1884, 

including some extensive remodelling of the left wing from a cast of the 

right. As an ancient work that was restored and put in pride of place in the 

capital of art, the Victory would have been hugely offensive to the Futurist 

sensibility, which bemoaned exactly this much attention being paid to 

ancient art when modern art received so little. The fact that many areas 

of the statue were reconstructed was also inimical to the statement in the 

Manifesto of Futurist Painters: «Away with hired restorers of antiquated 

incrustations»17. The Victory is the quintessential example of the art 

establishment’s desire to revive the dead, rather than support the artistic 

youth. The object’s temporality is complex, although it dates from circa 

190BC, the Victory was extant and receiving a lot of attention in the half 

century prior to the launch of Futurism. 

17  Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, 
«Manifesto of Futurist Painters» (1910), reprinted in Futurist Manifestos, op. cit., pag. 26.
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Sketching classical sculptures, copies and casts

It is certain that the Futurists, including Boccioni, were familiar with the 

Victory well before Unique Forms was produced in 1913. The circumstances 

by which Boccioni knew the sculpture are crucial to asserting that Boccioni 

was appropriating this victory, rather than, for example, the Roman copy 

of a Greek Victory unearthed in Naples in 1893, or the Nike of Paionios, 

excavated at Olympia in 1875-76, and to contextualizing his motivations for 

doing so. Boccioni could have seen the sculpture at the Louvre as he visited 

Paris during his formative years, for 8 months in 1906 and for a week in 

October 1907. He also visited with his fellow Futurists in the autumn of 

1911 and spring of 1912, with sculpture in mind on the latter trip. His diaries 

and letters do not recount a trip to the Louvre, but Maurizio Calvesi and 

Ester Coen have suggested that Boccioni sketched in the museum on an 

early visit to Paris.18 Should Boccioni have visited the Louvre, one could 

hypothesise that as a devotee of Michelangelo, he could well have seen the 

prominently positioned Victory at the top of the Daru staircase overlooking 

the sculpture hall where Michelangelo’s Slaves (1513-15) were, and still are, 

positioned. 

The fame of the Victory led to many two- and three- dimensional 

recreations. One such is Galileo Chini’s decorations at the 8th Venice 

Biennale in 1909 [fig. 6]. Chini’s decorations of the New Civilization, which 

he imbued with Italian nationalism, stressing the dominance of Italy in 

western civilization, included an image of the Victory in the third section 

which celebrated Greek and Roman art. Doubtless Chini chose the Victory 

as a contemporary and recognisable symbol of classical art. While evidence 

regarding Boccioni’s presence at the 1909 Biennale is inconclusive, it has 

recently been suggested that he attended,19 and therefore would have seen 

18   This is based on Boccioni’s copy of Honoré Daumier’s Don Quixote and the Dead Mule (1867), 
which then hung in the Louvre, although, as Calvesi and Coen stress, this sketch may well 
have been from a reproduction as it could predate 1906. Maurizio Calvesi and Ester Coen, 
Boccioni, Milan, Electa, 1983, pag. 151.

19   Nico Stringa makes this suggestion on the basis of Boccioni’s regularity of attendance of the 
prior and subsequent Biennales of this period, and the similarity of another Boccioni painting 
to a work exhibited in that year, namely the echoing of the pose of Gugliemo Talamini’s La 
Veggente (Ritratto di una centenaria) in Boccioni’s Materia (1912). Nico Stringa, «Boccioni e 
Venezia, integrazioni e nuovi indizi», Boccioni Prefuturista: Gli Anni di Padova, ed. by Virginia 
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these decorations, had he not learnt about them later.

The year before Chini’s mural, a young artist with whom Boccioni was 

certainly familiar reproduced the Victory. The soon-to-be Futurist Carlo 

Carrà used the Victory in a design [fig. 7] for the motif for membership card 

for the Famiglia Artistica in Milan, which won this competition in 1908. 

The Famiglia Artistica was a non-academic exhibition space for avant-

garde artists in Milan, and in 1909 both Boccioni and Carrà exhibited works 

there; one could hypothesise that Boccioni once had this membership card 

in his pocket. Like the Chini mural, Carrà’s depiction of the sculpture views 

it from an oblique angle, emphasising its sense of movement. While Chini 

focuses on the fluttering drapery, Carrà’s monochrome emphasises the 

plastic nature of the work. Carrà was familiar with the Victory through a 

cast of the work in the Reale Accademia di Belle Arti di Brera, the art school 

he attended. The fact that this Victory was being cast and disseminated 

around Europe to scale and in three-dimensions is very important for its 

status and the argument that Boccioni was appropriating this work.

Boccioni, however, did not go to the Brera for his training.20 With 

his friend Severini, Boccioni attended, albeit infrequently and briefly, the 

Disegno Pittorico course of the Scuola arti ornamentali in Rome from 

October 1901. The first year of this course included drawing from plaster 

casts, as well as prints and photographs.21 When Boccioni first moved to 

Rome he was far more interested in drawing than painting which, Calvesi 

has suggested, led to this early interest in art of the past and sketching 

antiquities,22 evident in these drawings from classical statues and friezes 

[fig. 8-11]. While Virginia Baradel has claimed that these drawings were 

made at the Scuola arte ornamentali, details of its gipsoteca (cast hall) of 

Baradel, Milan, Skira, 2007, pag.81-87.

20  When noting the similarity between Unique Forms and the Victory Marianne W. Martin 
mentions that the Brera owned a cast, but it is useful to note other casts Boccioni could have 
encountered. See Marianne W. Martin, Futurist Art and Theory, op. cit., pag. 166.

21  Raffaele Erculei, «L’insegnamento secondario in Italia dell’arte applicata all’industria, I. 
Roma», Arte Italiana Decorativa e Industriale, IV (4 April 1895), pag. 34. See also Roberta 
Perfetti and Lucia Collarille, eds, Scuola Arti Ornamentali di Roma: La Storia, Rome, 
Edizioni Joyce, 2003. 

22  Maurizio Calvesi, Boccioni prefuturista, Milan, Electa, 1983, pag. 18. 
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this school are no longer extant, so this cannot be confirmed.23 Casts of all 

but one of these originals would have been available to Boccioni in Rome’s 

Museo dell’arte classica, where they were displayed near each other for 

reasons of chronology. The only original of these classical sculptures to be 

found in Rome was a Roman copy of Lysippus’s Apoxyómenos in the Vatican 

Museums [fig. 12]. It is unknown whether Boccioni ever visited the Vatican 

Museums; he was a staunch atheist, but this would not necessarily have 

precluded him from visiting the collections. His sketch Seated Mercury 

appears to be from a Roman bronze in the style of Lysippus, originally 

from Herculaneum, found in August 1758 and on display in the Museo 

Archeologico Nazionale in Naples. Again, there is no evidence of Boccioni 

travelling to Naples and visiting that institution, but it is still plausible. 

Boccioni’s watercolour and gouache sketch of a section of the Parthenon 

Frieze could not have been completed from the original, as in his youth 

Boccioni never visited Greece, where this section is conserved. The sketch 

linked to the Louvre’s Discobolus [fig. 13], a first or second-century AD 

marble copy of a lost bronze original thought to be by the Greek sculptor 

Naucydes of Argos, which was moved from Rome to Paris in 1808, is not 

likely to be from the original. The drawing probably predates Boccioni’s 

first trip to Paris and shows a support strut protruding from the right calf in 

the drawing, absent in the original. However, the cast of this sculpture did 

not join the Museo dell’arte classica collection until 1941. The geographic 

distance between the Greco-Roman originals and the proximity of the 

drawings in Boccioni’s sketchbooks make it far more likely that they are 

from casts accessible to him in Rome. It is important to note that, near these 

other casts, the Museo dell’arte classica contained a cast of the Victory of 

Samothrace, although no drawing of the Victory appears with these other 

sketches. However, in 1913, the year he sculpted Unique Forms, Boccioni 

made a drawing which is very likely to be from the Victory of Samothrace 

[fig. 14]. This drawing is dedicated to Duilio Cambelotti and was found 

in the back of that artist’s manifesto on Greek theatre. Calvesi claims that 

Boccioni copied the Victory from a group in the Capitoline Museums in 

23  Virginia Baradel, «Disegni e tempere», Boccioni Prefuturista: Gli Anni di Padova, op. cit., pag. 
174.
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Rome in 1913, but evidence suggests that the Victory cast was not there at 

that time.24 While the source for this drawing is unknown, it could have 

been made from the original Victory, a cast, or perhaps a photograph or 

drawing, its visual similarity to the Victory is readily apparent. 

This is the first of the three theories I propose about Boccioni’s 

appropriation of the Victory in Unique Forms: Boccioni had a lifelong 

interest in sketching ancient sculpture that led him to emulate the Victory 

when sculpting striding figures. As such, this demonstrates that while 

the Futurists claimed to have no past, the training of Boccioni, as well as 

Severini and Carrà, was steeped in an academic classicist tradition, from 

which he failed to fully escape.

Synthesising classical and modern sculpture

The second theory suggests that elements of the Victory filtered through to 

Unique Forms not (only) via sketching casts of the original, but (also) via the 

work of Auguste Rodin and his Italian contemporary Medardo Rosso, two 

sculptors of the previous generation working in Paris and using classicism 

in a modernist, rather than academic, manner. In his ‘Technical Manifesto 

of Futurist Sculpture’, Boccioni was rather dismissive of Rodin due to 

his Michelangelesque grandeur and full of praise for Rosso for his more 

impressionistic approach to sculpture.25 While the Futurists were vitriolic 

about their neoclassicist contemporaries, they were far more positive 

about their recent Italian avant-garde predecessors. In the Manifesto of 

Futurist Painters they demand that the young artists of Italy ask the art 

establishment: «where they can see Medardo Rosso’s sculpture, or who 

takes the slightest interest in artists who have not yet had twenty years of 

struggle and suffering behind them, but are still producing works destined 

24  Some casts were moved from the Capitoline Museums to the dedicated museum of plaster 
casts on 24th March 1970, but the Victory cast appears in a 1920s photograph so was present 
in the collection prior to this date. There could of course have been a second cast. No other 
victories in the Capitoline Museums are visually similar to the drawing. Marcello Barbanera, 
Museo dell’arte classica: Gipsoteca, Cataloghi dei musei e gallerie d’Italia, Rome, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1995, pag. 21.

25  Umberto Boccioni, «Technical Manifesto of Futurist Sculpture»  (1912), reprinted in Futurist 
Manifestos, op. cit., pag. 62.
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to honour their fatherland».26 Futurism’s supposed tabula rasa referred 

to their passéist predecessors, the neoclassicists, rather than modernist 

predecessors in Paris and Milan, particularly the Neo-Impressionists and 

Italian Divisionists. Rosso, and to a lesser extent Rodin, were accepted as 

modernist predecessors. 

