
ITINERARI 1: JUJOL AL TARRAGONÈS
TARRAGONA · RODA DE BARÀ · CREIXELL

TEATRE METROPOL. 1908-10
És una de les obres més emblemàti-
ques de l’arquitecte Josep Maria
Jujol. No és un teatre qualsevol, les
estructures que el sostenen, la seva
ornamentació, etc. es van voler mos-
trar com si fossin un vaixell simbòlic
que condueix els fidels cap a la salva-
ció. Igualment, hom hi descobreix
els detalls més vinculats al món del
mar, com ara peixos, o un sostre que
es transforma en una quilla. [11]

CONVENT DELS PARES CARMELITES DESCALÇOS. 1897 i 1918
Hi va treballar a peu d’obra l’arqui-
tecte Pau Monguió Segura. Una
particularitat de l’edifici és el cam-
bril que va construir l’arquitecte
Jujol dedicat a la Mare de Déu del
Carme. El cambril s’aixecava per
sobre d’una sala que allotjava l’altar
i el Tresor dedicat a la Mare de Déu,
que fou molt popular pels tarrago-
nins des de que es va construir l’any
1918. Avui en dia només se’n con-
serva l’agulla del cambril. [12]

CAPELLA DE SANT FRANCESC. 1926
Se sospita que la data que figura
en una cartella de la capella, 1926,
fa referència als set-cents anys de
la mort de Sant Francesc. Jujol
palesà aquest centenari guarnint
les parets de l’espai tancat per
volta d’aresta amb pintures i
esgrafiats. En un angle hi figura
una característica inscripció de
Jujol: “Domine dilexi decorem
Domus Tuae” seguida de la seva
peculiar signatura. [13]

CAPELLA DEL CONVENT DE LES GERMANES OBLATES. ANYS 20
L’estança té una única nau en la que alguns
acabats denoten la presència de l’arquitecte,
per exemple, les motllures més o menys ova-
lades uneixen les parets de la nau central amb
l’arrencada del seu tancament. Amb elles es
trenca la sobrietat d’aquell petit espai, es res-
salten alguns volums i s’embelleixen unes
finestres de presència senzilla. [14]



ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ. ANYS 40
Jujol va deixar un ric inventari d’obres de dife-
rent tipus a l’interior del temple. Es poden veure
penons com el del Sant Sepulcre o el de la Pietat;
imatges lliurades pels devots i decorades per l’ar-
tista com ara la de Sant Isidre o Sant Antoni, la
medalla del gremi o la seva bandera. Cal destacar
el Pas del Sant Sepulcre treballat amb fusta poli-
cromada i or i el Pas de la Pietat. [15]

CASA XIMENIS. 1914 
En la façana d’aquest edifici hi apareix el profes-
sional que posava les arts més purament decora-
tives al servei de l’arquitectura. L’artista omplí
d’esgrafiats tots els emmarcaments de les por-
tes, les finestres i els balcons de la composició.
Un dels protagonistes principals d’aquest pany
de mur són els forjats que componen les bara-
nes. Als angles dels balcons instal·là uns petits
seients metàl·lics que atorguen una vida espe-
cial a un espai normalment poc vistós. [16]

RODA DE BARÀ. CAPELLA DEL MAS CARRERAS. 1944
Jujol va remodelar un petit orato-
ri, alçat l’any 1917, que formava
part dels edificis del mas Carreras.
És una obra per a ser gaudida des
de molts punts de vista artístics ja
que Jujol va tenir cura de cada ele-
ment escultòric i arquitectònic.
L’artista va eixamplar l’única nau
per la part del presbiteri aconse-
guint guanyar un valuós espai
dedicat a l’altar. Als murs de la
capella hi destaquen els colors ver-

mells i blaus que són la base de les inscripcions de lletres gòtiques amb
missatges extrets de la Bíblia. Cal observar els llums que pengen del sos-
tre del presbiteri, els sis canelobres, el crucifix i la pila baptismal a l’en-
trada de la capella. [1]

