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La presentació d’una semblança de Josep Pijoan és ben bé un acte de jus-
tícia de la nostra corporació.1 La meva intervenció, que és la d’un historiador
de l’art, es podria titular «Pijoan, erudició i cultura al servei de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i de Catalunya». Pijoan va ser un personatge molt important
de la nostra cultura i, en el fons, encara és d’aquells que queden per estudiar
en molts aspectes. 

Joventut i catalanisme

Josep Pijoan i Soteras va néixer a Barcelona el 22 d’agost de 18792 i va mo-
rir a Lausana el 1963. És un home conegut pel seus escrits com a poeta, com
a assagista, i com a historiador també. La primera etapa de la seva vida, la més
primerenca de la joventut, es pot resumir potser en la trobada amb Joan Ma-
ragall, que es va produir molt aviat, entre l’estiu del 1901 i la primavera del
1902, és a dir, poc abans que ell acabés la carrera d’arquitectura (es va titular
el 1902). En aquell moment Maragall ja era un prohom conegut i sol.licitat per
uns i altres, poeta i articulista, i en canvi Pijoan només era un jove inquiet, a
punt d’acabar la carrera. Aquesta amistat —el 1927 va publicar El meu don
Joan Maragall—, el mateix Pijoan ens la recorda: «Vaig fer coneixença de don
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1. Una versió abreujada d’aquest text va ser llegida amb el títol «Semblança de Josep Pijo-
an» durant el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans del 24 de febrer de 1997.

2. Sobre les controvèrsies d’aquesta data: A. M. BLASCO I BARDAS, Joan Maragall i Josep
Pijoan. Edició i estudi de l’epistolari, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, «Biblioteca
Abat Oliba», núm. 117, p. 58, nota 26.



Joan Maragall quan ell se n’anava ja a tenir una quarantena d’anys. En Mar-
quina, m’hi va presentar, millor dit, va llegir-li uns versos meus, que anava a
publicar a Pèl & Ploma, i ell va dir que em volia conèixer. Jo vaig anar tot sol
l’endemà a casa seva, i, com ell diu, ja mai més no ens vam descompartir.»3

Llur correspondència, ara publicada per Anna Maria Blasco, i aquesta amis-
tat, van durar nou anys, del 1902 al 1911,  i van marcar Pijoan. El contacte
amb l’obra poètica de Maragall precedeix l’encontre personal dels qui més
tard serien mestre i deixeble. 

Pijoan, durant la seva adolescència i primera joventut, tenia unes afec-
cions literàries i artístiques amb altres nois de la seva edat, amb els quals es
reunien per discutir d’impressions i de lectures. Eren unes petites assem-
blees, a Barcelona, que comptaven amb la presència de Joaquim Torres
García i d’altres artistes; ens són prou ben conegudes, tant per les me-
mòries de Manolo Hugué recollides per Josep Pla com per les mateixes
d’Eduard Marquina. S’organitzaven al carrer de la Plata, en un tercer pis, i
després van anar a uns baixos del carrer de Balmes. Eren uns amics que més
tard, bastant ràpidament, es van anar orientant cap a la vida política més di-
recta. 

Aquests contactes amb el món literari del moment van influir de manera
certa en la seva formació intel.lectual, com constata Jordi Castellanos:4

En l’evolució de Pijoan, en efecte, els contactes juvenils amb Lluís de
Zulueta i Eduard Marquina, l’amistat amb Maragall i l’isolament posterior
al Montseny, semblen marcar-lo de tal manera que, progressivament, les
influències, més disperses, del Modernisme van pesant molt més que no
pas les universitàries i tradicionalistes. Quan el 1905 aparegui el seu únic
llibre de poemes, El cançoner, no existeix ja, diria, cap dubte sobre la seva
filiació literària, filiació que, per dir-ho d’alguna manera, podríem qualifi-
car d’anticarneriana pel que té d’espontaneista, i de vitalista pel que fa als
temes i interessos.

Pijoan va començar a col.laborar a La Renaixensa a l’època en què estu-
diava arquitectura. Era una decisió en solitari, separat d’aquell grup d’amics,
i que sens dubte s’explica també perquè va ser membre del Centre Escolar
Catalanista, que aleshores compartia el local amb la Unió Catalanista. A tra-
vés dels primers articles de La Renaixensa, veiem un Pijoan que té la mateixa
obsessió que Torras i Bages d’atacar el Modernisme, i ho fa amb els mateixos
arguments que el futur bisbe de Vic, fins i tot citant-lo a vegades. Critica l’es-
perit de l’individualisme artístic. Hi ataca violentament l’extravagància com a
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3. A. M. BLASCO I BARDAS, Joan Maragall i Josep Pijoan…, p. 47.
4. Jordi CASTELLANOS, «Josep Pijoan i els orígens del catalanisme», Els Marges, núm. 14,

1978, p. 44.



forma d’individualització, el rebuig de la tradició catalana i el mimetisme res-
pecte a autors estrangers:5

Així, al temps que la influència de Torras i Bages es trasllada sobre el
grup carnerià, Pijoan abandona Barcelona i marxa a estudiar a Itàlia «en
una frenètica activitat d’estudis, llensant conceptes falsos i prejudicis amb
que se m’havia nodrit desde petit, y esforsantme pera conquistarme quan
menys un superficial barnís de cultura moderna». En la tria d’Itàlia com a
centre de formació hi ha, sens dubte, una ruptura amb l’antiacademicisme
dels modernistes (que havien canviat Roma per París) i, probablement
també, el fet que Itàlia era el lloc adequat per estudiar l’humanisme i el re-
naixement que el preocupaven. L’estada a Itàlia repercutiria en l’adquisició
d’una clara consciència, sorgida de l’estudi de les civilitzacions clàssica i re-
naixentista, del fet que la cultura no és un producte individual, sinó col.lec-
tiu i que, com a tal, necessita organismes i associacions adients —indestria-
bles del poder polític— per tal d’existir: «Ciutat, no seràs ciutat, si no tens
el teu lloch ahont l’esperit colectiu s’apliqui a la investigació científica». El
problema institucional i educatiu inherent a aquesta preocupació és la cau-
sa, i no pas l’efecte, de la seva anada a Madrid, per tal de contactar amb don
Francisco Giner de los Ríos. Pijoan va mantenir contactes amb Carner du-
rant la seva estada a Itàlia, però els seus camins són diferents dels carne-
rians, uns camins que marcaran ben determinats els camps d’acció cultural
en el moment que es reincorpori al país.

Aquesta primera etapa, durant la qual Pijoan no va arribar mai a presidir
el Centre Escolar Catalanista, sinó que hi tingué una vinculació activa 
—allà va conèixer Prat de la Riba—, també ens és recordada per Francesc
Cambó en les seves memòries. Ens hi esmenta que quan ell era president del
Centre es va organitzar una conjura amb el propòsit de derrotar-lo en una
junta general i assenyala com va conèixer Josep Pijoan: «Entre els conjurats hi
havia un jove escardalenc, actiu, despert i molt intel.ligent: era Josep Pijoan,
amb el qual tan bona amistat he tingut després i dura encara».6

La joventut de Pijoan és potser a hores d’ara el període més conegut. Hi
destaquen les estades al Montseny. Una etapa de reflexió personal que va ve-
nir donada per la malaltia que tingué l’hivern del 1901, potser una apendici-
tis; en tot cas una caiguda que va anar seguida d’una llarga convalescència, i
que va permetre una meditació i una escriptura poètica recollida el 1905 en El
cançoner. És dins d’aquests primers moments, doncs, que es forma el Pijoan
del Noucentisme; aquell que iniciava, tant en l’epistolari de Maragall com en
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5. Jordi CASTELLANOS, «Josep Pijoan i els orígens...», p. 44. Les citacions de Pijoan per-
tanyen a: J. PIJOAN, «Les obres póstumes de Mossen Cinto Verdaguer», La Veu de Catalunya
(14 març 1906), i J. PIJOAN, «Les academies catalanes», La Veu de Catalunya (28 març 1906).

6. F. CAMBÓ, Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981, p. 38.



les seves pròpies poesies, una obra literària que després continuaria, però de
manera molt esporàdica, molt poc regular. 

El Pijoan de 1905 i 1906 era un home inquiet i brillant, decidit i arriscat,
descrit en les Memòries de Josep Maria de Sagarra com un «home construït de
lluquet, vull dir elaborat d’una matèria molt prima i terriblement inflamable.
Coronava la seva llargària i la seva esprimatxamenta un crani barbaresc amb
tan poc greix com es vulgui, però adornat per una mata de cabell arrissat, per
una intenció de bigotet i per dos ulls de mostela bellugant-se en el cor de dues
òrbites profundes».7

Josep Pla també ens ha deixat una sèrie de testimonis sobre Pijoan; tots
molt clars i molt directes. N’he recollit un parell. Potser el més revelador de
la personalitat d’aquell Pijoan jove ens diu: «Pijoan era, en aquella època, un
frenètic agitador intel.lectual. Veia sempre les coses des del punt de vista de
l’esperit i considerava que des d’aquest punt de vista l’ambient del país era
irrespirable.» La flaire de Pla li va fer observar el que després ha esdevingut
un tòpic en la biografia de Pijoan: «Al seu entendre, la situació», continua Pla,
«ja havia durat prou, i s’havia de transformar en un sentit europeïtzant. I,
com que personalment era un motor d’una potència considerable, s’havia po-
sat a treballar infatigablement per destruir la llosa de plom del provincianis-
me, inseparable de la peresa mental, de la ignorància, de la fatxenderia gratuï-
ta, de l’adulació i de la falsa i còmoda felicitat. Tenia una vitalitat tan enorme,
que on posava la banya quedava remogut: el de baix anava a dalt i el de dalt a
baix. Marxava com un esperitat, la seva inquietud no tenia límits, la seva cu-
riositat, davant de totes les coses, fins les més petites, no quedava mai satura-
da. Al senyor Maragall, aquella febre li feia un gran efecte.»8 El mateix Pijoan
sempre haurà fet saber que del seu país i del seu temps havia estimat sobretot
tres homes: «el senyor Prat, Maragall i Gaudí».