Rodin’s The Walking Man (c. 1878-1900) [fig. 15] is the clearest 

example of the connection between Unique Forms and the Victory, first 

noted by Martin.27 This sculpture, based on Rodin’s own John the Baptist 

(1879-80), deliberately excludes the head and arms in homage to classical 

statuary, in all likelihood with awareness of the Victory. The lack of arms 

and the dynamic forward motion of the position of the legs are both similar 

to Boccioni’s sculpture. Rodin’s figure, like Boccioni’s, has both feet on 

the ground, in a position never taken when walking;28 this sculpture is 

a precedent Boccioni’s attempt to show diachronic movement through a 

single position rather than a frozen point in time. Boccioni was familiar 

with this work, not least due to its presence at the Rome International 

Exhibition of 1911, and the publicity surrounding the gift of a bronze cast to 

the French Embassy in Rome in February 1912.29 

Boccioni’s approach to sculpting movement also shares much with 

Rosso, particularly his, now lost, Impression of the Boulevard: Paris by 

Night (c. 1895-6). In the surviving photographs, we see a figure, fleeting, 

possibly fleeing, with a flowing cloak of either fabric or displaced air 

billowing out behind it, like the calves of Boccioni’s Unique Forms. Rosso’s 

work prefigures the Futurist interest in rendering the environment around 

a figure, expressed in the painters’ technical manifesto and Boccioni’s 

sculpture manifesto.30 As such, Rosso provides a modernist provenance for 

26  Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, 
«Manifesto of Futurist Painters» (1910), reprinted in Futurist Manifestos, op. cit., pag. 26.

27  See Marianne W. Martin, Futurist Art and Theory, op. cit., pag. 166.

28  Albert E. Elsen, Rodin, London, Secker & Warburg, 1974, pag. 27.

29  Ibid., pag. 170. See also Albert E. Elsen, Rodin, New York, Museum of Modern Art, 1963, 
pag.173-174, 212.

30  Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, 
«Futurist Painting: Technical Manifesto» (1910), reprinted in Futurist Manifestos, op. cit., 
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the aspect of Unique Forms also associated with the classical drapery of the 

Victory. 

Rodin and Rosso also offer a precedent for the idea that the modern 

and the classical can be synthesised. Rodin both studied and collected 

classical art and on occasion would create assemblages in which he 

combined his own sculptures with fragments of classical sculpture from 

his collection.31 Rosso produced copies of antique sculptures, which he 

sold and included in exhibitions, in order to stress the superiority of his 

own works and to make his own sculpture compete with the art of the 

past.32 While normally referred to as copies, they were more re-creations, 

that is, a creative re-interpretation rather than a mechanical copy, as they 

combined his technical skill and creative abilities. For example, his copy 

of the 2nd century bust of the Roman Emperor Vitellius [fig. 16] is both 

recognisable as related to the original, and as being in Rosso’s style. I 

suggest that Boccioni took from Rosso not only the technique of sculpting 

the environment around figures, and the dynamic pose of Paris by Night, 

but also Rosso’s attempt to surpass classical art not through imitation, but 

through synthesis with his own modern aesthetic. This leads us to the 

idea that Boccioni was consciously appropriating the Victory, rather than 

merely emulating antiquity by association due to his interest in Rodin and 

Rosso’s dynamic forms.

Sculpting a Dionysian dynamic Italian classicism

This third theory, that Unique Forms was, in part, a conscious attempt 

by Boccioni’s to emulate and surpass the Victory is inherently related to 

this particular sculpture’s role in the history of interpretations of classical 

statuary. As I mentioned at the outset, Winckelmann and neoclassicism 

pag. 28. Umberto Boccioni, «Technical Manifesto of Futurist Sculpture» (1912), reprinted in 
Futurist Manifestos, op. cit., pag. 65.

31   See Bénédicte Garnier, Rodin. L’antique est ma jeunesse. Une collection de sculpteur, Tout 
l’œuvre, Éditions du Musée Rodin, Paris, 2002. 

32   Margaret Scolari Barr, Medardo Rosso, 2nd edn, New York, Museum of Modern Art, 1972, 
pag. 56. See also Sharon Hecker, «Reflections on Repetition in Rosso’s Art», in Harry Cooper 
and Sharon Hecker, Medardo Rosso: Second Impressions, New Haven; London, Yale University 
Press, 2003, pag.23-67.
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both asserted that Hellenistic art was the epitome of tranquillity. However, 

this claim had not gone unchallenged. In The Birth of Tragedy (1872) 

published less than a decade after the discovery of the Victory, Friedrich 

Nietzsche highlighted the Dionysian, as well as Apollonion, elements in 

the classical, giving it a more chaotic, dynamic character than previously 

been conceived.33 Even though Marinetti rejected him in «Against the 

Professors» due to his fondness for antiquity, Nietzsche was widely read by 

the Futurists, including Boccioni.34 Nietzsche’s aversion to those who «do 

not desire to see new greatness emerge [...] say “Behold, greatness already 

exists!”»35 is shared by the Futurists’ annoyance at the art establishment’s 

adoration of works like the Victory and lack of interest in modern art.

Nietzsche’s Dionysian classicism and the rediscovery of the Victory 

form part of a zeitgeist around an alternative understanding of what 

classical sculpture could mean. The sense of movement and dynamism 

achieved through the drapery on the Victory showed that Winckelmann’s 

immobile classical art was highly reductive. As Silvia Loreti has argued, 

a more dynamic, even primitive, form of the classical which draws on 

Nietzsche is found amongst Futurism’s contemporaries, in the paintings 

of Pablo Picasso and Giorgio De Chirico, and also the expressive modern 

dance of Isadora Duncan.36 While a full examination of the relationship 

between Boccioni’s sculpture and contemporary dance is beyond the scope 

of this paper, it is worth comparing images of Duncan and Loie Fuller 

[fig. 17], both known to the Futurist movement,37 to Unique Forms and the 

33  Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, ed. by Michael Tanner, trans. by Shaun Whiteside, 
London, Penguin, 1993 [1872].

34  F.T. Marinetti, «Contro i professori» (1915), reprinted in Teoria e invenzione futurista, ed. 
by Luciano De Maria, Milan, Mondadori, 2005, pag. 306. Severini’s memoirs recount that he 
and Boccioni were encouraged to read Nietzsche by Mosone Pietrosalvo around 1900. Gino 
Severini, La vita di un pittore, op. cit., pag. 18.

35  Friedrich Nietzsche, «On the Uses and Disadvantages of History for Life» (1873), in Untimely 
Meditations, ed. by Daniel Breazeale, trans. by R. J. Hollingdale, Cambridge University Press, 
1997, pag. 72. 

36  Silvia Loreti, «Avant-garde Classicism […]», op. cit. On Duncan’s reading of Nietzsche 
see Kimerer L. LaMothe, Nietzsche’s Dancers: Isadora Duncan, Martha Graham, and the 
revaluation of Christian values, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, pag.107-150. 

37  See Patrizia Veroli, «Futurism and Dance», Italian Futurism 1909-1944: Reconstructing the 
Universe, ed. by Vivien Greene, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 2014, pag.227-
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Victory. Duncan’s translucent draperies and Fuller’s veils are evocative 

of both the form and the sense of dynamism shared by both works. The 

Futurist Valentine de Saint-Point donned a similar Greek-inspired costume 

for her Poème d’amour in 1913, the year Boccioni produced Unique Forms.38

These dancers should not be associated with Winckelmann’s 

assertion about imitation of the ancient being the only route to greatness for 

moderns because, like Rodin and Rosso, theirs is not a servile imitation, but 

an assertive appropriation, classical costume used to emphasise modern 

movements. Nietzsche too rejected the imitation of antiquity, instead 

maintaining, in his On the Uses and Disadvantages of History for Life (1873), 

that the past should only be remembered if it can serve the present. I argue 

that this is closer to the Futurist approach to the past than has previously 

been acknowledged. In Futurist rhetoric it is rarely the past itself that is 

vilified, but history and the preservation of the past in the present as seen 

in, for example, the neoclassicism of the Italian art academy. This is clear 

in close reading of the ‘Manifesto of Futurist Painters’: 

We rebel against that spineless worshipping of old canvases, old statues and old 

bric-a-brac, against the enthusiasm for everything which is filthy and worm-

ridden and corroded by time, and we judge unjust and criminal, the habitual 

disdain for everything that is young, new, pulsating with life.39 

It is the worship of and enthusiasm for the past which is criticised, the 

230. Also, Ted Merwin, «Loïe Fuller’s Influence on F. T. Marinetti’s Futurist Dance», Dance 
Chronicle, 21 (1998), pag.73-92. 

38  Günter Berghaus, «Dance and the Futurist Woman: The Work of Valentine de Saint-Point 
(1875-1953)», Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research, 11 (1993), pag.27-
42. Christine Poggi, Inventing Futurism: The Art and Politics of Artificial Optimism, Princeton, 
Princeton University Press, 2008, pag. 225.

39  «Noi vogliamo combattere accanitamente la religione fanatica, incosciente e snobistica del 
passato, alimentati dall’esistenza nefasta dei musei. Ci ribelliamo alla supina ammirazione 
delle vecchie tele, delle vecchie statue, degli oggetti vecchi e all’entusiasmo per tutto ciò che è 
tarlato, sudicio, corroso dal tempo, e giudichiamo ingiusto, delittuoso, l’abbituale disdegno per 
tutto ciò che è giovane, nuovo e palpitante di vita.» [emphasis mine] Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla and Gino Severini, «Manifesto dei pittori futuristi» 
(1910), reprinted in Manifesti del futurismo, ed. by  Viviana Birolli, Milan, Abscondita, 2008, 
pag. 27. I refer to the Italian original here as the widely used 1973 Apollonio translation of this 
manifesto omits “the enthusiasm for”, perpetuating this misconception about the nature of 
Futurist antipassatismo.
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restorers, rather than the artists of the past. I see this as relevant to Rosso, 

Rodin and Duncan’s modernist appropriations of the Victory as using the 

past to create something innovative, rather than passéist. In a sense, this 

third idea as to why Boccioni appropriated the Victory is very much related 

to the previous two. His training meant that he knew what the classical 

was meant to be and how he could use it and his interest in Rodin and 

Rosso led him to the possibility of using the classical to create the modern.

Nietzsche’s pluralising of classicism returns us to the aforementioned 

nationalist issues. Boccioni’s possible appropriation of the Victory places 

his dynamic figure into a tradition other to the neoclassicism he associated 

with France (that of David and Poussin, and for him, Canova), not an 

academic imitative classicism, but a modernist dynamic classicism. The 

vision of classicism Boccioni appropriated was one of dynamism; a 

Dionysian classicism which was arguably as new to the art world as, for 

example, Manet’s Olympia (1863), coincidentally painted the same year the 

Victory was unearthed.

Moreover, if, as Golding suggests, this is also an issue of Franco-

Italian relations, of re-establishing the artistic dominance of Italy, then to 

appropriate a classical work found in such a prominent Parisian position, 

despite its Greek production, can be read as a reclamation of artistic 

dominance. As the Italian writer Fernando Agnoletti bemoans in his article 

«Contro le “Belle Arti”» in La Voce in 1910, «In modern history every living 

people has succeeded better than us in returning to our antique.»� Unique 

Forms could be seen as a new victory for the start of the new civilization 

the Futurists sought to instigate, one connected to Italy’s cultural heritage. 

I speculate that Boccioni could have considered this dynamic form of the 

classical more Italian than that of Canova. Boccioni’s appropriation is 

not as overt as that of Rosso or Rodin, but it demonstrates a comparable 

familiarity with classical statuary gained through his artistic education, 

and most importantly a comparable level of subversion, of appropriating 

not to conserve the past, but to exploit and surpass it. In short, to create an 

Italian Futurist sculpture more beautiful than the Victory of Samothrace.
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Fig. 1 Umberto Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space (Forme uniche 

di continuità nello spazio), 1913, plaster, h. 111.4 cm, Collection: Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo, Brazil.
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Fig. 2 Greek, Winged Victory of Samothrace, c. 190 BC, h. 243.8 cm, Musée du 

Louvre, Paris. Photo by author.