CREIXELL. CAMPANAR DE SANT JAUME. 1917
La intervenció de l’arquitecte en aquesta
església del segle XVI i remodelada en diverses
etapes històriques se centra en un elegant i
creatiu campanar. Està format a partir d’arcs
parabòlics que descansen en suports fets de
totxo. Als angles que sostenen els arcs hi afegí
quatre escultures; es tracta de Sant Francesc
d’Assís, Sant Domènech de Guzmán, Sant Joan
de Mata i Sant Lluís, que foren els impulsors
del sant Rosari. El campanar el coronava un lleó de ferro i una creu al
damunt. Fa poc s’ha recuperat el lleó i Jujol, una vegada més, afegia un
missatge moralitzador a la seva tasca: volia indicar que la creu guanya-
va el lleó o, dit d’una altra manera, el bé triomfava sobre el mal. [2]



ITINERARI 2: JUJOL AL TARRAGONÈS
CONSTANTÍ · ELS PALLARESOS · VISTABELLA · RENAU

CONSTANTÍ. ESGLÉSIA DE SANT FELIU. 1911-27
L’arquitecte es va trobar amb l’espai d’una església
acabada al segle XVIII; a l’interior hi obrà, l’any 1911,
les reixes de les capelles del Santíssim Sagrament i
de la Mare de Déu dels Dolors als costats de l’altar.
Dos anys després, enllestí l’escultura de l’Anyell de
Déu que descansa sobre el globus terraqui. Del 1914
n’és la reixa policromada que delimitava el presbite-
ri. Construí una pica baptismal amb dos lleons a la
seva base. A la part baixa de les parets que tanquen
l’altar, Jujol hi col·locà uns plafons de fusta, relleus i

diverses inscripcions que feien referència a Sant Feliu, entre altres, a l’em-
perador Constantí. Resten vuit bancs de melis; un d’ells guarda inscrita la
data de construcció, 1919, i l’escrit “Ameu la Justícia”, extreta de l’Antic
Testament. Els dos confessionaris els executà aquell mateix any. [3]

ELS PALLARESOS. CASA FORTUNY. 1920-43
Anomenada també ca l’Andreu. En els seus
murs, iniciats al segle XVI, Jujol començà per
embellir la façana; la porta d’accés, servada
per un arc de mig punt, la va recobrir amb
una planxa de coure gravat a on s’hi pot tro-
bar la creu de Sant Andreu, fent al·lusió al
renom. L’interior esdevé un petit univers per
guarnir: reformà el paviment de l’entrada,
ennoblí un banc amb la presència de la ceràmica, renovà el celler i les
premses, suavitzà la forma d’alguns murs com el d’un lavabo i, entre
altres, va convertir una vella gerra de coure en un innovador càntir.
L’any 1943 l’arquitecte va fer-hi reformes per dividir la casa en diversos
habitatges per als fills dels propietaris. [4]

ELS PALLARESOS. CASA BOFARULL. 1914-1931
Les reformes que l’arquitecte aplicà a l’edifici són unes de les més elogia-

des de la seva producció ja que hi desplegà un sorpre-
nent criteri imaginatiu. N’excel·leixen molts acabats,
des de la porta d’accés abillada amb eines del camp, o
una d’interior resolta amb vidres de formes pirami-
dals. A la mateixa planta baixa va reformar la cuina;
en una sala annexa dissenyà mobles de fusta com un
tocador o un porta-revistes de ferro. Al pis superior,
i mirant els camps de cultiu, hi ha una galeria d’aire
neomudèjar. Un dels elements més cridaners de la
casa és la torre de quatre plantes transformada en un
mirador. Per damunt seu hi ha un terrat acabat amb

una original coberta revestida de marbre blanc, vidre, ceràmica, plats...
coronat amb l’escultura de l’arcàngel Sant Gabriel que actua com a
penell. L’interior de la torre està format per una impressionant escala
pintada de color blau acompanyada d’una barana de ferro forjat. A l’ex-
terior de la casa hi ha un rentador resolt amb arcs parabòlics i roques cal-
càries als seus nervis. [5]