L’Institut d’Estudis Catalans

Pijoan, que J. Rubió i Balaguer va anomenar «ministre de cultura sense
cartera» de Prat de la Riba, té, per a la nostra corporació, una importància
molt directa per la part que va prendre en la fundació de l’Institut d’Estudis
Catalans i en les primeres empreses de l’Institut, i més particularment de la
seva Secció Històrico-Arqueològica, i pel que fa a l’art medieval. Pijoan
pensava que la cultura catalana s’havia de modernitzar i d’incorporar a Eu-
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7. J. M. de SAGARRA, Memòries, Barcelona, Aedos, 1954, «Biblioteca Biogràfica Catalana»,
núm. 7.

8. J. PLA, «Josep Pijoan», Homenots (quarta sèrie). Obres completes, XVII, Barcelona: Se-
lecta, «Biblioteca Selecta», núm. 274, p. 12-13.



ropa. Gaziel ens ha deixat un viu testimoniatge sobre la fundació de l’Insti-
tut amb Pijoan:9

La idea de fundar a Barcelona un institut d’alts estudis catalans, tinc
entès que s’acudí —com tantes d’altres iniciatives culturals— a Josep Pijo-
an, promotor i prospector de tota mena d’inquietuds, en l’ordre de l’espe-
rit, amb una empenta i una manca d’escrúpols només comparables a la dels
peoners del petroli, dels diamants o de les terres verges. Pijoan exposà la
seva pensada a Rubió i Lluch, que de seguida la patrocinava amb el seu
docte prestigi, veient-la factible des del moment que es comptava amb un
motor humà tan extraordinari i de tants cavalls. Rubió i Pijoan dugueren el
projecte, ja pastat, a Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Ca-
talunya. I aquest gran endegador l’acollí amb entusiasme i l’anà subvencio-
nant com podia, és a dir, a tranques i barranques, perquè l’organisme ad-
ministratiu que governava era una entitat miraculosa, que no tenia gairebé
un clau i portava a la realitat projectes immensos. 

De moment, només es construiria i organitzaria el primer cos del gran
edifici ideal que hauria de ser, un jorn, l’Institut d’Estudis Catalans; és a
dir, sols la seva Secció Històrico-Arqueològica, perquè les disciplines com-
preses en ella eren les més ben conreades i de més tradició a casa nostra. Els
membres escollits per constituir la primera junta, a més d’Antoni Rubió i
Lluch, que la presidia, eren: Jaume Massó i Torrents, tècnic perfecte en bi-
bliografia i història literària; Miret i Sans, extraordinari investigador dels
orígens comtals de Catalunya i home desconcertant, de saviesa rara; Brocà,
jurista eminent i gran coneixedor del dret pairal; Puig i Cadafach, arquitec-
te de fama i arqueòleg especialitzat en art romànic, i Miquel dels Sants Oli-
ver, membre una mica compost, perquè representava ensems coses diver-
ses: Mallorca, la seva terra, i l’èlite intel.lectual mallorquina; el prestigi
corporatiu de l’Ateneu Barceloní, del qual era secretari; els publicistes de
renom, no adscrits a cap partit polític, per bé que simpatitzants amb tot es-
forç de restauració de la cultura catalana, i, finalment, la massa amorfa i pe-
sant del diari local La Vanguardia, llavors dirigit per ell. La junta era una
mixtura sàvia, ponderada i ben cuita, com sabia fer-les l’inimitable i realis-
ta mixturador que fou Prat de la Riba.

Sempre cal recomanar la lectura d’aquest capítol de Gaziel perquè con-
tinua amb molts detalls sobre aquelles primeres sessions en l’edifici, diu ell,
caòtic, de la Diputació Provincial, a la part del darrere, a la qual s’entrava
pel carrer del Bisbe, i explica molt bé com era de desbordant l’activitat de
Pijoan:10
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9. GAZIEL, Tots els camins duen a Roma. Història d’un destí (1893-1914). Memòries, II,
Barcelona, Edicions 62, p. 231-232. Vegeu, ara, la biografia de Gaziel per Manuel LLANAS,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

10. GAZIEL, Tots els camins…, p. 232-233.



Però tot això anà venint de mica en mica. Al començament, no hi havia
res, igual que en el caos primigeni. No hi havia més que un paper de la
Mancomunitat acordant crear el nou organisme. A Pijoan, però, no li calia
res més. Armat d’aquella disposició, ja no deixà en pau arquitectes ni ne-
gociats, ni de dia ni de nit, fins que el laberint de sales, saletes, cambres i re-
cambrons, despatxos, escrivanies, envans, passadissos i escaletes, que ha-
vien constituït el món processal, ara desert i abandonat, fos suprimit en
forma que no en quedés rastre ni memòria. Els núvols de pols i calcinobre
que els esverats passants de l’estret carrer del Bisbe o de l’encara més llò-
brec de Sant Sever veieren sorgir, com a anuncis de tempesta, per les miste-
rioses finestres del vell palau, no poden comptar-se. Com tampoc les tones
de runa que baixaren, i de mala manera. Molts dies, quan Pijoan, que di-
rigia i forçava tothora l’enderrocament, abandonava l’obra, entre els pale-
tes i manobres que plegaven la feina, en sortia més blanc que ells i arriba-
va a semblar el primer dels guixaires. I, quan vingueren els fusters i pintors
a agençar les noves cambres que havien d’allotjar el gloriós Institut, Pijoan
duia la roba plena de taques que feien olor d’aiguarràs i massilla, i dels ca-
bells, que llavors eren enrinxolats i negres, li penjaven flocs de fusta i par-
tícules daurades de purpurina.

Un museu nacional d’art per a Catalunya

Pijoan no només va tenir una importància real en la creació de l’Institut
d’Estudis Catalans, sinó que va destacar en el camp artístic i en el de la crea-
ció dels museus catalans, sobretot com a medievalista. En aquests terrenys,
Pijoan va jugar un paper molt més gran del que la historiografia li ha anat do-
nant, no solament pel lloc que va ocupar (Folch i Torres ho reconeix més
tard) en la constitució dels primers museus de Catalunya, sinó també per la
seva aportació científica, pels estudis erudits que va publicar, i per les empre-
ses que va iniciar, les quals, si no s’haguessin aturat, ens haurien portat a obres
d’una bona envergadura també internacional. 

La primera de les activitats de Pijoan i de l’Institut —perquè, com a Ins-
titut, ell inicià variades empreses culturals quant a l’art medieval del país—, va
ser, doncs, la idea mateixa de la constitució d’un museu nacional d’art català.
Sembla que ell va ser pioner a demanar la paraula nacional per al Museu
d’Art de Barcelona. La idea ja venia de lluny i a vegades s’ha recordat el gir
que va suposar, particularment a Barcelona, la victòria del Grup Catalanista a
les eleccions municipals de l’any 1901, car aquest partit havia inclòs en el seu
programa l’anhel de crear un museu nacional d’art català. Això també va su-
posar la introducció d’un nacionalisme efectiu fora dels llimbs limitats de la
creació literària. Pijoan s’havia incorporat a la Junta Municipal de Museus i
Belles Arts en la sessió del 20 de gener del 1906, quatre dies després que
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l’Ajuntament hagués designat Leopold Soler i Pérez i Josep Puig i Cadafalch
com a vocals tècnics de la Junta, i Arcadi Mas i Fondevila i Josep Pijoan com
a vocals suplents. 

La realitat museística estava aleshores en un estat molt deplorable, en què
la inèrcia i la lentitud de la gestió municipal havien portat, malgrat les bones
intencions, a una situació sense sortida. S’alçaven veus, progressivament, que
valoraven l’art medieval del país, demanaven cada vegada més el pas a les
col.leccions públiques dels fons conservats en mans de particulars i manifes-
taven la voluntat de crear un nou concepte de museu. Dins d’aquest marc es
va crear la Junta Municipal de Museus i Belles Arts l’any 1902, com a orga-
nisme autònom i amb una plena responsabilitat de gestió, dins de la qual Jo-
sep Pijoan, Raimon Casellas i Josep Puig i Cadafalch van tenir una importàn-
cia molt gran per l’endegament dels primers museus. Vegem un fragment
d’una carta de Pijoan, adreçada des de Madrid a Raimon Casellas, en què
s’observa la intensa activitat d’aquestes persones que a principis de segle llui-
taven per recuperar el patrimoni català:11

En Vives Escudero demana 10.000 pesetes de cada antipendi. No cal
parlarne. Un d’ells es molt interessant. Yo se la seva història. Poch s’ho
pensa en Vives que es el famos antipendi de San Sadurni de Tavernoveles
[sic], representant la consagració de l’iglesia. Es certament del XI. A Taver-
noles hi ha encare aquella taula que comprarem nosaltres. Cosa interesan-
tisima. Jo he procurat animarlo perque no s’els vengues. Pro nosaltres
aquest any necesitem la consignacio per altres coses. Que han escrit de Gi-
rona? No mosegan l’am aquells canonges? Ya compendra que penso sem-
pre ab la creu de Vilabertran. Aqui he vist una pessa molt interesant a casa
d’un anticuari. Es un frontal d’altar de la catedral de Cuenca, fet ab les
planxes de plata d’una creu semblant a la NOSTRA. La van desfer y las van
encastar a una fusta. Ya fa goig, ya!... pro sab cuant ne volen?... 75.000
franchs. Franchs, sab! son d’aquelles coses que’s paguen ab Franchs!