64

 

Fig. 3 Umberto Boccioni, Synthesis of Human Dynamism (Sintesi del dinamismo 

umano), 1913, destroyed. 
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Fig. 4 Italian 20 cent coin, 2002. Photo by the author.
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Fig. 5 Umberto Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space (Forme uniche 

di continuità nello spazio), 1913 (cast 1949), bronze, 121.3 x 88.9 x 40 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York, Bequest of Lydia Winston Malbin, 

1989. 
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Fig. 6 Galileo Chini, Nike, third section (detail), 1909, Italian Pavilion, Venice. 

Originally reproduced in Claudio Spagnol, Galileo Chini: La Cupola del Padiglione 

Italia alla Biennale di Venezia: Il Restauro del Ciclo Pittorico, 1st edn (Venice: 

Marsilio, 2006).
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Fig. 7 Carlo Carrà, Victory of Samothrace, c. 1908. 
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Fig. 8 Umberto Boccioni, Athlete (Atleta), undated, pencil on paper, 28.1 x 20.8 

cm, private collection. 
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Fig. 9 Umberto Boccioni, Seated Mercury (Mercurio seduto), undated, pencil on 

paper, 28.3 x 20.8 cm, private collection. 
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Fig. 10 Umberto Boccioni, Discus Thrower (Discobolo), undated, pencil on paper, 

27.3 x 20.8 cm, private collection. 
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Fig. 11 Umberto Boccioni, Parthenon Frieze (Fregio di Partenone), undated, 

watercolour and gouache on paper, dimensions, private collection. 



73

Fig. 12 Apoxyómenos, plaster cast of original, Museo dell’arte classica, Rome. 

Photo by author.



74

Fig. 13 Roman, Discus Thrower (Discobolus), 1st – 2nd 

century AD, marble, h. 165 cm, Musée du Louvre, Paris. 
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Fig. 14 Umberto Boccioni, Nike, Air Victory, 1913, green pastel on cardboard, 

46.5 x 31.8 cm, Massimo and Sonia Cirulli Archive, New York.
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Fig. 15 Auguste Rodin, The Walking Man (L’homme qui marche), model 1878-

1900, cast probably 1903, bronze, 85.1 x 59.8 x 26.5 cm, National Gallery of Art, 

Washington D.C., Gift of Mrs. John W. Simpson, inv. 1942.5.11. 
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Fig. 16 Medardo Rosso, Emperor Vitellius, c. 1895, bronze, 34 x 25 x 20 cm, 

Victoria & Albert Museum, London. © Victoria and Albert Museum, London.
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Fig. 17 Samuel Joshua Beckett, Loie Fuller Dancing, ca. 1900, gelatin silver print, 

10.1 x 12.5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, Gilman Collection, 

Purchase, Mrs. Walter Annenberg and The Annenberg Foundation Gift, 2005.
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Dos oratoris de Francesc  
Queralt dedicats a santa Eulàlia:  
una contextualització

Xavier Daufí

Un oratori és una composició vocal, generalment de caire religiós, basada 

en un llibret dramàtic o dramàtico-narratiu que, tot i que per les caracterís-

tiques literàries del text seria possible, no s’escenifica. En el cas del llibret 

dramàtic l’argument es desenvolupa a partir del diàleg entre els diferents 

personatges, mentre que en el segon cas, el d’un text dramàtico-narratiu, la 

història s’explica, en part per la intervenció d’un narrador, i en part pel ja 

mencionat diàleg entre els personatges. L’oratori sorgeix a Roma a l’entorn 

de la congregació dels oratorians, una societat clerical fundada per sant Fe-

lip Neri a mitjan segle xvi. A partir del 23 de maig de 1551, moment en què 

el fundador rep l’orde del presbiterat, va començar a reunir-se al seu voltant 

un petit grup de seglars per reflexionar sobre temes religiosos i fer oració. 

Aquestes petites reunions informals, que al principi només aplegaven en-

tre sis i vuit persones, van anar fent-se cada cop més importants i va anar 

creixent cada cop més el nombre d’assistents. La sala on es desenvolupaven 

aquestes reunions rebia l’apel·lació d’oratori, és a dir “lloc d’oració”. És in-

teressant observar que el nom de l’espai va passar, finalment, a designar el 

tipus de composició musical que s’hi interpretava. Cal assenyalar, per altra 

banda, que el fundador va incloure en aquestes reunions, alternat entre les 

lectures i sermons, la interpretació de laude.

La lauda era una composició vocal polifònica que havia tingut una 

gran difusió a Florència. Era costum que les confraries florentines, durant 

els diferents actes de celebració de les seves festes patronals, interpretessin 

aquests cants. Si recordem que Florència és la ciutat que va veure néixer 

Felip Neri l’any 1515, podrem considerar que des de la seva joventut el sant 
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ja coneixia perfectament aquest tipus de peces.  No resultarà, doncs, gens 

estrany que uns quants anys més tard retrobem la lauda a les reunions que 

ell mateix organitzaria a Roma. Pel que fa a aquestes trobades romanes, 

un cas significatiu fou el conegut com a oratorio vespertino: tenia lloc els 

diumenges i dies festius després de vespres i era el tipus de reunions més 

solemne i el que tenia una major assistència de fidels. L’estructura d’aquest 

oratorio vespertino alternava música i sermons de la manera següent: lauda 

– sermó (recitat de memòria per un nen) – lauda – sermó (predicat per un 

pare de l’oratori) – lauda – sermó (predicat per un pare de l’oratori). La mú-

sica tenia volgudament una presència molt remarcable en aquests exercicis: 

la intenció de Felip Neri, igual com fou la del seu amic Ignasi de Loiola, era 

adoctrinar i entretenir al mateix temps.

La lauda, i més concretament el tipus de lauda dialogada, represen-

ta, per altra banda, l’antecedent de la sacra rappresentazione, un gènere 

que va arribar al seu punt de màxima complexitat durant el primer terç 

del segle xvi. Més endavant, i després d’un període en què la forma va ex-

perimentar un cert declivi, l’any 1600 Emilio de’Cavalieri va escriure la Sa-

cra Rappresentazione di Anima e di Corpo, una composició que pretenia ser 

una renovació de l’antiga sacra rappresentazione de principis del segle xvi. 

L’obra de Cavalieri se situa, per seves característiques, a mig camí entre 

l’òpera i l’oratori, dos gèneres nous que en aquest moment començaven a 

definir-se. La sacra rappresentazione és una composició musical basada en 

un text dramàtic en què els personatges principals, generalment dos, dia-

loguen entre si sobre temes religiosos i pretenen ensenyar el bon camí. En 

el cas de la sacra rappresentazione de Cavalieri, tal com s’expressa en el seu 

títol, els personatges són l’ànima i el cos. L’espiritualitat de l’ànima pretén 

dominar i reprimir els plaers del món a què fàcilment el cos es pot lliurar. 

En altres composicions d’aquest tipus els protagonistes podien ser l’àngel i 

l’ànima, l’arcàngel sant Gabriel i Maria, el guia i el pelegrí o, entre d’altres, 

la samaritana i Jesús.

Cap a finals del segle xvi, l’esmentada estructura de les reunions 

oratorianes va quedar notablement simplificada: una primera part de músi-

ca, un sermó i una segona part de música. A les dues seccions extremes s’hi 

interpretava, ara ja, una sacra rappresentazione amb un únic argument que 
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quedava partit pel sermó. D’aquesta manera, cap a finals del Cinc-cents, i 

com a hereu de la lauda florentina i de la sacra rappresentazione, tenim ja 

clarament format el que esdevindrà l’oratori, un nou gènere musical vocal 

que, dividit en dues parts, explica, mitjançant un text dramàtic o dramà-

tico-narratiu, una història de caràcter religiós. Ben aviat l’oratori, des de 

Roma, es difondrà per tota la península italiana, i a partir de la segona mei-

tat del segle xvii i al llarg del xviii ja es trobarà clarament arrelat a diversos 

països europeus, especialment a Alemanya, Anglaterra i França. D’acord 

amb els manuals clàssics d’història de la música espanyola i catalana, no 

sembla que l’oratori hagués tingut una rellevància especial en aquesta zona 

del sud d’Europa, tanmateix, investigacions recents han fet canviar aquesta 

idea tot demostrant que aquest gènere religiós va tenir, ben al contrari, una 

vida molt activa a Catalunya al segle xviii1. És interessant constatar que la 

presència de l’oratori no es va limitar únicament a Barcelona (com sí que se-

ria el cas de l’òpera, gènere clarament connectat, des dels seus orígens, amb 

l’oratori), sinó que el trobem repartit per diverses localitats escampades per 

1  Xavier Daufí, Estudi dels oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). Fonaments de la història de 
l’oratori a Catalunya al segle xviii, Tesi Doctoral, Barcelona, UAB-IDIM Ricart Matas, 2001. 
Una versió d’aquest treball ha estat publicada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs: Xavier Daufí, 
Els oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). Història de l’oratori a Catalunya al segle xviii, 
Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2004.

Altres articles sobre l’oratori a Catalunya: Xavier Daufí, «L’oratori a Catalunya al segle xviii: Estat 
de la qüestió i perspectives de futur», Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia, núm. iv 
(1997), pàg. 213-216; Xavier Daufí, «Bases para el estudio del oratorio en Catalunya en el siglo 
xviii», Revista de Musicología, vol. xxvi, núm. 1, pàg. 207-232; Xavier Daufí, «Els oratoris 
catalans de finals del segle xviii i principis del xix com a elements receptors del classicisme 
musical», Recerca Musicològica, núm. xvi, 2006, pàg. 65-96; Xavier Daufí, «Elements teatrals 
a l’oratori català de la segona meitat del segle xviii», Revista Catalana de Musicologia, núm. 
iv, 2011, pàg. 169-182; Xavier Daufí, «Study on the Decrease in Production of the Oratorio 
in Catalonia in the Last Dacades of the Eighteenth Century and the First Decades of the 
Nineteenth Century», Revista de Musicología, vol. xxxvi, núm. 1-2,  2013, pàg. 171-188.

Per a una visió més àmplia sobre l’oratori a la Península Ibèrica, poden considerar-se els següents 
treballs: Mª Teresa Ferrer Ballester, «El oratorio hispánico: localización de fuentes 
musicales anteriores a 1730», Revista de Musicología, vol. xv, núm. 1, 1992, pàg. 209-220; 
Mª Montserrat Sánchez Siscart,  El oratorio barroco en Aragón y su contexto hispánico, 
Tesi Doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1992; Mª Teresa Ferrer Ballester, 
«El oratorio barroco español: aportaciones de nuevas fuentes». Revista de Musicología, vol. 
xvi, núm. 5, 1993, pàg. 2865-2873; Mª Montserrat Sánchez Siscart, «Aportaciones sobre el 
oratorio español en el siglo xviii», Revista de Musicología, vol. xvi, núm. 5, 1993, pàg. 2874-
2880; Mª Teresa Ferrer Ballester, Antonio Teodoro Ortells (1647-1706): Estudio biográfico 
y estilístico del repertorio musical, Tesi Doctoral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999; 
Esther Borrego Gutiérrez, «Una lectura filológica de los oratorios de García Fajer dedicados 
a Santo Dominguito de Val», La ópera en el templo: estudios sobre el compositor Francisco Javier 
García Fajer a Miguel Ángel MARÍ (ed.), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos y Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2010, pàg. 169-190.
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tot el territori català. Els mestres de capella de diverses esglésies de Girona, 

Guissona, la Bisbal, Manresa, Mataró, Palma de Mallorca, Tarragona, Tor-

roella de Montgrí, el Reial Monestir de Vallbona, Vic o Vilafranca del Pene-

dès van compondre i fer interpretar, entre altres tipus de composicions de 

caire religiós, nombrosos oratoris.