Dels tres antipendis d’en Vives l’un no es catala. Es aragones d’un art
molt curios semblant y diferent del nostre. Hi ha una taula d’aquell mateix
tipo, que la vendrian per poch. La veurem ab en Soler... Quedem donchs
que dema proposara aquesta petita consignacio.

El primer projecte de museu només va reeixir parcialment amb l’obertura,
a l’edifici de l’arsenal de la Ciutadella, del Museu d’Art Decoratiu i Arqueolò-
gic d’aleshores. El museu també va participar molt directament en l’exposició
d’art antic de l’any 1902, i aquesta va ser potser la primera revelació pública de
la importància de l’art medieval de Catalunya; per a alguns personatges il.lus-
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trats aquest art medieval tenia molt d’interès; en canvi, per al gran públic, era
un art totalment desconegut. J. Folch i Torres més tard ens explica com aques-
ta exposició primerenca va ser important: «Fou una revel.lació de la singulari-
tat, i una parada esplendorosa del nostre tresor artístic, mobiliari que per
aquells temps ens anava fugint dia a dia i en corrua a l’estranger, una mena
d’assaig general d’allò que havia de ser el Museu d’Art de Catalunya.»12

De manera paral.lela a aquest naixement dels museus s’anava configurant
la línia historiogràfica catalana en l’estudi de l’art medieval. Van ser els estu-
dis de Sanpere i Miquel i de Mn. Gudiol i Cunill a Vic. També s’anava con-
cretant de quina manera calia estructurar els museus al voltant del que avui en
dia s’anomena societat civil.

Va ser el 1907 quan es va crear una nova Junta de Museus, amb dotacions
més plenes i autònomes sobre la base d’una col.laboració entre l’Ajuntament
i la Diputació. Pijoan hi va tenir una acció decisiva, com també en la creació
dels Estudis Universitaris Catalans, del Servei de Catalogació de Monu-
ments, i fins i tot en el Servei d’Excavacions Arqueològiques d’aquells anys.
Però Pijoan, com per altra banda els homes del seu temps, havien, en el fons,
de fer-ho tot com si fossin encara al segle XIX, és a dir, ens trobem que en el
camp dels estudis erudits Catalunya era un gran desert: desolació de la bi-
bliografia, manca de savis que haguessin ensenyat, és a dir, de mestres. El
mateix Puig i Cadafalch ho recordava en el pròleg de la seva obra, l’any 1909,
quan deia:13

No sab ningú dels que escriuen en els grans centres europeus, lo que
es el treball d’investigació científica en els llochs apartats, ab biblioteques
velles, sense l’usual utillatge; sovint, com en l’Edat mija, els estudiosos
desterrats havent de peregrinar i passar les fronteres per llegir un llibre vul-
gar. Podríem dir cóm tal llibre usual ha vingut per primera vegada a Barce-
lona, y cóm no possehim encara un mapa geogràfich, ni un catàlech monu-
mental, ni cap dels Corpus de coses ab que l’esforç oficial ajuda en altres
terres a aquests estudis. [...] L’esforç local ha suplert devegades l’esforç de
l’Estat; a ell se deuen les institucions que més directament presten la cola-
boració a aqueixa mena d’estudis. [...] Barcelona, la urbs segona en pobla-
ció, devegades la primera, segons l’enginy de qui confecciona l’estadística,
no té casi museu de l’Estat. 

Josep Puig i Cadafalch va proposar-se de constituir, ell personalment, un
d’aquests corpus, amb els seus col.laboradors, que va ser el catàleg i estudi so-
bre l’arquitectura romànica de Catalunya.
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L’estudi i el salvament de les pintures murals romàniques

Inserida plenament en la dinàmica pijoana, cal fer esment especial de la tasca
d’investigació i publicació encapçalada per l’Institut d’Estudis Catalans, en el seu
objectiu de donar veu i impuls als estudis sobre la cultura catalana en general i de
difondre’ls a l’estranger, tot obrint un nou camí per a l’art medieval català, en par-
ticular. A través de l’òrgan d’expressió de la seva Secció Històrico-Arqueològica
—l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans— l’Institut va realitzar certament una
tasca significativa a l’hora d’omplir buits importants en el coneixement de la histò-
ria de Catalunya: des dels estudis dedicats a Empúries, la colonització grega, l’art
romànic i el gòtic —Puig i Cadafalch i Pijoan editaren a l’Institut treballs cabdals
per a l’arquitectura i la pintura romànica respectivament— a l’empresa paral.lela
de descoberta i publicació de les pintures murals romàniques de Catalunya.

La pintura mural romànica era aleshores relativament menys coneguda que
la pintura sobre taula. Aquesta darrera era ja representada als fons del museu,
on l’any 1906 hi havia quatre frontals romànics, mentre començava a ésser
força valorada al mercat d’antiquaris. L’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans,
d’altra banda, havia publicat l’any 1907 un article en italià d’Antonio Muñoz
sobre els frontals existents tant a Vic com a Barcelona. Pel que fa a les pintures
murals, al final del segle XIX havien esdevingut el centre d’interès de diversos
historiadors. J. Puiggarí havia publicat les pintures de Pedret l’any 1889 a L’A-
vens, assenyalades ja per Muns el 1887 al Certamen catalanista de la Joventut
Catòlica de Barcelona.  J. A. Brutails havia donat a conèixer, a França, les de
Sant Martí de Fenollar i de la Clusa (Vallespir) el 1886. Paral.lelament s’havien
descobert les pintures de Sant Pere de Terrassa (1895) i les de Marmellar (1887).

Les Nocions d’arqueologia sagrada catalana, de J. Gudiol i Cunill, pre-
sentaren l’any 1902 les pintures fins aleshores conegudes i dos conjunts més
de descoberta recent: Sant Pere de Casserres i Santa Anna de Mont-ral. Lluís
Domènech, paral.lelament, havia aplegat al voltant de la primera dècada del
1900 nombroses dades relatives a restes arquitectòniques i arqueològiques
d’arreu de Catalunya, i en va recollir i catalogar dades per a l’estudi del romà-
nic i de les pintures murals com a preparació per a una publicació que volia
fer sobre l’arquitectura romànica catalana.

En aquest context, la fita de Pijoan va ser la constitució d’un inventari de
pintura romànica de Catalunya. Aquest corpus de pintura havia de portar a
un llibre. El 1924 encara recordava el buit historiogràfic en què s’havia trobat
l’estudi de la pintura en els primers anys del segle: «Puiggarí havia publicat
uns pèssims dibuixos a la ploma d’uns frescos de Pedret, prop de Berga, i en
Brutails l’existència dels de Fenollà. Això és tot el que sabíem el 1906.»14 Crec
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que aquest testimoni és molt evocador de l’activitat que es va desplegar imme-
diatament, arran de l’interès de Pijoan, a partir de l’any següent, el 1907, al si
del recentment creat Institut d’Estudis Catalans. Aleshores Pijoan era secreta-
ri de l’Institut i membre de la Junta de Museus. Ell va ser qui va presentar a
Prat de la Riba la necessitat d’una publicació global sobre les pintures medie-
vals catalanes, i a partir d’aquí va néixer el primer debat sobre si calia conser-
var aquestes pintures in situ en les esglésies, i restaurar-les, o si calia treure-les
d’aquests edificis i traslladar-les a Barcelona. En realitat, va ser una discussió
molt interessant i molt llarga, que va durar anys. La decisió de portar-les cap a
Barcelona, va ser una mica forçada pels esdeveniments, quan hom es va adonar
que algunes pintures començaven a marxar a fora de Catalunya.

Pijoan, en el pròleg al volum de la col.lecció Monumenta Cataloniae, citat
més endavant, recorda aquelles expedicions:

A Esterri, vaig arribar-hi un dia de primavera, amb gran sol. Les feixes
dels horts que volten l’església de Santa Maria estaven curulles d’arbres flo-
rits. A dintre, darrera d’un altar que les amagava, hi havia les figures dels vi-
dents i dels serafins, amb ales ullades. Meravellosa visió que ningú no havia
vist per tants de segles! Quants n’hem fruït des d’aquell dia! Quants més en
fruirem encara, en els temps de venir!

Quan vaig enfilar-me per primera vegada a Sant Pere del Burgal, l’esglé-
sia era un estable sense teulada. Les bèsties s’acorriolaven per aixoplugar-se
sota de l’absis, que tenia encara les parets i les voltes pintades. Trepitjant el
fang dels fems i apartant el bestiar, vaig apropar-me a aquelles nobles figu-
res dels Apòstols, asseguts com si, amb santa paciència, esperessin el dia de
llur rehabilitació. Estaon, Mur, Taüll, Boi, Ginestarre, pobles de quatre ca-
ses, sense dret a nom en el mapa, són avui famosos per haver-nos revelat
llurs absis amb pintures.

Pijoan sabia molt bé que paral.lelament a l’activitat de catalogació calia,
d’una certa manera, escriure síntesis: donar manuals que poguessin servir per
a l’estudi de la pintura, en aquest cas, o de l’art medieval, perquè no existien
manuals d’ensenyament. Per a això, es va inspirar en un gran llibre que s’aca-
bava de publicar a França, i va suggerir (les actes de la Junta de Museus ens en
donen testimoni) a Raimon Casellas que es comprés aquesta obra. Es titulava
Les pintures decoratives a França del segle XI al XVI, i fou publicada a París,
el 1903, per P. Gélis-Didot i H. Laffillée, amb una edició de gran format, com
es feia aleshores. Aquell mateix 15 de febrer del 1907 va proposar una ambi-
ciosa investigació sobre els mosaics i les pintures murals de Catalunya des de
l’antiguitat fins al Renaixement, amb una comissió formada per Rogent, So-
ler, Font, Casellas i Pijoan. A partir d’aquí es va començar la tasca de donar a
conèixer aquestes pintures, de recollir els monuments des del punt de vista bi-
bliogràfic i fotogràfic, i van començar les campanyes cap als Pirineus de foto-
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grafia, de dibuix i de descripcions. Citem, com a homenatge i record, una pe-
tita part d’un dels informes que amb anterioritat Pijoan i Font havien presen-
tat a la Junta de Museus l’any 1906 després d’un viatge a la Cerdanya, i que
ens permet de copsar plenament la participació directa que Pijoan va tenir en
la salvaguarda del patrimoni artístic català medieval:15

El dia siguiente, miércoles, por la mañana, lo dedicamos á visitar algu-
nas parroquias vecinas, donde sabíamos que existían tesoros artísticos de
gran valor, pero que encontramos ya en parte enagenados. Vimos la iglesia
devastada de Angustrina, la de Ur, Ix y las Escaldas. Nada encontramos
que se pudiese adquirir para nuestros Museos Municipales. [...] El dia 7,
jueves, primera hora de la mañana, salimos de Puigcerdá en dirección á
Bolvir, y toda la mañana la pasamos en aquel pueblo, dejando convencido
al párroco de la conveniencia de vender el precioso frontal á la Junta de
Museos por 1250 pesetas, conviniendo también que él haría la petición al
Obispado, después de recibir el oficio que desde Barcelona le enviaríamos
confirmando nuestra oferta en firme de las 1250 pesetas.

Durant aquells anys Pijoan tenia un altre objectiu molt precís, que era el
de contribuir a ampliar les col.leccions dels museus, és a dir, adquirir durant
les campanyes d’exploració, en nom de la Junta de Museus, obres d’art per al
museu de Barcelona. Per altra banda, ell va ser dels primers a adonar-se que
aquestes compres, alguns estrangers ja les estaven fent per als museus euro-
peus o americans. 

Existeixen alguns documents plens de curiositats conservats en l’arxiu de
la Junta de Museus, a les actes de sessions i documents annexos, que ens lliu-
ren els relats del mateix Pijoan d’aquestes campanyes. Ens explica, per exem-
ple, el 15 de juny del 1906, com en un dels primers viatges que va fer, amb
Font i Gumà, va anar a la Seu d’Urgell, de quina manera feia el viatge, i com
va començar a comprar una sèrie de frontals, que són els que avui es veuen al
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Gràcies a ell coneixem els preus i els de-
talls de les negociacions amb els capellans d’aquells pobles, així com de quina
manera els retaules i frontals es portaven cap a Barcelona. No hi va haver no-
més la feina més coneguda avui en dia, perquè el MNAC l’ha magnificada,
dignament, al voltant de les pintures murals; també hi va haver la tasca de
compra, d’adquisició i de transport de tota mena d’obres d’art, romàniques i
gòtiques, cap a Barcelona. J. Folch i Torres sempre va reconèixer després,
quan va ser director del Museu de Barcelona, el que aquest museu devia a Pi-
joan, en la línia que ell va inaugurar el 1906 i el 1907, en la col.laboració que
ell va establir entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Junta de Museus perquè
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els museus de Barcelona s’enriquissin: «Siguiendo el ejemplo que nos había
dado Pijoan, propuse a la Comisión un viaje de exploración y compras hechas
directamente a los poseedores de objetos que pudieran interesarnos, tal como
hacían los anticuarios.»16 Josep Pijoan va iniciar aquesta idea de substituir els
antiquaris en nom de les institucions públiques. D’això va dependre, doncs,
molt directament, una part important de la col.lecció del primer museu de Ca-
talunya.

Pijoan va iniciar a l’Institut d’Estudis Catalans, amb intenció patrimonia-
lista i d’erudició catalanista, la publicació d’uns fascicles de pintura mural que
avui en dia són una joia bibliogràfica, que potser seria bo, com es va fer amb
l’Arquitectura romànica a Catalunya de Puig i Cadafalch, de tornar a editar,
perquè realment són importants. El primer es va dedicar a Sant Quirze de Pe-
dret, després en van venir tres més en els quals quedaven incloses les pintures
de Taüll, de Boí, evidentment les de la Seu d’Urgell (que ell havia contribuït,
per altra banda, a descobrir), i fins i tot les rosselloneses de Sant Martí de Fe-
nollar. Només en van sortir quatre fascicles, i l’empresa es va parar després
d’aquests primers lliuraments.

Anys després, el 1939, Pijoan tenia la següent opinió, ponderada i plena
de sentiment, de les pintures murals romàniques que ell mateix havia desco-
bert (Monumenta Cataloniae):

D’ençà d’aquells dies, les imatges de les nostres parets romàniques m’han
acompanyat, gairebé perseguit, en les més remotes parts del món. Tenen
cares astorades que obsessionen; fan gestos violents que desconcerten;
mouen els membres, sobretot les mans, com si estiguessin desllorigades.
Molt sovint m’he preguntat quina és la causa de la fascinació que pro-
dueixen aquestes pintures romàniques nostres i quin és el lloc que els cor-
respon en el patrimoni artístic de la humanitat. Queda només el dubte de
si seran només estimades per llur ferotge primitivisme i no per llurs posi-
tives qualitats estètiques. Els artistes més moderns se senten endarrerits
mirant les figures intensament expressives dels nostres frescos; avui la
gent les admira per llurs proporcions suggeridores, llur ingenuïtat agres-
siva, quasi brutal i mòrbida. El probable és que els pintors romànics del
país català no tenien cap intenció de violentar la realitat de les formes ac-
tuals, per afectació estètica, però pintaven santes i divines persones, que
s’havien de manifestar el més possible diferents del comú dels humans. El
resultat, sigui producte d’intenció estètica o de fervor piadós, és sempre el
mateix, una exageradíssima abstracció, que no té semblant en res del que
hi ha pel món.
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Catalunya a l’Escola Espanyola de Roma

Gaziel ens diu qui era el Pijoan d’aquells anys, abans que se n’anés a Roma,
alhora que ens ha descrit la seva activitat a Barcelona:17

Els dies heroics de la fundació ja quedaven enrera. L’Institut era un
fet, l’Institut funcionava i creixia. Vol dir que Josep Pijoan havia realitzat
la seva comesa i ja podia anar per una altra: sempre fou aquest el seu
errant destí. Embolicat a la seva manera impetuosa en una greu aventura
sentimental, li convingué posar-hi de pressa terra enmig i allunyar-se de
Barcelona. A Madrid, els seus amics de la Institución Libre de Enseñan-
za i de la Junta de Ampliación de Estudios, volien, amb l’ajuda del govern,
establir a Roma una Escuela Española d’investigadors d’art, arqueologia
i història, com les famoses que hi tenien, per exemple, Anglaterra, França
i Alemanya. Però faltava allò de sempre: la consignació suficient i segura.
Només hi havia, de moment, un casalot vell a Roma, i a Madrid un trist
grapat de pessetes. Ningú no volia embarcar-se en condicions tan precà-
ries i abocades a un probable naufragi. Això era justament el que a Pijo-
an li venia com l’anell al dit. Era una empresa gairebé desesperada, absur-
da: una de les seves. No s’hi pensà gens. Marxà cap a Roma, i s’endugué
amb ell, per treballar i patir de ferm (era gent avesada), dos dels tres i mi-
llors macips del nostre Institut: Francesc Martorell i Ramon d’Alòs, als
quals s’ajuntà poc després un tercer voluntari de formació distinta, però
també resolt a tot: Joan Bordas, que acabava de sortir de l’Escola d’Ar-
quitectura de Barcelona. 

El Pijoan romà és conegut dels medievalistes pels estudis que va publicar
quan era a Roma. Pijoan va ser un dels primers —des del 1911—, si no director,
almenys responsable de l’Escola Espanyola a Roma per als estudis arqueològics
i històrics, que ell havia inspirat i que després esdevingué «d’Història i Ar-
queologia», en la qual l’Institut d’Estudis Catalans va tenir una participació di-
recta en el funcionament, tant en la fundació com durant els primers anys. 