Ja s’ha indicat més amunt que l’oratori i l’òpera tenen un origen 

comú. Malgrat que hi ha clares diferències entre ambdós gèneres, tenen 

també semblances força significatives: tots dos són composicions vocals 

basades en un text de caire dramàtic que podria ser, en el cas del primer, i 

que ho és en el segon, representat. Entre les diferències destaca el fet que 

l’oratori té un text de caire religiós i l’òpera, profà. Si es compara el desen-

volupament d’aquests dos gèneres a Catalunya al llarg del Set-cents, s’ob-

servaran notables diferències interessants d’esmentar i que explicaran el 

diferent arrelament de l’òpera i l’oratori a les terres catalanes. L’espectacle 

operístic va ser molt important a Barcelona, però, tanmateix, mai va trans-

cendir els límits de la ciutat. Per altra banda, i malgrat només unes poqu-

íssimes excepcions, els compositors de les òperes representades a Barcelo-

na al llarg del segle xviii eren tots estrangers (cal assenyalar que els pocs 

autors catalans d’aquest moment que es van fer un lloc dins de la història 

internacional de l’òpera van tenir una molt destacada projecció europea, 

contràriament als autors catalans d’oratoris, que es van mantenir en un 

àmbit més local). L’oratori, com ja s’ha dit, i ben al contrari que l’òpera, el 

trobem repartit per diferents localitats del país. Per tal d’entendre l’arrela-

ment que l’oratori va tenir a casa nostra, cal referir-se al catàleg de llibrets 

publicat el 20012. Dóna constància de 384 obres interpretades a diverses es-

glésies catalanes. Els llibrets, impresos que es repartien entre els assistents 

i que contenien tot el text de l’oratori que s’interpretava, donen a les seves 

portades, entre d’altra, una valuosa informació dels motius pels quals s’en-

carregaven aquestes obres: per celebrar una festa dedicada a un sant o a la 

Mare de Déu, per celebrar una beatificació o una canonització, per celebrar 

el final de curs en institucions acadèmiques, per celebrar els actes de pro-

fessions de monges, per a l’octava de Corpus, per solemnitzar la col·locació 

2  Xavier Daufí, Els oratoris de Francesc Queralt... op. cit., pàg. 279 i ss.
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o translació del Sagrament en una església o per commemorar els difunts 

d’una parròquia. Es desprèn d’això que l’oratori era un gènere demanat per 

diversos i variats sectors de la societat: membres d’una confraria, devots 

d’un beat o sant, estudiants, religioses o membres d’una parròquia. Certa-

ment, si els mestres de capella d’arreu de Catalunya es dedicaren amb tanta 

intensitat a la composició d’oratoris no va ser, en absolut, per un interès gra-

tuït, sinó perquè, sens dubte, existia una clara demanda social pel consum 

d’aquest tipus d’obres. El ferm arrelament que l’oratori va experimentar per 

tota Catalunya va representar, per altra banda, una important via que va 

permetre al poble accedir a la música. En efecte, tot i la remarcable oferta 

musical barcelonina, la quantitat de gent que tenia possibilitats d’assistir al 

Teatre de la Santa Creu a veure una òpera, o que era convidada a algun dels 

múltiples concerts privats que tenien lloc a les diverses cases nobiliàries i 

burgeses de Barcelona, era molt petita comparada amb el número de per-

sones que acudia a les diferents esglésies de tota Catalunya per sentir-hi un 

oratori (i, evidentment, altres tipus de música religiosa).

Malauradament, aquesta intensíssima activitat que va experimentar 

el gènere al llarg del segle xviii a Catalunya no va tenir continuïtat en els 

segles següents. El desenvolupament de l’oratori al Set-cents fou el resultat 

d’una dinàmica pertanyent a un moment històric concret, l’Antic Règim. 

Aleshores, la producció d’aquest tipus de música responia generalment a 

encàrrecs procedents d’un context religiós. Com ja s’ha indicat, molts dels 

oratoris interpretats a les esglésies catalanes durant el segle xviii van ser 

comissionats per diversos gremis del país per tal de celebrar amb més so-

lemnitat les festivitats dedicades als seus sants patrons. El nou ordre social 

establert en el segle següent després de l’ensulsiada de l’Antic Règim ofe-

rí als músics noves oportunitats. Cada cop era menys imprescindible que 

el professional de la música, per desenvolupar el seu ofici, hagués d’estar 

sota les ordres d’un amo, noble o eclesiàstic, i amb un status de poc més 

que criat. És més, aquest “amo”, en aquells anys finiseculars, anava perdent 

prestigi i poder econòmic, fet que comportava una progressiva pèrdua de 

sortides professionals per als músics. Al compositor del segle xix li resul-

tarà possible, cada vegada més, viure de les vendes de la seva música i no 

haver de dependre tant dels encàrrecs. A més, les desamortitzacions dels 
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primers decennis del Vuit-cents van comportar la desaparició d’aquelles 

capelles musicals que havien estat, al segle xviii, les responsables d’inter-

pretar aquest repertori i les que proporcionaven una sortida professional 

als músics.

L’oratori arribà a Catalunya a les darreries del segle xvii3, però no 

fou fins a la centúria següent que el gènere assolí el seu punt de màxim es-

plendor. El catàleg de llibrets esmentat més amunt dóna notícia d’una quan-

titat gens menyspreable d’oratoris interpretats a diverses esglésies d’arreu 

del país. S’hi observa que el període de major activitat compositiva pel que 

fa a l’oratori coincideix amb els anys centrals del segle, concretament, la 

dècada dels quaranta i dels cinquanta. Del conjunt de llibrets catalogats, 

vuitanta-quatre van ser musicats entre 1741 i 1750, i setanta-sis ho van ser 

entre 1751 i 1760. A partir d’aquest punt es produirà una disminució pro-

gressiva que portarà a la pràctica desaparició del gènere a la primera meitat 

del segle xix (vegeu la Taula 1). Resultaria simplista pretendre explicar 

aquest declivi aportant només un únic motiu; els fets històrics són, sens 

dubte, fruit de processos complexos originats per múltiples causes que s’in-

terrelacionen entre sí, totes elles, moltes vegades, d’una importància equi-

parable. En parlar del procés de desaparició de l’oratori a Catalunya caldrà 

considerar, de manera general, tres grans eixos: en primer lloc s’hauran de 

tenir en compte aspectes relacionats amb la cultura i la manera d’enten-

dre la religió al segle xviii; també serà necessari tenir en consideració la 

difícil situació econòmica per què va passar Catalunya al darrer quart del 

Set-cents provocada per diferents guerres i conflictes socials; finalment, 

s’hauran d’analitzar també les conseqüències de determinades polítiques 

dels governs liberals del primer terç del segle xix que van comportar la 

venda dels béns de l’església, primer i amb més força de la regular, i després 

de la secular.

3  Lluís Vicenç Gargallo (c. 1636-1682), mestre de capella de la catedral de Barcelona des de 
1667 fins a la seva mort, va compondre, durant el darrer decenni de la seva vida, dos oratoris: 
Historia de Joseph i Aquí de la fe. Aquests representen, de moment, els dos primers testimonis 
de la presència del gènere a Catalunya. Vegeu: Francesc Bonastre, Historia de Joseph, 
Oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 1636-1782). Estudi i transcripció, Barcelona, Diputació de 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1986; Francesc Bonastre, «Aquí de la fe, oratori de Lluís 
Vicenç Gargallo» [Estudi i transcripció] Recerca Musicològica, núm. xvi-xvii, 1986-1987, pàg. 
77-147.
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Dècades i nombre d’oratoris

1701-1710   0 1761-1770 48

1711-1720   1 1771-1780 45

1721-1730 12 1781-1790  17

1731-1740 40 1791-1800  10

1741-1750 84 1801-1810    3

1751-1760 76 1811-1820    0

Taula 1. Taula cronològica amb el número d’oratoris compostos a Catalu-

nya entre 1701 i 1820 (d’acord amb el catàleg de llibrets publicat el 2001)

A partir de mitjans del segle xix s’apreciarà un renovat interès per 

l’oratori. Tanmateix, es tractarà de quelcom ben diferent: el gènere tindrà 

assignades noves funcions i la seva creació respondrà a motivacions més 

diverses. L’àmbit únic de l’oratori deixarà de ser l’església i passarà, també, 

a les sales de concert on perdrà les seves connotacions religioses i catequè-

tiques. D’altra banda, molts dels autors d’aquestes obres ja no tindran una 

vinculació directe amb institucions eclesiàstiques: ja no seran clergues o 

preveres, com sí que ho eren la major part dels mestres de capella del segle 

xviii. Concursos de composició o certàmens catòlics podran ser, en aquests 

anys, el pretext per a la creació d’oratoris. Considerant tot el que s’ha dit 

fins aquí es pot parlar, en efecte, de la desaparició, ja a la primera meitat del 

segle xix, de l’oratori entès com a manifestació artística pròpia de l’Antic 

Règim. L’oratori de la segona meitat del segle xix i primers anys del xx res-

pondrà a uns criteris del tot diferents.

Una altra dada remarcable que proporcionen els llibrets és el nom 

dels autors de la música. De la quarantena de compositors que hi apareixen 

i que durant el segle xviii es van dedicar a la creació d’oratoris hi destaca, 

pel nombre d’obres, Francesc Queralt. Es conserven d’aquest mestre de ca-

pella 51 llibrets i la música, manuscrita en aquest cas, de 19 oratoris (deu 
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dels quals, complets). 4  Des del punt de vista musicològic, interessen espe-

cialment les deu composicions servades completes5, ja que només aques-

tes permetran la reconstrucció integral de la partitura general. A partir 

d’aquesta es podrà abordar un estudi exhaustiu de les obres. Es dóna la cir-

cumstància que dues d’aquestes obres tenen un text commemoratiu a santa 

Eulàlia, una d’elles composta el 1786 i l’altra el 1823. Malauradament, cap 

dels llibrets d’aquests dos oratoris ha arribat als nostres dies, amb la qual 

cosa es fa impossible conèixer-ne el títol real. A les particelle era habitual 

posar només una mínima referència que, en el cas que ens ocupa és Orato-

rio a Santa Eulalia, pel que fa a la primera de les composicions, i  Oratorio 

de Santa Eulalia, pel que fa a la segona. La manca dels llibrets impedeix, 

per altra banda, accedir a una informació bàsica que permetria un major 

coneixement de les obres. Entre moltes altres dades, per exemple, aquests 

breus impresos donen a les seves primeres pàgines les veus i els noms dels 

personatges que hi intervenen.