D’aquesta Escola Espanyola d’Història i Arqueologia de Roma en te-
nim bastants testimonis, alguns per exemple del mateix Pla, o de Josep Ma-
ria de Sagarra: «La “Escuela de España”», diu el darrer, citat per Pla, «fou
guarnida en un pis d’una casa més aviat vella, tronada i lúgubre situada a la
Via Giulia, a l’altra banda del riu i molt a la vora de la plaça Farnese. Ja he
dit que el pressupost fou magre. Pijoan se’l va gastar tot en unes portes de
roure magnífiques que eren les de la biblioteca. Però la biblioteca esperava
els diners de Madrid per començar a ésser alguna realitat, perquè de mo-
ment només podia lluir les portes. No era altra cosa que un ampli saló, sen-
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se llibres, ni taules, ni res i on l’únic instrument d’estudi era la bicicleta de
Josep Pijoan, posada de cara a la paret. A més de la gran biblioteca buida,
Pijoan guarní un salonet amb quatre mobles de drapaire, que era allà on re-
bia les visites i on realitzava tota la feina. Entre les altres peces de la Institu-
ció citaré les cambres on dormien Pijoan i Quico Martorell, que, com és de
suposar, no mataven; una mena de jaç per al Daci, que era el criat; un racó
sense llum, amb un fogonet, on el Daci feia veure que cuinava alguna cosa,
i encara una peça més, amb una taula i tres cadires, que en deien menjador,
però que en realitat servia per a practicar l’abstinència.»18

Pijoan, que coneixia Itàlia des del 1903 on havia seguit les classes d’His-
tòria de l’Art d’Adolfo Venturi a la Universitat de Roma, va tornar a Roma,
primer, el 1910, amb una beca de la Junta d’Ampliació d’Estudis de Madrid,
per anar a estudiar, veure museus, entitats historicoartístiques i arqueològi-
ques. No només va anar a Itàlia, sinó que també va viatjar per Anglaterra i els
Estats Units. Després li va venir l’encàrrec esmentat d’organitzar a Roma (o
de contribuir-hi) l’Escola Espanyola d’Arqueologia i d’Història, que depenia
de la Junta de Madrid i de l’Institut d’Estudis Catalans. Com que Menéndez
Pidal, que l’havia de dirigir, no va arribar a exercir el càrrec, hi va anar Pijoan,
amb moltes dificultats materials. Semblava que volia aprofitar aquesta ocasió
per marxar. Aquesta sortida cap a Roma té tota una vessant molt interessant
des del punt de vista polític pel que fa a les relacions amb Prat de la Riba i des-
prés també fins i tot per la representació pública i científica que Pijoan va po-
der fer de Catalunya a Roma durant aquells anys. 

Josep Pijoan, mossèn Gudiol i Puig i Cadafalch

Pijoan en realitat no era tan autodidacta com de vegades s’ha pogut ima-
ginar. La seva formació en el camp de l’art venia donada pels llibres de què
es podia disposar aquí, i sobretot per un model, el de Josep Gudiol, que ha-
via publicat l’any 1902 (cinc o sis anys abans de les iniciatives més primeren-
ques de Pijoan) les Nocions d’arqueologia sagrada catalana, un llibre que va
tenir al nostre país una gran repercussió, tant des del punt de vista de l’estu-
di de l’art medieval, com de la presa de consciència nacionalista en el camp
de l’art. Recordem que Josep Gudiol i Cunill havia nascut el 1872 i Pijoan el
1879, i que per tant es portaven uns anys, ni massa ni massa pocs, els justos
per poder pertànyer alhora a la mateixa i a una diferent generació intel.lec-
tual. Recordem també que el 1886 havia començat la restauració de Ripoll.
És en aquesta línia de recuperació de l’art que se situen en Gudiol i, després,
Pijoan.
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Retinc unes línies del començament del manual de Gudiol que ens donen
una idea transparent de la seva finalitat nacionalista. Gudiol, va donar en el
fons la traducció en català del que existia des dels anys quaranta del segle XIX
a França, sobretot, i dels manuals que es llegien a fora, però afegint-hi evi-
dentment tots els exemples trets de monuments de Catalunya. Veiem quina
va ser l’originalitat del manual de Gudiol: «Aquest estudi á Catalunya», par-
la de l’estudi de l’art medieval, «li ha ensenyat noves págines de sa primitiva
història y l’importancia que tingueren ses antigues ciutats ab prou feynes
mentades pels geografs é historiadors; ab éll s’hi ha vist confirmada l’inde-
pendencia y potencia de nostra antiga nacionalitat, nos ha senyalat com
aquesta terra tingué époques de gran riquesa artística é industrial, ha sigut un
dels més abundosos rius de que s’ha regat la renaixensa catalana y un motiu
més per fernos estimar un passat de glories; una font, en fi, d’amor á la pa-
tria.»19 A aquestes línies cal afegir el testimoni sobre la presa de consciència
que el mateix Puig i Cadafalch havia tingut: «Per fi», deia Puig i Cadafalch al
pròleg de l’Arquitectura romànica recordant els cursos de Rogent a l’Escola
d’Arquitectura, «els nostres monuments són com els millors i els més impor-
tants monuments d’Alemanya, de França, d’Itàlia, de Rumania.» És a dir, la
reivindicació que els nostres monuments podien ser tan importants com els
d’altres llocs; una cosa semblant a la que també va fer Pijoan quan va estudiar
les pintures murals.

Josep Pijoan va tenir, en el camp del medievalisme, a part d’un mestre
proper com Gudiol, un altre mestre indirecte, francès aquesta vegada, que
també havia influenciat molt Josep Puig i Cadafalch: l’estudiós de l’art del
Rosselló Joan August Brutails. Amb els seus dos articles, dos estudis sobre
l’art religiós del Rosselló publicats el 1892 i el 1893, Brutails va exercir una in-
fluència considerable a Catalunya, on se n’havia publicat la traducció catala-
na el 1901. 

Les bíblies i la portada de Ripoll

Com a medievalista, Josep Pijoan ens ha deixat una colla d’estudis que
encara mereixen la nostra atenció. A més de descobrir i publicar el Llibre de
Santa Maria de Ramón Llull, ell que va ser dels primers, en el fons, a estu-
diar de manera detallada les dues bíblies, la de Ripoll i la de Rodes, és a dir,
la del Vaticà i la de París, que anomenava aleshores «de Noailles i de Farfa»,
afirma:20
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El reconeixement que les Bíblies anomenades de Noailles i Farfa pro-
cedien de Sant Pere de Roda i de Ripoll fou un avís o senyal que havíem de
tenir també a Catalunya pintures romàniques monumentals. Però, mentre
aquestes pintures no es descobrissin, les miniatures que il.lustren profusa-
ment les esmentades bíblies no revelaven més que un altre caire de la cul-
tura carolíngia de la Marca, la reputació internacional de la qual quedava
establerta pels escrits contemporanis. 

En descobrir-se les nostres pintures romàniques, la situació va canviar.
Aquells grans conjunts de decoració eren més que una altra manifestació
de cultura medieval, eren obres de poderosa personalitat i extranya bellesa,
tal volta una mica exòtica, que per força havien d’ésser fruïdes fins per gent
de llunyanes terres i dels temps a venir.

D’això, jo me n’anava adonant a mesura que les trobava, entre els anys
1905 i 1909. Les cercava adelerat, amb un tal desig de llur existència, que si
no haguessin existit hauria tractat d’evocar-les i hauria obligat les pedres a
traspuar pintures, que al meu sentir, tenien l’obligació de portar, per glòria
nostra. El descobriment de les pintures murals romàniques, com tot el de
Catalunya, fou més un cas de voluntat que de coneixement.

Era un dia de tardor, quan la muntanya de Berga es vesteix de les fulles
roges dels roures, que vaig entrar per primera vegada a la cambra de les
Verges de Pedret. Quina sorpresa! Com vaig fruir dels blaus verdosos que
predominen en les imatges! Les Verges, vestides amb túniques llargues i
riques estoles, em miraven extàtiques, com agraïdes d’haver-les desvetlla-
des, després de tants segles sense que ningú se les mirés amb ulls d’ena-
morat. 

Aquesta primera activitat de Pijoan en el camp de l’estudi de l’art medie-
val va tenir continuïtat, primer en els fascicles sobre la pintura mural, que va
publicar l’Institut, i després en l’encàrrec de Cambó de preparar el llibre de
síntesi sobre les pintures murals de Catalunya, aquell llibre de la col.lecció
Monumenta Cataloniae que es va haver d’escriure tres vegades, ja que se
n’havia cremat dues vegades el manuscrit en temps de guerra, a Barcelona i
Brussel.les. Finalment el llibre va sortir com una mena de testament pijoa-
nesc:21

Cambó es mantingué sempre en la idea que jo havia de fer el llibre so-
bre les pintures romàniques. Em demanà que l’escrivís, i el vaig fer. En el
moment d’esclatar la guerra d’Espanya, el llibre estava pràcticament tirat i
les il.lustracions reproduïdes. Només faltava relligar-lo i llançar-lo al car-
rer. Però vingué la guerra... Tot el material del volum havia quedat a la im-
premta. Un bon dia, algú del taller degué tenir, sens dubte, fred, i per es-
calfar-se cremà tot el material, incloent-hi el que havia escrit. Davant
d’aquesta desgràcia Cambó no es desanimà pas. [...]
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Vaig anar a París i vaig escriure per segona vegada el llibre. Amb
això, es declarà la guerra europea. Pocs dies abans, Cambó considerà que
la presència de l’original i de les il.lustracions a París implicava un risc, i
féu traslladar-ho tot a Brussel.les. El paquet fou tancat en una caixa forta
de la SOFINA. Un bon dia, però, els alemanys entraren a Brussel.les. S’a-
poderaren de la SOFINA, obriren les caixes i trobaren aquell material,
aquelles figures esperitades de les esglésies dels Pirineus. No hi com-
prengueren res. Ho trobaren tan estrany que algú —no sé qui— donà
l’ordre de cremar-ho tot. Així fou fet. Però ni tan sols aquesta segona
desgràcia no desanimà Cambó. Em demanà per tercera vegada que rees-
crivís el llibre. Ho vaig fer així mateix, i tornàrem a fer el llibre, ara amb
l’ajuda de Gudiol. El volum de les pintures romàniques ha estat escrit
tres cops i elaborat tres vegades seguides. Ara: ¿vols una història més es-
travagant, més absurda, més característica d’una situació que la història
d’aquest llibre?

Per altra banda, Pijoan havia aprofitat l’estada a Roma per publicar alguns
estudis molt importants.22 Era el moment en què l’Anuari de l’Institut d’Estu-
dis Catalans tenia una gran trascendència; aquells primers volums, que avui en
dia encara són utilitzats pels estudis que s’hi van publicar, van esdevenir una
publicació molt coneguda a tot arreu en el camp de l’arqueologia, de la histò-
ria i de la història de l’art. Pijoan hi va publicar alguns dels descobriments més
importants de la història de l’art medieval de Catalunya d’aquest segle XX, en
tot cas del primer quart del segle XX.

Un bon dia va comparar les bíblies de Ripoll (de Ripoll i de Sant Pere de
Rodes) amb els relleus de la façana romànica, que va estudiar de molt a prop,
i així inicià un nou mètode d’observació puntual en la història de l’art, com-
parant d’una part les escenes de la vida de Moisès del llibre de l’Èxode de la
dreta de la portada i el foli primer de la Bíblia de Ripoll de la Biblioteca Vati-
cana, i de l’altra, a l’esquerra, les escenes de la vida de David i de Salomó del
llibre dels Reis i el foli 95 de la mateixa Bíblia. Després, aquest tipus d’anàlisi
ha donat lloc a una gran bibliografia, que ha seguit encara fins avui, de com-
paració entre miniatura i escultura monumental.

Pijoan va publicar l’estudi d’aquestes miniatures a l’Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, i després, quan era a Roma, va continuar la recerca de ma-
nuscrits catalans i d’il.lustracions catalanes en els fons de la Biblioteca Vatica-
na, que publicà als dos primers volums (1912-1914) dels quaderns de l’Esco-
la de Roma.
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L’obra quotidiana

L’obra de medievalista i d’articulista de Pijoan és una producció molt dis-
persa (de La Veu de Catalunya a L’Opinió o als Quaderns de l’exili) que
també caldria algun dia reunir. S’ha fet amb la poesia, s’ha fet amb el escrits de
política cultural; manca la història de l’art. La seva primera plataforma públi-
ca va ser La Renaixensa, on va publicar el 7 de desembre de 1898 «L’indivi-
dualisme artístich», el primer d’una sèrie d’articles quan tenia només dinou
anys. En aquest text es manifestava, com Torras i Bages, hostil al Modernis-
me i a l’extravagància com a forma d’individualització.

El desarrelament

Pel maig del 1910, Josep Pijoan va abandonar definitivament Catalunya.
Una beca de la Junta de Ampliación de Estudios el va portar a Londres per
preparar la futura Historia del arte. L’any següent anava a Roma a organitzar
l’Escola Espanyola. En una carta a Raimon Casellas escrita a Londres el 25
d’agost del 1910, Pijoan escrivia:23

Ja ho veu, torno a començar un altre viatge. Aquest cop no se lo que du-
rarà. M’en vaig anar molt cansat de Barcelona i de la seva gent. És una mala
senyal que aqui a Anglaterra no m’enyori, quant el meu primer viatge
m’enyorava molt.

Tant per raons personals sentimentals com per les lluites més o menys
públiques amb homes com Puig i Cadafalch, Josep Pijoan va prendre la deci-
sió de no tornar a Catalunya. Només va fer-ho en dues ocasions, el 1928 per
pronunciar un parlament polèmic, convidat per Lluís Plandiura, que després
va ser editat amb el títol L’obra nova, i el 1946.

Pijoan va ser un home que va canviar molt ràpidament, a fora, de mane-
ra de fer, fins i tot intel.lectualment, però evidentment sense abandonar la
seva cultura. Després d’aquella estada a Roma i d’altres a Londres i Suïssa
(som a l’any 13), va marxar al Canadà i pràcticament ja no va tornar més.
Després del Canadà, on va residir a partir del 1913, a Toronto, fent d’arqui-
tecte i llançant una revista, el Canadian Forum, va marxar als Estats Units, a
Califòrnia —on va ensenyar història de l’art al Pomona College de Clare-
mont del 1921 al 1929—, a Chicago i a Nova York. Va ensenyar a diversos
llocs, hi va fer les feines més variades i va escriure allà els seus llibres més co-
neguts. D’aquesta activitat americana només en tenim alguns records de qui
el va conèixer, de qui el va visitar; ell mateix ha estat molt discret sobre la seva
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vida a fora. Pijoan havia decidit tallar amb les seves amistats; s’havia allunyat
del seu país. Per mi, però, Pijoan va tenir a partir d’aquell moment una acti-
vitat primordial que li ha donat molt de renom a tot arreu; una faceta de di-
vulgador de l’art de gran nivell que ha estat infravalorada. 

Una visió general de la història i de l’art

Pijoan va publicar una sèrie de llibres generals, començant primer per una
història de l’art, el 1914, publicada per Salvat, de la qual tothom coneix les re-
edicions successives (també en anglès el 1927-1928), sobretot les fetes en fas-
cicles. Pijoan hi figurava com a professor de l’Escola Superior d’Arquitectu-
ra de Barcelona i de l’Escola d’Espanya a Roma; membre corresponent de
l’Institut Arqueològic Imperial de Berlín. Sovint s’ha tractat malament Pijo-
an per culpa d’aquesta història de l’art, i a mi m’agradaria en canvi que un dia
es rehabilités la tasca primerenca universal que ens ha deixat. Quan es llegeix
avui en dia aquesta història de l’art, a qui s’ha de maltractar és els qui la ree-
diten sense posar-hi cap mena de pròleg o d’advertiment, cap comentari cien-
tífic o notes marginals per explicar que Pijoan la va escriure el 1914. 

Comparem-la amb les històries de l’art que es publicaven el 1914, i ales-
hores veurem la qualitat intel.lectual de l’obra, que portava un subtítol ben in-
dicador del contingut: El arte al través de la historia. En el pròleg del primer
volum, dedicat a l’art de les cultures antigues, Pijoan deixa ben clars no tan
sols els motius per a la seva realització, sinó també moltes de les conviccions
que ell tenia al voltant de l’art i de la història artística:24

Porque era imprescindible dar un resumen abreviado de los últimos descu-
brimientos, vulgarizar tantas obras de arte famosas, y que han sido devueltas á
la admiración de las gentes por las últimas exploraciones arqueológicas. [...]

Tantas insignes obras de arte, descubiertas en pocos años, han modifi-
cado por completo los gustos y las ideas que hasta ahora habíamos tenido
respecto de las otras obras que poseíamos anteriormente. El Apolo del Bel-
vedere, el Laoconte, que desde el Renacimiento venían siendo considera-
dos como los modelos y arquetipos superiores de las escuelas griegas, han
quedado en segundo lugar, cuando han sido conocidas las esculturas de la
Acrópolis, ó de Olimpia, y el friso del altar de Pérgamo. [...]

Siendo el arte, á nuestro modo de ver, un producto natural, esencialísi-
mo para la naturaleza humana, resultaba un efecto de monstruosa excep-
ción, que la mitad casi de nuestros continentes se hallaran así apartados del
gran placer de la belleza. [...]
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Además, estos tipos fundamentales, escultóricos y arquitectónicos, con
los nuevos descubrimientos se han podido clasificar desde sus orígenes, se-
guir en su desarrollo y admirar en su más alta perfección; de manera que la
escala de elaboración de uno de estos pensamientos colectivos, que consti-
tuye un tipo artístico, se puede estudiar como en la embriología se estudia
la formación de cada ser. Las leyes del pensamiento, la fatal evolución de
cada idea artística, la parte reservada al etnos ó á la raza, y la parte concedi-
da al genio personal, en ningún lado se puede ver tan plásticamente mani-
festada como en el cuadro de desarrollo de uno de estos seres morales del
arte... Formadas las series y analizado el desarrollo de un tipo artístico, em-
piezan á descubrirse grandes leyes, que se aplican á escuelas diversas, sepa-
radas por siglos de distancia y en países que no han tenido nunca ninguna
relación. La HISTORIA DEL ARTE podría resolverse entonces como una cien-
cia exacta y dividirse, no por tiempos y países, sino únicamente en tres
grandes ciclos, que se repiten en todas las escuelas, esto es: el arcaísmo con
las leyes de los orígenes; el clasicismo ó el equilibrio perfecto cuando la téc-
nica, ya dominada, informa directamente el genio personal, y, por fin, las
leyes de la decadencia ó del barroquismo, cuando los efectos son produci-
dos por acumulación y superposición de elementos ya gastados.