Francesc Queralt va néixer a les Borges Blanques l’any 1740 i va mo-

rir a Barcelona 1825. Ben poca cosa es coneix sobre els primers anys de la 

seva vida i de la seva formació�. La primera notícia de la vinculació del mú-

sic amb la catedral de Barcelona és de l’any 1773: en aquesta data manifesta 

que és sotamestre de la capella i demana el càrrec de mestre6. Pocs dies més 

tard el capítol, fent menció explícita de les habilitats de Queralt, accepta 

la seva proposta. Josep Pujol, el mestre de capella d’aleshores, demanaria 

la jubilació i Francesc Queralt ocuparia el seu lloc.7 Tres dies més tard tot 

4  A banda del catàleg de llibrets cal esmentar també un segon catàleg de composicions musicals. 
La Biblioteca de Catalunya, gràcies a la intervenció de Mn. Higini Anglès, custodia, des dels 
anys de la Guerra Civil, l’Arxiu de Música de la Catedral de Barcelona. Entre els diferents 
documents s’hi conserven una setantena d’oratoris de diversos mestres de capella de la Seu. 
Vegeu el catàleg a Xavier Daufí, Els oratoris de Francesc Queralt...op. cit., pàg. 477 i ss.

5  Cal considerar que la música de la major part d’aquests oratoris del segle xviii  i primers anys 
del xix no ens ha arribat en forma de partitura general sinó en particelle, és a dir, en forma de 
diferents llibretes que corresponen a cadascun dels instruments de l’orquestra i a cadascuna 
de les veus (solistes i cor). Així, la pèrdua d’una o diverses d’aquestes particelle impossibilita la 
reconstrucció total i satisfactòria de l’obra.

6  Resolucions capitulars desde 20 de 7bre 1771 fins â 27 de Abril de 1778 (Arxiu de la Catedral de 
Barcelona) [fol. 159v]: “Die Lunae 29 9brer 1773. Hora Xª matutina. Franco Queralt Clergue 
sotamentre de la Capella de VS. qe 14 anys lo sereveix, y trobantse instat pr anar al magisteri 
vacant de Gerona, y si VS. se dignas destinarlo pr la futura de VS. no eyxiria â la pretenciº ni en 
prefiria ningun magisteri al de VS.”

7  Resolucions capitulars desde 20 de 7bre 1771 fins â 27 de Abril de 1778 (Arxiu de la Catedral de 
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queda enllestit i els dos músics acorden les condicions.8 Finalment, el 21 de 

gener de 1774 jura el càrrec de mestre de capella. És interessant observar, 

resseguint tot aquest procés, que Queralt assoleix el magisteri a la catedral 

de Barcelona sense passar cap mena d’examen ni oposició; és més, sembla 

que el capítol coneixia i valorava les capacitats del músic, raó per la qual va 

voler retenir-lo a Barcelona. Probablement van accelerar el procés per tal 

que Francesc Queralt no accedís, tal com sembla que en tenia moltes possi-

bilitats, al magisteri de la catedral de Girona.

Durant els cinquanta-nou anys que Queralt va exercir de mestre 

a la Seu de Barcelona, va desenvolupar una intensa activitat musical [fig. 
1]. La Biblioteca de Catalunya9, institució dipositària d’una bona part de 

la seva producció, conserva, entre misses, oratoris, motets, goigs o rosaris, 

unes 130 composicions. D’altra banda, Queralt va assolir, a la ciutat, un gran 

prestigi com a músic, motiu pel qual la seva presència va ser reclamada en 

nombroses ocasions per participar en tribunals d’oposicions per seleccionar 

mestres de capella, cantors o organistes a diverses esglésies barcelonines. 

Barcelona) [fol. 164r]: Die Veneris 17 Dbris 1773. Hora Xª matutina. Los senors Dn Albert Ibarra, 
y Protor de la Capella fan relació del memorial del Sotamestre de la capella de VS qe sels comete 
lo dia 29 de Nbre de 1773 qui demana la futura maestria de la capela de VS pues lo me actual si se 
li dona demanaria la jubilació, y havent cridat al Me

  ha dit qe si ô faria y suplicaria la jubilació, 
y al mateix temps diu lo Sotamestre qe com vaca en lo dia la maestria del capitol de Gerona te 
probabilitat de lograrla, y diuen dits SS qe es habilissim, y qe lo Me actual de aqui a poc temps se 
ha de jubilàr, y que despues sera â VS mes costos, y qe los apar pot VS fero. 

Rt: qe los dos SS fassien lo projecte de Iubilao del Mestre y de la futura del Sotamestre, y convinguts 
donien memoal”

8  Resolucions capitulars desde 20 de 7bre 1771 fins â 27 de Abril de 1778 (Arxiu de la Catedral 
de Barcelona) [fol 165r]: Die Lune 20 Dbris 1773. Hora Xª Matuta. Los SS Ibarra y Protor de la 
Capella fan prent qe atesa pretencio de la futura de la Capella que te lo sotamestre, y jubilarse 
lo Mestre actual, y que presentasen lo pla y conveni entre los dos, com VS resolgue, fan prent 
qe lo pla que ha fet es, qe lo Me actual dexa la Mestria, y lo sotamestre la prendra, si VS li fa 
esta gra, y diuen que lo Me [aquí el manuscrit està força malmès i sembla que diu: traurà la 
seva germana i nebodas de Casa, y que lo sotamestre li donarà taula] y 67 u, estant junts, y si se 
separan li donara 100 u mes, qe seran 167 u, y demana qe vulga donarli 100 u perqe puga viurer 
ab tal comoditat, y qe estipularan lo sobredit com VS vulga y qe lo Me actual à presentat suplica 
demanant la jubilació en los termes dits

 Rt qe VS Coneix(?) y aproba tot lo qe los SS han fet, y qe en lo acte de estipulaº si posse duran te 
beneplacito.

9  Tot i que aquest és el centre que posseeix un major nombre d’obres de Queralt, existeixen 
altres biblioteques i arxius d’arreu de la Península on també es poden trobar alguns manuscrits 
del mestre de capella de la catedral. Martín Moreno, sense pretendre ser exhaustiu, assenyala, 
com a altres centres que custodien música del compositor català, la catedral de Córdoba i El 
Escorial. Vegeu Antonio Martín Moreno, Historia de la música española. Vol. IV, Siglo xviii, 
Madrid, Alianza Editorial, 1985, pàg. 156.
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També va dedicar-se a la docència. Una funció inherent al seu càrrec era la 

d’instruir els nens del cor. Entre els pactes que Francesc Queralt va haver 

de signar per esdevenir mestre, el número tres diu: «It. Que dit Mestre nou 

deu tenir cuidado de enseñar ó fer enseñar als 4 Miñons de Cota Morada 

los que aniran en la Casa el Magisteri pera pendrer de Cant de Orga»10. Però 

la seva tasca docent no es va limitar únicament a aquesta obligació dirigida 

als infants; també va tenir altres deixebles que, posteriorment, van assolir 

magisteris a diverses esglésies de la Península.

S’han aportat aquí tot aquest seguit de dades com a mostra per ex-

plicar la importància que va assolir a Barcelona Francesc Queralt com a 

músic. La llista de mèrits podria ampliar-se, però no és aquest l’objecte del 

present article; sí que venen a tomb, tanmateix, les paraules que Baltasar 

Saldoni, qui es declarà com el seu darrer deixeble, va dedicar-li al seu dic-

cionari d’efemèrides de músics espanyols11, on el considera un dels millors 

compositors del seu moment: «Fue uno de los maestros contrapuntistas 

más sabios de su época, y sus obras están escritas a dos y tres coros, en las 

que da bien a conocer su profundo saber en el arte»�. Paral·lelament a tota 

aquesta activitat musical, cal assenyalar que Francesc Queralt també va se-

guir la carrera eclesiàstica. L’Arxiu del Bisbat de Barcelona conserva tota la 

documentació relativa a la sol·licitud i admissió als diferents ordes eclesiàs-

tics del mestre de capella12. Tot aquest procés, que implicava en aquell mo-

ment passar pels diferents estadis dels quatre ordes menors, sots-diaconat, 

diaconat i presbiterat, el va recórrer Queralt en dos anys, des del febrer de 

1777 fins al març de 1779.

El músic de les Borges Blanques va exercir el seu càrrec de mestre 

de capella de la catedral de Barcelona durant quaranta-un anys, des de 1774 

fins a 1815. Si l’accés al magisteri de Queralt va ser tranquil i pactat amb 

el mestre precedent, no es pot dir el mateix respecte de la seva successió. 

10  Rubrica dels Actes per Authoritat Apca rebuts en lo poder de Joseph Bonaventura Fontana Notri 
Apch y Escrivà de Mt Illre Capitol de la Sta Ygla Cathedràl de Barna en los Anys 1772-1773-1774 
(Arxiu de la Catedral de Barcelona). [fols. 186v-189v]

11  Baltasar Saldoni, Diccionario biográfico bibliográfico de efemérides de músicos espanyoles, 2 
vols.. Madrid, 1868.

12  Registre ordinatorum, 1777/2 (40) bis. (Arxiu del Bisbat de Barcelona.) Registre ordinatorum, 
1778 (41). (Arxiu del Bisbat de Barcelona.) Registre ordinatorum, 1778 (41). (Arxiu del Bisbat de 
Barcelona.) Registre ordinatorum, 1779 (42) (Arxiu del Bisbat de Barcelona). 
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El 14 d’abril de 1815 jura el càrrec Ramon Aleix. Rafael d’Amat d’Amat i de 

Cortada, en el seu Calaix de sastre, dóna una idea de com devien haver anat 

les coses. Explica que el dia 5 de març, durant les matines de la vigília de 

sant Oleguer, el nou mestre va començar a exercir el seu càrrec. Cal fixar-se 

amb els comentaris que en fa el baró de Maldà en relació amb el traspàs 

d’ambdós músics. També resulta interessant, per altra banda, observar com 

s’intenta, a l’església, normalitzar la situació en un moment en què tot just 

acaba de finalitzar la guerra contra els francesos, època durant la qual la 

producció musical va minvar considerablement. L’autor explica que la tarda 

del dia de sant Oleguer

...se ha cantadas en la iglesia Cathedral Las Matinas, y Laudes solemnes com 

eran antes de la entrada dels Gavatxos á Barcelona, ab los corresponents tocs 

á Festa de las 3 Campanas grossas: La Iluminació com en la vigilia y Festa de 

Santa Eulalia, fou de no cremar los Salomons y sols lo del Presbiteri, respon-

soris ab musica com antes, sols anyadidas trompas, y obuesos y lo nou mestre 

Interino Mosen Ramon Aleix, que ha comensat en estas matinas son ministeri 

de manár lo compas de la musica prou sentit que ne esta de no ser ya mestre 

de Capella lo Rvn  Mosen Francisco Queralt y com lo Sr Vicari General es qui 

disposa las cosas y ser afecte ab altras del molt Illtre Capitol á dit Mosen Ramon 

Aleix que es jove, y lo altre vell lo ha jubilat del empleo nó faltant devots, quins 

a favor de Mosen Ramon Aleix, y altres á Mosen Francisco Queralt.13 

Unes setmanes més tard, el baró de Maldà explica que el nou mes-

tre jura el càrrec i insisteix, a més, sobre la problemàtica que va suscitar el 

canvi: 

Mosen Ramon Aleix lo Interino Mestre de la Capella de Musica de la Cathe-

dral ha pasat a Propietari; com que en esta Funcio de Musica al Glorios Bea-

to Doctor Joseph Oriol en la Parroquia del Pi, servia de xantre, ab sos habits  

de cor, ha comparegut ab manteu i sotana, quedant sens maestria, y situat de 

son empleo Mosen Francisco Queralt, havent donat prou que enrahonar als 

de bons coneixements y afectes a dit Mosen Francisco Queralt haventlo aixi 

despullat los Srs Canonges afectos a Mosen Ramon Aleix lo nou Mestre de Ca-

13  Rafael D’Amat i de Cortada, Calaix de sastre. Vol. XLIX, 5 de març de 1815, pàg. 114-115.
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pella de la Seu, y no haverseli donat per oposicions, sino que ho sie lo dit Mosen 

Ramon Aleix sent jovenet  y no voler a vells, que ya no tenen aquell bon humor 

en las composicions de musica.14

Malauradament no ha estat possible de trobar més testimonis que 

expliquessin aquest relleu del mestre de capella de la catedral. D’acord amb 

els comentaris del baró de Maldà aquest canvi va ser traumàtic; a més dels 

canonges que deurien intervenir en l’affaire, sembla que molts barcelonins 

també manifestaven, almenys a nivell personal, la seva opinió sobre quin 

dels dos havia de ser el mestre. Així, per exemple, tot i que no s’hi pronuncia 

d’una manera inequívoca, sembla que el baró de Maldà era més aviat parti-

dari de Francesc Queralt. L’existència d’altres testimonis donaria una visió 

més clara de tota aquesta situació. És curiós destacar, per altra banda, el fet 

que ni l’antic ni el nou mestre van accedir al càrrec per oposició: el primer 

va arribar a un acord amb el mestre anterior i el capítol, i el segon, pel que 

sembla, va obtenir el magisteri perquè va tenir més influències. Aquesta, no 

obstant, és una qüestió que no pot donar-se encara per tancada.

Sigui com sigui, molt poc temps després del nomenament de Ramon 

Aleix com a mestre de capella de la Seu barcelonina, Francesc Queralt de-

mana, el 15 de juliol d’aquell mateix any, un permís per absentar-se, per 

motius personals, una temporada de Barcelona15. La resposta, que és posi-

tiva, no aclareix la durada del permís que se li concedeix. En tot cas, hi ha 

constància que a començaments dels anys vint el compositor tornava a ser 

a Barcelona: el 1822 Baltasar Saldoni declara que estudia composició sota 

la seva direcció�, i el 1823 compon l’Oratorio de Santa Eulalia. Finalment, 

morirà a Barcelona a l’edat de vuitanta-cinc anys. D’acord amb la documen-

tació conservada, va ser enterrat l’1 de març de 1825.16

De la vintena d’oratoris de Francesc Queralt que es conserven a la 

14  Rafael D’Amat i de Cortada, Calaix de sastre. Vol. XLIX, 16 d’abril de 1815, pàg. 227-228.

15  El compositor demana «Que por motivo de su salud, recobrar algunos intereses, y otras diligas 
que le son interesantes, necesita ausentarse por algun tiempo de este Obispado, y pasar al 
de Lerida, y al de Zaragoza, para cuya ausencia necesita las Letras comendaticias, y en este 
supuesto. Supca a V. S. Se digne Librar al interesado las sobre dichas Letras comendaticias pa 
ausentarse de esta Diocesis por algun tiempo, que lo recibirà a particular merced. Barna Julii 
18 de 1815. Franco Queralt Pbro» (Testimonials, Arxiu del Bisbat de Barcelona, 1815).

16  Llibre de Obits de la Santa iglesia Cathdral de Barcelona comensánt en lo mes de Janér del any 
1817. Fins á 1833. Fol 99v. (Arxiu de la Catedral de Barcelona).
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Biblioteca de Catalunya, dos estan, com ja s’ha dit, dedicats a santa Eulàlia. 

Van ser compostos el 1786 i el 1823. Una característica comuna a molts ora-

toris del segle xviii i primers anys del xix és que es basen en un llibret de 

tipus al·legòric. No s’hi explica cap passatge concret de la vida del sant que 

es pretén commemorar, sinó que les virtuts d’aquest sant són comparades, i 

d’aquesta manera dignificades, amb les d’algun personatge bíblic, normal-

ment veterotestamentari. Així, durant la major part del text es desenvolupa 

la història de l’Antic Testament i només a l’acabament, en el recitatiu i el 

cor finals, es fa la comparació amb el sant a qui es vol honrar. L’oratori de 

1786 destaca la protecció que la santa va oferir a Barcelona, tot establint 

relació amb la reina Ester, que va intercedir davant del rei Assuer per salvar 

el poble jueu de l’extermini (Ester, 6 i 7). La segona composició compara 

la valentia de santa Eulàlia davant del martiri amb el coratge que va de-

mostrar l’ancià Eleazar (II Llibre del Macabeus, 6, 18-31). Ja s’ha dit més 

amunt que d’aquestes dues obres només se’n conserva la música i no pas el 

llibret imprès. El llibret, a més de contenir tot el text de l’obra, dóna infor-

macions complementàries importants, com ara el títol, a qui està dedicat, 

qui l’encarrega i per a quina celebració, on i qui l’interpreta, qui el compon 

i, també, els noms dels personatges que hi intervenen. Pel que fa a aquest 

darrer punt, moltes vegades, a partir dels diàlegs, es poden deduir amb cer-

ta facilitat, tot i que també hi ha ocasions en què es fa del tot impossible de 

conèixer-ne la totalitat o algun dels noms: algunes vegades, per exemple, 

intervenen personatges inventats o que no consta la seva denominació a la 

font bíblica. A l’Oratorio a santa Eulalia (1786) hi ha quatre solistes: Tiple 

(Rei Assuer), Alto (Ester), Tenor (potser Mardoqueu) i Baix (Aman). Si en 

aquest cas resulta fàcil deduir quins són els diferents personatges, no passa 

el mateix amb l’Oratorio de santa Eulalia (1823). En aquest cas, l’únic nom 

que apareix en el passatge del segon llibre dels macabeus en què es basa 

l’obra és, justament, el del seu protagonista, Eleazar. Pel que fa a la resta 

dels personatges, la bíblia no en dóna cap nom. En aquesta obra, doncs, no-

més es podrà conèixer la identitat d’un sol personatge, Eleazar, interpretat, 

en aquest cas, per la contralt. Si es disposés del llibret imprès, sens dubte 

tindríem el nom de la resta de les persones que interpreten la soprano, el 

tenor i el baix.
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El llibret de l’oratori de 1786 es basa en el passatge en què la reina 

Ester salva el seu poble de l’extermini que pretén Aman. Després del cor 

inicial, en un recitatiu, Aman mostra la seva dissort per haver-se vist obli-

gat a afavorir Mardoqueu.17 Aquestes són les seves paraules:

Ah cuán infeliz soy, este contento nuevo

dolor me añade. Experimento tan riguroso,

tan infausto el hado, que yo mismo he

fraguado mi ignominia, yo mismo he

sugerido los honores que el rey ha concedido

a un vil judío. Cuando yo esperaba recibir la

meced que meditaba mi soberano, a mi

despecho veo por mi medio lograrla

Mardoqueo.

A continuació el rei li demana si ja ha executat l’ordre d’honorar el 

jueu, a la qual cosa respon: “Practicada tu orden está, Señor”. Aman, des-

prés d’una ària cantada pel rei [fig. 2], continua lamentant-se de la seva 

situació, però, al mateix temps, pensa en la venjança. Aquesta idea queda 

reflectida en l’ària següent:

Efecto de mi enojo

Será el crudo rigor

Y el menospreciador

Pague mi ultraje.

Nada remiso y flojo

En mi ira me ha de hallar

Me incita ésta a vengar.

Y da coraje.

17  Aman pretenia els favors reials, però quan Assuer va saber que Mardoqueu havia descobert un 
complot contra la seva persona, va demanar consell a Aman, sense esmentar el nom del jueu, 
sobre el premi que li podia concedir. Aman, que creia que el destinatari dels honor seria ell 
mateix, va proposar el següent: «Homo, quem rex honorare cupit, debet indui vestibus regiis, et 
imponi super equum, qui de sella regis est, et accipere regium diadema caput suum, et primus 
de regiis principibus ac tyrannis teneat equum eius, et per plateam civitatis incens clamet, et 
dicat: Sic honorabitur, quemcumque voluerit rex honorare» (Ester, 6, 7-9).
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El tenor (probablement Mardoqueu), malgrat els honors rebuts pel 

rei, endevina una amenaça que pesa sobre ell i el seu poble. Així ho mani-

festa en el següent recitatiu:

¿Cuánto aflige a un mortal un gran cuidado?

Aunque del rey honrado me vi en tanta

manera, el horror mismo me tiene

confundido en el abismo de mis penas.

Ah! Cuando considero que el decreto severo

todavía subsiste se aumenta mi terror.

Del pueblo triste oigo el lúgubre acento

Con que al cielo dirige su lamento.

Un cor demana la intervenció divina i, a continuació, Mardoqueu ja 

veu la destrucció i la mort, però manifesta que mitjançant l’oració, final-

ment, la seva pròpia salvació i la dels jueus serà possible:

 
Ah cuán dudoso aguardo pueblo amado

lo incierto del suceso. Preparado observo

el fatal golpe ya, ya parece que comienza el estrago.

Ya fallece de todas las tribus

multitud de gente en Persia. Ya se siente...

¿se siente, digo? ¿qué? Cruel devaneo nacido

del temor, triste trofeo que me finge de la muerte

al pueblo entero. ¡Ah! No será ten fiero

su destino, por más que le amenaza furor inicuo

que la impiedad traza. Espera, pueblo,

espera, que preveo que Dios te reitera su

gran piedad. Adorale rendido, pues sabe

consolar al afligido.

Després de l’ària del tenor intervenen en un recitatiu Assuer i Ester 

durant el banquet que la reina ha preparat, per segona vegada, per a Aman. 

El rei demana a la seva esposa què desitja i li manifesta que li concedirà tot 

el que ella vulgui si li promet el seu amor:
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Segunda vez, Esther, consorte amada,

deseo declarada intención. Dime, pues, lo

que pretendes, segura de su logro que si

atiendes mi amor, has de ver que

complaciente intento de tal suerte, que si

pidieras que te concediera la mitad de mi

reino, te lo daría. 18

Ester exposa que la seva vida i el seu poble estan sota l’amenaça de 

l’extermini:

Si a tus ojos, mi rey, soy agradable,

si te place, Señor, mi miserable vida perdona.

Que por ella clama, no la admires, Señor.

Traición infame contra mi pueblo, contra mí

está un día. Enemigo tenemos que extinguida

quiera nuestra nación. ¡Ah! Que sería suerte

menos impía la de vil servidumbre, la aceptara

como mal tolerable, mas la rara impiedad

que amenaza es la que lloro, y redunda, mi

rey, en tu desdoro. Mi vida, pues, mi vida a

perdir llego, también la de mi pueblo,

por quién ruego. 19

Posteriorment, i a requeriment del rei, Ester acusa Aman de ser el 

causant del perill que plana sobre ella i el poble d’Israel. Assuer, finalment, 

decreta la sentència de mort d’Aman. Després d’un duet de la soprano i la 

contralt segueixen un recitatiu i el cor final on s’explicarà que salvació del 

poble jueu per la intercessió d’Ester, es repetirà, segles més tard, en la pro-

18  A la font bíblica: «Dixitque ei rex etiam secunda die, postquam vino incaluerat: Quae est 
petitio tua Esther ut detor tibi? et quid vis fieri? etiam si dimidiam partem regni mei petieris, 
imperabis» (Ester 7, 2).