Nuestro criterio ha sido también, en todos aquellos tipos cuya serie
empieza á estar completa, ordenarla á la vista del lector en diversas réplicas,
para que pueda apreciar la elaboración paulatina y las leyes de su desarro-
llo. [...] Así, sin salirnos de los límites de un manual completo de HISTORIA
DEL ARTE, el lector tendrá alguna idea, no sólo de los resultados, sino tam-
bién de los modernos procedimientos científicos.

Al escoger las reproducciones hemos tenido en consideración ante
todo su belleza, después su interés histórico y arqueológico, y por último,
su novedad. En igualdad de circunstancias, hemos preferido un monumen-
to inédito á una obra ya vulgarizada por el grabado y la fotografía. [...]

Por fín, al redactar nuestros capítulos y al escoger la ilustración que ha
de enriquecer nuestro primer volumen, hemos tenido siempre en cuenta la
parte que le correspondía al arte español. Bajo este punto de vista sola-
mente, era ya necesaria la publicación de una HISTORIA DEL ARTE en caste-
llano, porque, por lo común, los manuales modernos sobre esta materia no
tratan con la extensión debida lo que corresponde á nuestro país.

El primer capítol comença incorporant els avenços de l’etnologia, i així
dóna testimoni de la modernitat de l’obra. Sota el títol «El arte en los primi-
tivos actuales» descriu les formes d’art dels pobles primitius en què ell veu els
orígens mateixos de l’art:

El que quiera estudiar los orígenes y desarrollo del arte, siéntese impul-
sado á empezar por las primeras tentativas de los niños, en los que podría-
mos encontrar el instinto primordial de formar combinaciones de líneas y
reproducir, á su manera, los objetos que les impresionan de su alrededor.
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El niño obra movido por una fuerza, por un impulso, que acaso sea el que
nos lleve más tarde á producir las grandes obras artísticas.

Estas representaciones infantiles, en apariencia tan libres, están sujetas
á leyes de error, que son las mismas de las imágenes de todos los pueblos
primitivos. [...]

Más avanzados ya de facultades y sentimientos que los niños, son los
salvajes actuales, con sus sociedades rudimentarias, que han sido reciente-
mente estudiadas por exploradores y misioneros, fundando con todos es-
tos datos una ciencia nueva, la etnología, ó ciencia de los orígenes huma-
nos. Quedan aún, por desgracia ó por fortuna, una serie de pueblos salvajes
repartidos por diferentes puntos del globo, con un cuadro de vida humana
tan elemental, que difícilmente encontraríamos, retrocediendo mucho, en
el apuntar de la vida prehistórica europea.

Per molt discutibles que siguin avui aquests punts de vista, en tot cas ens
demostren la modernitat de preocupacions del Pijoan enciclopèdic. Per altra
banda, cal esmentar la importància donada en aquesta obra a la tria i a la qua-
litat de les il.lustracions. S’hi reconeix un esforç considerable de recerca sobre
l’estètica i el contingut. No és tampoc inútil d’observar el resum i sobretot la
bibliografia que hi ha al final de cada capítol per conèixer les fonts científi-
ques del saber divulgatiu de Pijoan.

El 1926, Pijoan va començar a publicar una altra obra també molt impor-
tant: una història del món. Hi figurava com a exdirector de l’Escola d’Espa-
nya a Roma, de l’Institut d’Estudis Catalans, del Royal Canadian Institute i
de la Hispanic Society of America. Així va definir una manera de veure la
història i la història de l’art tal com es feia en el segle XIX, és a dir enciclopè-
dica però conjunta. 

L’originalitat és encara més gran probablement que en la Història de
l’Art: «Este libro es una obra original en todas sus partes, no traducción ni
arreglo de una producción extranjera [...] los materiales de información han
tenido que recogerse en todos los ámbitos del mundo. Y al decir información
nos referimos, no sólo a los gravados, sino a las noticias sobre diversos pro-
blemas que tienen intensa realidad en apartados rincones de la Tierra.»25

La voluntat va ser de fer una obra per al públic hispanoamericà: «Nuestro
modo de ser requiere algo más metódico y ordenado que los compendios ale-
manes y anglo-sajones.» Reduir els fenòmens a símbols representatius i la
història a una sèrie de fets més o menys transcendentals és la base de l’esforç
de síntesi de Pijoan, que aireja en aquesta obra una bibliografia encara més al
dia que en l’anterior.

En la seva introducció, signada el 1925 al Pomona College de California, Pi-
joan confessava: «Por una serie de circunstancias, adversas y afortunadas, le han
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tocado en suerte al autor, en lo que lleva de vida, tal cúmulo de experiencias que
duda hayan logrado reunirlas muchos de sus compatriotas. Ha podido estudiar
durante largos años en las mejores bibliotecas del mundo; no sólo ha visitado
muchos países, sino que ha vivido en ellos, se ha familiarizado con las gentes de
otras razas y de otros continentes y con su especial sentido de la vida; ha lucha-
do y trabajado con hombres de otros pueblos, conoce su lengua, adivina sus
propósitos, se ha acostumbrado a su religión y su moral. Muy pocos creerán,
nadie tal vez, lo que va a decir, pero es lo cierto que el autor aceptó la penosa ta-
rea de escribir este libro como un acto íntimo de devoción y filantropía.»

Poc després iniciava la seva obra més popular, que encara avui continua
tenint una presència molt forta: es diu Summa artis. Va començar a sortir per
encàrrec d’Espasa-Calpe, quan ell era a Chicago, el 1931, en temps de la Re-
pública. Havia de ser una història de l’art de tot el món, de tots els països del
món, atrevida i gens eurocèntrica. 

Una altra obra general de gran interès i poc coneguda a Catalunya va ser
An Outline of the History of Art, versió americana de la Historia del arte,
publicada durant el anys trenta, seguida d’una popularíssima nova edició en
tres volums dins la sèrie The University of Knowledge Wonder Books, a Chi-
cago, a partir del 1940. Aleshores Pijoan era lector d’art a la Universitat de
Chicago i en el pròleg del primer volum el profesor H. B. Alexander, antic
president de la Philosophical Society of America, qualificava magníficament
Pijoan de The last of the great Renaissance humanists.

D’aquesta obra se’n va fer un tiratge, segons la confessió del mateix Pi-
joan a Pla, de dos-cents mil exemplars per volum: «Potser del que estic més
content és del resum, de l’outline que vaig fer de la Història de l’Art en tres
volums, treballant aferrissadament durant tres mesos i quinze dies per corre-
gir proves. [...] Els venien a camions. Em donaren un centau de dòlar per
cada exemplar, i així aquesta feina em produí 6.000 dòlars. Amèrica té això:
és un món que us permet de viure.»

La Summa artis

La Summa artis és una obra de molts i molts volums (en realitat encara en
surten sota la ploma d’autors prestigiosos). El primer es va publicar el 1931 i
fins al volum 8 Pijoan en va fer personalment la redacció, que va interrompre
en el moment de la Guerra Civil i va reprendre el 1944, fins al volum 16, que
va sortir el 1963, sempre redactats per ell. Després de la seva mort van conti-
nuar sortint volums amb autors com Camón Aznar, Gaya Nuño i d’altres fins
al volum 24 del 1970. Recentment s’ha reprès aquesta Summa artis amb vo-
lums molt actualitzats. És una obra que Pijoan va fer a distància, però amb un
contingut molt interessant i globalitzador en el moment en què va ser escrita. 
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Davant la nostra corporació acadèmica m’agrada de prendre en compte les
obres de divulgació que va fer Pijoan, perquè en elles ens dóna tota una visió
comparatista de l’art mundial, Orient/Occident, diversos períodes, presència del
món antic o medieval en el món contemporani, etc. És a dir, hi ha una reflexió
que evidentment només la pot fer qui gosa agafar el repte d’escriure una història
de l’art total. Pocs historiadors de l’art s’havien atrevit a escriure de primera mà,
com ell, en aquells anys, una història de l’art universal. Aquesta és una de les tas-
ques importants de Pijoan que també cal historiar, i que no s’ha de menystenir. 

Els editors de l’obra justificaven l’objectiu en el pròleg de la primera edició:

El momento es oportuno. En todos los órdenes de las actividades hu-
manas manifiéstase hoy un afán de reflexión y recapitulación. Es un ins-
tante como de crisis. Dijérase que la humanidad toma aliento y busca nue-
vas sendas por donde impulsar en orientación inédita su potencia creadora
inextinguible. En este sentido justifícase hasta cierto punto el título, al pa-
recer pretencioso, de SUMMA ARTIS que ponemos a nuestra obra. Porque
verdaderamente aspiramos no sólo a recoger las noticias de cuanto se ha
hecho en el arte, sino también a definir el carácter con que hasta hoy se ha de-
sarrollado la evolución artística de la humanidad. Será, pues, un catálogo y
una serie; pero también una caracterización, una ley de evolución, una ver-
dadera historia. A diferencia de otras manifestaciones espirituales, en el
arte la actividad humana deja tras de sí, a su paso, el producto, la creación,
en formas materiales y sensibles: colores, piedras, mármoles, tallas, edifi-
cios. Habremos de dar noticia al lector de todas esas formas tangibles; des-
cribiremos también la mayor parte de ellas, y en muchísimos casos se las
ofreceremos reproducidas gráficamente. Pero, además, esas formas mate-
riales son siempre la exteriorización, la concreción de aspiraciones ideales,
de íntimos deseos, de concepciones, de sentimientos. La obra de arte tiene
un contenido espiritual, y ante los ojos del contemplador se ofrece como la
realización de algo impalpable que con inequívoca certeza percibe el es-
pectador en la obra. Así, pues, la serie de obras realizadas en el tiempo es
como el sedimento que deja el flujo incoercible de la evolución espiritual,
de la historia que el alma humana va viviendo desde sus orígenes.26

Amb Josep Pijoan s’havia escollit per dirigir l’obra Manuel B. Cossío, que
havia estat catedràtic de Barcelona i de Madrid, especialista del Greco. Pijoan
s’havia d’ocupar més aviat de la part internacional:27

Nuestra SUMMA ARTIS, como su mismo nombre indica, tendrá por carac-
terística esencial la universalidad. Esperamos que sea algo más que una His-
toria del Arte hecha en España. Creemos poder disponer de recursos para
hacer de ella una obra indispensable aun fuera de nuestro país. Nuestras fa-
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cilidades técnicas son iguales a las de los países más avanzados. Tenemos los
mismos recursos y maquinaria que otras naciones. Pero, además, dispone-
mos de obreros especializados en el trabajo artístico, que hacen cristalizar su
personalidad en cada página. Nuestro libro no será, pues, un producto in-
dustrial hecho a destajo; no será tampoco la labor de una máquina, sino el
noble y generoso esfuerzo de una potente familia de obreros, cual es Espasa-
Calpe. El texto no entrará y saldrá impreso mecánicamente, como en un pe-
riódico, sino que cada pliego, cada página y cada línea tratará de intensificar
el sentido de la Historia. No menos que el texto cuidarán las ilustraciones de
mantenerse al corriente de los últimos descubrimientos. Se tratará de resumir
en este libro todo cuanto ha hecho la humanidad, todos sus esfuerzos y sus
conquistas en el terreno de la plástica. Se dará, pues, todo lo que valga y aña-
da al ser humano, como ente que siente y que crea formas que compiten en
perfección con las de la naturaleza.

Alguns volums s’havien d’encarregar a especialistes i per sobre de tot es
tractava també de demostrar que Espanya existia no com a entitat aïllada sinó
en el context universal:28

Hecha en España y dirigida por españoles, esta Historia del Arte debe-
rá conceder al Arte español, por lo menos, tanto como le conceden los ex-
tranjeros. Pero, dentro del plan general, no cabe dedicar una sección espe-
cial al arte de nuestro país desglosándole del conjunto. Nos proponemos,
sin embargo, destacar sus peculiaridades con la amplitud necesaria para ha-
cer ver cuánto representa la aportación de España al arte occidental.

Hasta época reciente, los arqueólogos, especialmente los franceses, nega-
ban toda originalidad a nuestras creaciones artísticas y daban por seguro que
en arquitectura y escultura éramos tributarios de su país. Pero de poco tiem-
po a esta parte la verdad va surgiendo merced a los trabajos de investigación
de sabios eminentes, tanto de España como del Extranjero.

L’immens esforç que representava aquesta obra en la immediata postguerra
no ha estat prou saludat. Cal afirmar que el mètode reposava molt en la quali-
tat de la il.lustració, en la universalitat i en l’actualitat de la informació:29

Esta nueva Historia del Arte, que con este volumen iniciamos, ha de ser,
pues (lo creemos honradamente), la mejor que se haya escrito en nuestro
idioma. Una inmensa riqueza de documentación gráfica, reproducida por los
métodos más perfectos y modernos, hará de la obra un museo deslumbra-
dor, donde todas las bellezas del arte desfilarán ante los ojos del lector. Una
cuidadosa narración y profunda interpretación de las creaciones artísticas
mostrará las etapas evolutivas y engarzará los hilos todos de los tiempos pre-
téritos en la unidad y transcurso de la historia.

28

28. Pròleg a Summa artis, vol. I, Madrid, 1931.
29. Ibid.



El Pijoan de Lausana vist per Josep Pla

La personalitat de Josep Pijoan ha entrat des de fa temps dins d’una mena
de mite de l’exiliat, de llegenda de l’exili. Ell mateix ha contribuït molt a di-
fondre la idea d’un Pijoan melancòlic, allunyat i que menystenia el seu país.
Un dels textos que potser ha contribuït més a aquest clixé, a través de les pà-
gines que li va dedicar Enric Jardí en el llibre sobre els Tres diguem-ne desar-
relats, i alguns altres escrits, és el testimoni que ens ha deixat Josep Pla de
quan el va visitar a Lausana:30

Cinquanta anys després dels esdeveniments que relaten aquests impor-
tants memorialistes, una tarda de l’últim mes de maig (1959), vaig enfilar-
me pel barri vell de la ciutat de Lausana amb la intenció d’arribar al domi-
cili de Pijoan i fer-li una visita. La primera de la meva vida. [...] 

Em trobo, amb això, davant d’una casa d’aspecte decrèpit, més que per
vella per anacrònica, posada sobre un petit replà ombrejat, dolcíssim. Pujo
l’escala a poc a poc. Tot és una mica escrostonat, però agradable, còmode i
viscut. El silenci hi és absolut. Només se senten cantar els ocells. Quin bar-
ri més bonic —penso— per a viure-hi un artista!

En el moment de posar la punta del dit al timbre de l’apartament sento
una mica de basarda. ¿Com deu ésser —em demano— un home que ha es-
crit una Història del món i una Història de l’art?

D’entrada, Pijoan li va repetir el que sempre havia proclamat: 

Ah, el meu país! [...] El meu país no m’ha demanat mai res, ni una con-
ferència. No ha exigit de mi el menor servei. No ha recordat en cap moment
ni que en el món existís. Mai cap institució pública o privada no ha conside-
rat la possibilitat d’utilitzar-me per a res. Això és curiós, sobretot si es com-
para amb la gran quantitat de coses que he hagut de fer per altres països. La
nostra societat tendeix a crear un tipus d’intel.lectual balder, desvagat, deso-
cupat, un home que no sap mai el que ha de fer —que no sap mai què fer, que
viu com si en el nostre país no hi hagués res a fer. Davant una situació sem-
blant us pregaria una cosa [li diu a Pla]: per favor, no em planyeu en tant que
exiliat recalcitrant i voluntari. Direu que porto mig segle d’exili. És cert. Sem-
pre, però, m’he sentit més exiliat en el propi país que a l’estranger...31

Aquest testimoni és bonic, perquè crec que el Pijoan que nosaltres hem de
recordar aquí no és només el Pijoan fundador de l’Institut, el Pijoan ple d’ac-
tivitat vital fins als anys deu o dotze del segle XX, sinó més tard, també el que
encara viu fins als anys seixanta. Potser una lloança de Josep Pla que ens pot
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30. J. PLA, Homenots..., p. 30-31.
31. J. PLA, Homenots..., p. 43.



donar, no sé si excessiva o no, una idea de la importància que va tenir Pijoan,
són encara aquestes últimes línies:32

L’estil de Pijoan, estil sec, volenterós, intens, una mica desgavellat, el pur
antibarroc. No crec que per a aquesta finalitat se’n pogués trobar un altre de
millor. Sobre el descobriment de les pintures, seria grotesc de crear una
polèmica. El qui mogué inicialment la qüestió —com dic en un altre lloc del
llibre i he sentit confirmar a Joaquim Folch— fou Domènech i Montaner.
¿Però qui podria negar que Pijoan en descobrí d’altres i les salvà quasi to-
tes? Es produí després el gran esdeveniment de la creació de l’Institut d’Es-
tudis, que al meu modest entendre és el més important dels que en l’aspecte
cultural s’han produït en aquest país en els últims quatre segles. [...] Ara bé:
les idees de la política cultural de Prat de la Riba són gairebé totes de Pijoan.
I, per tant, la idea de crear un Institut d’Estudis és d’ell.

En conclusió, davant tots vostès, voldria simplement llegir un parell de
testimonis més, el primer de J. M. de Sagarra segons Josep Pla, que ens dóna
una mena de perfil físic (i psicològic) de Pijoan, i el segon del mateix Pla:33

Pijoan ha estat un home discutit, oblidat a estones i fins i tot atacat. El
nostre país ja sabem que és duríssim i injust moltes vegades, i Pijoan, amb la
seva musculatura i la seva fisiologia de terrible i despietat aventurer, i amb
les seves rebequeries psicològiques, de vegades gratuïtes, de vegades puerils,
de vegades molt justes i sobretot amb el seu procediment de franc tirador,
més aviat frenètic, que les engega sense engaltar i sense mirar ni com va ni
com tomba, ha contribuït ell mateix que bastantes persones tinguessin una
imatge completament desenfocada o disminuïda de la seva grandesa.

Hi ha un Pijoan historiador i vulgaritzador de l’art que va viure tots el
anys de la seva vida; en canvi, el Pijoan activista polític i cultural, impulsor de
noves empreses patrimonials a Catalunya es concentra en els seus primers
anys d’existència i més particularment en la segona meitat del primer decenni
del segle i en l’inici del segon. La seva personalitat, però, és encara molt ac-
tual, i voldria tornar a utilitzar l’Homenot que Josep Pla li va dedicar:

L’ànsia d’informació de Pijoan (que era total) obeïa a un sentit crític in-
subornable. Pijoan creia, en efecte, que un país que no té els seus afers cultu-
rals endegats no pot tenir res endegat. La informació de cada dia li ho de-
mostrava. I és per això que feia l’efecte d’un desesperat.

He dit.
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33. J. PLA, Homenots..., p. 28-29.
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