19  A la font bíblica: «Ad quem illa respondit: si inveni gratiam in oculis tuis o rex, et si tibi placet, 
dona mihi animam meam per qua rogo, et populum meum pro quo obsecro. Traditi enim 
sumus ego et populus meus, ut conteramur, iugulemur, et pereamus. Atque utinam in servos et 
famulas venderemur: esse tolerabile malum, et gemens tacerem: nunc autem hostis noster est, 
cuius crudelitas redundat in regem» (Ester 7, 3-4).
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tecció de santa Eulàlia sobre Barcelona. En el recitatiu la contralt canta les 

següents paraules:

Feliz soy, pues alcanzo en este día

el bien que apetecía

al pueblo que protejo.

En esta protección hallo un bosquejo

de la que tenga en siglos posteriores

el barcelonés pueblo a quien favores

del cielo logrará, virgen esposa

de un nuevo Asuero. Serás, pues, dichosa

ciudad de Barcelona

por tu hija ilustre, por tu fiel patrona.

Estructuralment, el cor final està format per l’alternança de cinc 

estrofes amb una tornada dedicada a santa Eulàlia on es demana la seva 

intercessió davant de Déu per protegir els barcelonins:

Eulalia no olvides

tu pueblo obsequioso.

Prosiga tu Esposo

por ti su favor.

Les estrofes repassen fites destacades de la vida de la santa. A la pri-

mera, Eulàlia és comparada amb Ester, i Assuer amb la divinitat. A continu-

ació es dedica un record al seu martiri. Com a conseqüència d’aquest s’es-

devé, posteriorment, la seva glorificació. Les dues darreres fan referència a 

la protecció que la santa ofereix a Barcelona:

Del divino Asuero

Eulalia escogida,

a él agradecida

consagra su amor.

La pone Daciano

de cruz en el trono,
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mas vence a su encono

el pueril valor.

Al trono de gloria

después exaltada

de deidad airada

suspende el rigor.

Si reo a su pueblo

hace la malicia,

la enmienda propicia

pide del error.

La piedad divina

con su ruego alcanza

y el pueblo, bonanza

halla en su temor.

Pel que explica el baró de Maldà aquest oratori es deuria interpretar 

en un ambient de gran solemnitat com, d’altra banda, ja venia sent habitual 

en anys anteriors. A més, sembla que es va aprofitar la festa per estrenar a 

la catedral noves robes per a l’ús dels oficiants i per a ornamentació d’al-

guns elements de l’esglesia20. Per altra banda, es dóna la circumstància que 

en aquell any de 1786 la missa pontifical dedicada a santa Eulàlia no va ser 

presidida per Gabino Valladares, bisbe, en aquell moment, de la Seu barce-

lonina. Una indisposició li va impedir assistir a la catedral i va haver de ser 

substituït per un canonge.21 Els actes van començar a dos quarts de vuit del 

matí i es van anar desenvolupant al llarg de tot el dia. Rafael d’Amat i de 

20  «Dia 12 de Febrér La Gloriosa Martir, y Patrona de esta Ciutat de Barcelona Sta Eularia; hi ha 
hagút Festa molt solemne, com en tots los anys en la Cathedral, y per celebració de la Gloriosa 
Santa Patrona, se hà estrenát tot un tern nou, a sabèr; Dalmaticas ab les dels Acolits, Casulla; 
Frontal del Altar mayòr, Drap de la trona Gran, y troneta, el tot de llama de or, color taronja; 
Galons de or brillant ab borlas de or primorosisimas en sas dalmaticas, &c.» (Rafael D’Amat i 
de Cortada, Calaix de sastre, , Vol. II, 12 de febrer de 1786, pàg. 67-68).

21  «No hi ha hagut Pontifical, per no estàr molt bò lo Sr Illm, que no hà baixàt tampoch à la 
Seu ahí, y avuy; per conseguent hà cantàt la missa solemne Lo Sr Canonge Dn Joseph Anton 
Zagarriga; Lo Diaca hà estàt lo Sr Canonge miró, y Subdaica Lo Sr Canonge Artigas» (Rafael 
D’Amat i de Cortada, Calaix de sastre, Vol. II, op. cit., pàg .68.



97

Cortada ens informa que l’oratori que es va interpretar era una composició 

del tot nova, tant des del punt de vista del text com de la música: en termes 

actuals, una estrena. Tot i que l’autor no dóna referències concretes sobre 

l’obra, es podria suposar que la música que es va tocar en aquella ocasió fou, 

en efecte, l’Oratorio a santa Eulalia. De fet, i això reforçaria aquesta hipòte-

si, el manuscrit musical porta la data de 1786. No hi ha dubte que en aques-

ta interpretació es buscava solemnitat i, especialment, espectacularitat. El 

baró de Maldà es fixa, i això fa pensar que normalment no deuria ser així, 

que a l’orquestra hi havia dos contrabaixos.22 Dos dies més tard, encara, 

continuen les festes dedicades a la santa:

En la Cathedral, se fà lo lluhit, y devot tretsenari de Sta Eularia Patrona de 

Barcelona ab oficis ab tota la Capella musica, sense los matinals, y en las tardes 

oratori, com es en los anys passats, sent prou concurregut de gent. &c.23

L’oratori de 1823, quant al seu text, ens porta a un ambient del tot 

diferent. Aquesta obra tracta, específicament, sobre el martiri de santa Eu-

làlia. En aquest cas, el llibret, igual com l’anterior, està escrit en forma al-

legòrica i presenta una comparació entre la santa, que va deixar-se turmen-

tar per les seves creences, i Eleazar, un ancià que apareix al segon llibre dels 

macabeus que va preferir la mort abans que una vida indigne, fruit de trair 

els seus ideals. En aquesta obra, tot i que la història queda perfectament 

explicada, no es poden conèixer els noms de tots els personatges. L’únic 

que es pot identificar clarament és el del seu protagonista, Eleazar. En el 

passatge bíblic es presenta aquest personatge com un dels principals mes-

tres de la llei que va ser obligat a menjar carn de porc24. Sense indicar-ne els 

22  «...han entràt los Srs Capitulars à cantàr la Prima à dos quarts de 8 del mati, y à dos quarts de 
deu à tercia; sexta, y nona, comensantse lo solemne ofici a 3 quarts de onse, y el tot ab sermò, y 
Profesó à una hora, en la tarde se hàn entràt à vespres à 3 horas, y despuès se ha cantàt oratori 
nou en poesia, y musica, y peraqué tragués mes hi havia dos contrabixos lo un quel tocaba Son 
music de la Capella Francisco Casamór, y lo altre lo Agusti del Palau, que també hi tocaba ahí 
en las matinas, y avuy al ofici. Lo dia hà estàt molt plausible per paseig, y moltisima de gent 
sen es anada à Sarrià à divertirse, y mes sent Diumenge tal dia» (Rafael D’Amat i de Cortada, 
Calaix de sastre, Vol. II, op. cit., pàg. 68.

23  Ibid.  

24  «Igitur Eleazarus unus de primoribus scribarum, vir aetate provectus, et vultu decorus, aperto 
ore hians compellebatur carnem porcinam manducare» ( II Machabaeorum, 6, 18).
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noms, el relat continua explicant que els mateixos que havien organitzat 

el banquet van intentar persuadir-lo que, per lliurar-se de la mort, es fes 

preparar d’amagat carn que li fos lícit de menjar.25 A l’oratori de Queralt, 

el personatge que pretén fer canviar de pensament a Eleazar l’interpreta 

una soprano, i intervé en un recitatiu, just després del cor inicial. Com es 

pot observar en el fragment reproduït a continuació, l’argument original no 

és seguit fidelment. En aquest cas no es fa cap esment a la carn de porc i la 

soprano vol convèncer Eleazar que, per salvar-se, s’escapi:

¿Con que ya resolviste y así tan presto

te adelantas Señor a una acción que tal vez

culparse podría de injusta, o de precipitada?

¿y no podrías antes salvarte, oh padre,

con la fuga, el arte de excusarme

también el verte muerto, después de tantas penas?

Ah! tiemblo al pronunciar, no acierto apenas.

Després d’una ària [fig. 3] i d’un cor, el mateix personatge sent com-

passió per la sort d’Eleazar. En aquest punt l’ancià es nega a una fugida 

indigne i manifesta que prefereix la mort perquè serà l’únic mitjà pel qual 

podrà deixar de patir:

Oh Dios, qué dices? Aquél que por ti

fuera objeto de dolor, por mi de gozo,

de gusto lo sería; quiera el cielo que no sea

en mi vano temor. Ah! hijo querido, Jonathás,

yo veo de una parte conjurada la iniquidad

y de otra parte profanada la ley, el templo,

el holocausto. Oh cielo, sólo al pensarlo

me horrorizo, y queda aún mucho que aguantar,

vengar los males. Venga la muerte al fin

que yo molido estoy ya, harto he sufrido.

25  Tal com es presenta a la font bíblica: «Hi autem qui astabant, iniqua miseratione commoti, 
propter antiquam viri amicitiam, tollentes eum secreto rogabant afferri carnes quibus vesci ei 
licebat ut simularetur manducasse, sicut rex imperaverat de sacrificii carnibus: ut, hoc facto, 
a morte liberaretur: et propter veterem viri amicitiam, hanc in eo faciebant humanitatem» (II 
Machabaeorum, 6, 21-22).
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Com es veurà en els passatges següents, el llibret de l’oratori s’aparta 

força de la versió bíblica, en la qual Eleazar s’enfronta al martiri per de-

mostrar que es manté fidel als seus ideals, i que cometre l’engany (fer-se 

preparar i ingerir una carn permesa per la seva llei) el lliuraria d’una mort 

segura, però, sens dubte, el condemnaria per sempre davant de Déu. Aques-

ta idea no apareix en cap moment a l’oratori de Francesc Queralt26. En els 

següents recitatius diferents personatges mostren la seva estranyesa per la 

decidida actitud de l’ancià de negar-se a actuar en contra dels seus princi-

pis. En una intervenció del baix i la soprano l’oient s’assabenta del motiu 

que provocarà la ira dels seus botxins: no voler adorar un déu pagà. Els 

personatges parlen de la següent manera:

Baix:   Con que aún se resiste al regio edicto

el hebreo contumaz. ¿Aún rehusa la soberbia

ciudad hincar la rodilla al numen que adoraron

sus mayores?

Soprano: No la llames así quien la ley santa,

   quien al gran Dios ofende, no, mi amigo no es.

Bajo:  De un indiscreto celo te dejas transportar,

   a Jove adoran de tu misma nación.

   varones grandes ¿sólo rehusáis

   vosotros ofrecerle incienso y sólo

sabios en el mundo seréis? Perdona

tanto si no he de creer veo tu encanto.

Després d’algun intent més de persuadir el jueu que canviï la seva 

actitud i de la negativa d’aquest, finalment Eleazar afronta el seu martiri i 

la mort:

26  Així parla Eleazar a l’Antic Testament: «Non enim aetati nostrae dignum est, inquit, fingere: 
ut multi adolescentium, arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum transisse ad vitam 
alienigenarum: et ipsi propter meam simulationem, et propter modicum corruptibilis vitae 
tempus decipiantur, et per hoc maculam, atque execrationem meae senectuti conquiram. Nam, 
etsi in praesente tempore suppliciis hominum eripiar, sed manum Omnipotentis nec vivus, nec 
defunctus, effugiam. Quamobrem fortier vita excedendo, senectute quidem dignus apparebo: 
adolescentibus autem exemplum forte relinquam, si prompto animo, ac fortier pro gravissimis 
ac sanctissimis legibus honesta morte perfungar. His dictis, confestim ad supplicium 
trahebatur» (II Machabaeorum, 6, 24-28).
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Alto (Eleazar): Hola ministros, ¿dónde están las cadenas?

   Ea, traedlas aquí.

Tenor:  Cielos, qué miro, ¿qué sucedió?

Alto (Eleazar): Qué cerca, consuélate por Dios, qué cerca,

   amigo, está el fin de mis males,

   que al instante vendrá la muerte a liberarme

   y voy cuidadoso de hallarla.

Tenor:  Ah! Dios no quiera, espera, por piedad.

Alto (Eleazar): Ah! si es que me amas permite que este

   día delante del tirano me presente.

Tenor:  Pero no has de irte solo,

   yo iré por tu consuelo.

Alto (Eleazar): Quédate, amigo, y cree que a empresa

   más feliz me llama el cielo.

Tenor:  ¿Cuál es? Dime tu intento.

Alto (Eleazar): Espérate y diré mi pensamiento.

I aquest pensament s’exposa en el següent duo interpretat pels dos 

mateixos personatges. El protagonista manifesta el seu amor per Déu27. 

D’aquesta manera, amb Eleazar dirigint-se cap a la mort, finalitza la part 

dramatitzada de l’oratori i a continuació, en els dos moviments següents, 

un recitatiu i el Cántico, es decobreix que l’obra es dedica a santa Eulàlia. 

Aquesta, per les seves virtuts, serà posada al costat de l’ancià Eleazar. El 

baix és l’encarregat d’anunciar-ho:

¡Oh gran Dios de Israel! Cuya clemencia

detuvo el brazo armado del antiguo

Abraham. A tu presencia se presenta

en este día el fiel Eleazaro,

el más sublime ejemplo de constancia y de fe.

En él contemplo la invencible, generosa

Eulalia, su tierno corazón bañado

en gozo. Su grande alma que llega,

que se acerca al suplicio y que animosa

27  Canta Eleazar:  «Sabe que el pecho tengo / por Dios de amor deshecho / y que abraza mi 
pecho / el celo de su honor».
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no tiembla a la presencia del ministro severo,

mas antes, vuelta al cielo, exclama al justo Dios:

sedme propicio, e inflame vuestro fuego

el sacrificio.

En el moviment coral final s’alterna un tornada amb quatre estrofes. 

A la tornada es manifesta que l’amor, la constància i la fe de santa Eulàlia 

durant la seva vida la faran mereixedora del premi etern:

Con enlace prodigioso

de tu celo, de tu muerte

eternizarán la suerte

el amor, constancia y fe.

Les tres primeres estrofes fan referència a la recompensa rebuda, 

mentre que la darrera és un cant de lloança i d’acció de gràcies dirigit a la 

patrona:
Sube a recibir el premio,

serás a tu Dios amable,

gozarás inalterable

el bien que has de poseer.

Si en el mundo ajado ha sido

el candor de tu hermosura,

ya pasó, pues que más pura

mereciste renacer.

En los brazos de tu amado

sosegada el alma quede,

probando amor que no puede

ya mayor tu dicha hacer.

Barcelona fortunada

rinde a Eulalia adoraciones,

agradécele sus dones,

vive a sus influjos fiel.
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De l’any 1823, contràriament a l’exemple anterior, no s’ha conservat 

documentació que expliqui com es va desenvolupar la festa a santa Eulàlia. 

Sembla, per una nota apareguda al Diario de Barcelona, que no hi va haver 

grans celebracions. Almenys, el mateix dia 12 de febrer. Aquell any la festa 

de la patrona va coincidir amb dimecres de cendra, fet que va aprofitar el 

capítol de la catedral per sol·licitar passar la festa al diumenge següent:

Con motivo de ocurrir este año la fiesta de Sta Eulalia en el miércoles de ce-

niza, el M. I. Sr. Gobernador de esta Diócesis ha dispuesto, a consecuencia de 

lo que sobre lo mismo le han manifestado el Escmo. Ayuntamiento constitu-

cional de esta ciudad y el M. I. Cabildo, que se trasladen al domingo primero 

de cuaresma la solemnidad y procesion que solian celebrarse todos los años en 

esta Sta. Iglesia en el propio dia de Sta. Eulalia. Barcelona 11 de febrero de 1823. 

= De acuerdo con el M. I. Sr. Gobernador. = Juan Calva secretario.28

Un nou contratemps impedeix celebrar la festa el dia assenyalat per 

les autoritats. Amb motiu d’una celebració cívica a la qual hi havia d’assistir, 

l’alcalde de Barcelona demana al governador que torni a ajornar els actes 

religiosos dedicats a santa Eulàlia. Es decideix passar la festa al proper di-

mecres 19 de febrer. El mateix diumenge 16 apareix al Diario de Barcelona 

la nota següent:

   Habiendo manifestado el Escmo. Ayunatamiento al M. I. Sr. Gobernador de 

esta Diócesis, que con motivo de la función cívica del dia de hoy para artillar 

las murallas de esta plaza no podia S. E. asistir á la festividad de Sta. Eulalia en 

la Iglesia Catedral; y que en consecuencia seria oportuno trasladarla a otro dia; 

ha resuelto dicho Sr. Gobernador que se traslade al miércoles 19 de los corri-

entes por ser dia de la octava de la santa. Barcelona 16 de febrero de 1823. = De 

orden del Sr. Gobernador. Juan Calva, secretario.29

És de suposar, tot i que el Diario de Barcelona no en torna a donar 

cap més notícia, que, finalment, la festa de santa Eulàlia es deuria celebrar 

28  Diario de Barcelona, núm. 4, 11 de febrer de 1823, pàg. 377.

29  Diario de Barcelona, nº 45, 16 de febrer de 1823, pàg. 421.
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l’esmentat dimecres 19. Malauradament, per altra banda, la publicació bar-

celonina no parla en cap cas de l’oratori de Francesc Queralt. No es pot 

determinar, en conseqüència, si l’obra es va interpretar el mateix dia 12, o 

el diumenge següent, o el dia 19. O, ni tan sols, si es va arribar a cantar. És 

cert que el manuscrit musical porta la data de 1823. Si més no, el compositor 

que, per cert, ja no era en aquest moment mestre de capella de la catedral, 

va preparar una composició, suposadament, per a aquell dia.

Els exemples musicals i la documentació aportats fins aquí repre-

senten una petita mostra de la solemnitat amb què al segle xviii es celebra-

va a Barcelona la festa de santa Eulàlia. Tots els actes i totes les cerimònies 

de la festivitat eren, de fet, acompanyats amb música. El baró de Maldà ex-

plica, en diverses ocasions, la seva visió de la celebració de la festa. Podrien 

aportar-se una gran quantitat de fragments de Rafael d’Amat i de Cortada 

en relació a aquesta diada, però citem-ne un parell que, juntament amb els 

ja referenciats, ens permetran tenir constància de dos moments contras-

tats. El 12 de febrer de 1796 el baró fa una descripció en què es remarquen 

la quantitat d’actes: ofici, sermó i processó, i, a la tarda, per commemorar el 

tretzenari en record dels tretze martiris infligits a la santa, oratori i goigs. 

La solemnitat amb què se celebrava tot plegat era significativa perquè, a 

més, en tot moment, la música hi tenia una presència destacadíssima. Per 

altra banda, l’autor també es fa ressò de la quantitat de persones que parti-

cipaven en les actes:

En la Cathedral se hà feta ab la Solemnitat acostumada la Festa de Nostra Glo-

riosa Patrona, verge, y martir Santa Eulalia, ab ofici ab musica, sermò, y despu-

es la Profesó ab tota la corresponent illuminació en dita Seu, comensantse en 

esta tarde las Funcions de oratoris, Goigs de Santa Eulalia fins á la terminació 

de son tretzenari, solenthi acudir prou Gent á las referidas Funcions, y per 

rezár à nostra Benefactora martir Barcelonesa.30

Serveixi aquest fragment com a testimoni de la festivitat de la pa-

trona de Barcelona en un moment històric en què la població es podia per-

metre, encara, grans celebracions. Molt diferent va ser la situació el 1815. 

30  Rafael D’Amat i de Cortada, Calaix de sastre. Vol. II, op. cit., pàg. 76-77.
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Segons explica el mateix baró de Maldà, en aquesta data ja no es van inter-

pretar oratoris amb motiu del tretzenari; van ser substituïts per un rosari 

cantat i acompanyat, només, per l’olgué (els oratoris, recordem-ho, eren in-

terpretats amb orquestra). Així ho explica Rafael d’Amat i Cortada:

Los oratoris en musica, ques cantaban en la Iglesia Cathedral en las tardes en 

tot lo Curs del tretsenari á Santa Eulalia se ha conmutat en los Cants del rosari 

ab orga, y aixi mes devota la gent en la Iglesia aixi com no antas que la musica 

de oratoris sabent a musica de teatro en moltas de sas arias, rondos y Duetos, 

fomentaba de distraccio en enrahonar á molts currutacos que encara es lo que 

sobra, a riure festejar a las currutacas indecentes moltes en sos trajos a la Fran-

cesa y altras cosas pitjors, y com ara corra poca moneda, qui sap si será un dels 

motius y lo demes que tinch referit que per disposició de no del Sr Bisbe de est 

molt Illtre Capitol de que no se cantien oratoris ab musica dintre de la Cathe-

dral, com ya no hi ha hagut Musica en las dos translacions de nostra Patrona, 

la Gloriosa verge y Martir Santa Eulalia.31

En aquest fragment, per altra banda, s’observa el malestar que pro-

duïa en les autoritats eclesiàstiques la interpretació d’oratoris a l’església. 

Aquestes composicions, tot i que amb text religiós, tenien, no obstant, cla-

res connotacions profanes; es tractava d’una música que no diferia pràcti-

cament en res de la que es podia escoltar als teatres d’òpera. És per aquesta 

raó que les autoritats eclesiàstiques buscaven contínuament motius per pro-

hibir la interpretació d’aquest tipus d’obres als temples. Des de feia temps 

que ho intentaven i, en aquest moment, la difícil situació esdevinguda per 

la crisi econòmica provocada per les diverses guerres viscudes a finals del 

segle xviii i primers anys del xix, va ajudar, sens dubte, a fer complir les 

prohibicions.

31  Rafael D’Amat i de Cortada, Calaix de sastre, Vol. XLIX, 13 de febrer de 1815, pàg. 79.
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Fig. 1. Vista de la Porta de la Pietat de la catedral de Barcelona des del claustre. 

Dibuix realitzat una setantena d’anys després que Francesc Queralt hi exercís de 

mestre de capella. Tinta i aiguada sèpia sobre paper grisverdós (10 x 18 cm.) de 

Lluís Rigalt (1879?). Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. 
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Fig. 2. Part del violí primer  de l’Oratorio a santa Eulalia (1786) on es veu, a la mei-

tat de la pàgina, l’inici de l’ària que canta el rei Assuer. Biblioteca de Catalunya. 

Barcelona.
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Fig. 3. Particel·la del tiple primer de l’Oratorio de santa Eulalia que Francesc Que-

ralt va compondre el 1823, on s’hi aprecia el començament de l’ària que canta el 

personatge que pretén persuadir Eleazar que canviï la seva actitud per tal de lliu-

rar-se de la mort. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.