VISTABELLA. ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR. 1918-1923
Aquesta obra és una de les més
agosarades i preuades de Jujol.
Orgullós de crear una església de
nova planta, va estructurar el
temple a partir d’un quadrat on
s’hi distribueix la nau, el presbite-
ri, dues capelles, el baptisteri, la
sagristia i un lavabo. L’eix central
de la composició està format per
quatre pilars de totxo que soste-
nen arcs parabòlics, les voltes i la
cúpula central. L’exterior és una
suma de volums molt compactes
que van creixent emparats per la
línia vertical de la cúpula remata-
da per un acabament triangular
que sosté una creu. Hi destaquen
la pedra, el totxo i les baranes de
ferro serpentejants que acom-
panyen cap al campanar i les
finestres acabades amb alabastre
de Sarral. La decoració de l’inte-

rior també la va elaborar Jujol; les pintures les creava ell mateix i les apli-
cava Ramon Ferré. Cal observar detingudament un llum fet amb filferro,
cartó i fusta. També dos canelobres elaborats amb bitlles que tenen una
creu i incisions que recorden els talls que van fer al cos de Jesús a la
Passió. [6]

RENAU. ERMITA DEL LLORET. 1926
A les mans de Jujol una petita
rosassa de la façana va transfor-
mar-se en un estel de sis puntes,
l’estel de David, i una espècie
d’espitllera va esdevenir una ori-
ginal creu. Al campaneret d’espa-
danya li arrodoní el coronament
superior i n’ondulà els costats que
serven la campana. A l’interior
tot és color; omplí els espais de
les voltes d’aresta amb un fons
blau ple d’estels com ja era habi-
tual en obres seves; els nervis
estan pintats de blanc i amb cer-
cles vermells. Les pintures les
plasmà Ramon Ferré un habitual
col·laborador seu. Jujol ideà uns
arrambadors curvilinis remarcats
amb fulles blanques, elements
que es van repetint per l’interior
dels murs de l’espai sagrat. Tampoc hi podien faltar inscripcions llatines
de lloança a la Mare de Déu i a Jesucrist. [7]



ITINERARI 3: ALTRES ARQUITECTES
TARRAGONA · VILA-SECA · SALOU · EL CATLLAR

Aquesta ruta vol portar el viatger a
descobrir els edificis més singulars
(que no pas els únics) del Tarragonès
construïts amb criteris modernistes,
exceptuant les obres de Josep Maria
Jujol. 
Als pobles i ciutats del Tarragonès,
hom hi podrà trobar nombrosos bas-
timents aixecats per dos prolífics pro-
fessionals, Ramon Salas Ricomà i
Josep Maria Pujol de Barberà. Però no
foren els únics que deixaren sentir la
seva personalitat imaginativa a les
terres d’aquesta comarca del Camp de
Tarragona. Al Tarragonès hi acudiren

brillants creadors que tenen la seva obra escampada per arreu de
Catalunya. Són figures que van interpretar les tendències modernistes
assimilades a la ciutat molt tardanament i d’una manera eclèctica. El
repertori de noms que trobarà el visitant és molt ric: Antoni Gaudí
Cornet, Lluís Domènech i Montaner, Bernardí Martorell Puig, Juli Fossas
Martínez, Francesc de Paula Morera Gatell, Domènec Sugrañes Gras,
Alfons Barba Miracle, Pau Monguió Segura o August Font Carreras. 
En aquest panorama constructiu hi apareixen residències urbanes d’una
burgesia que volia deixar cons-
tància del seu prestigi social i de
la seva predilecció per un art
més innovador. L’ànsia d’ésser
originals portava els arquitectes
de primeries de segle a recupe-
rar certs elements de gust neo-
gòtic, neomudèjar, eclèctics que
trencaven amb la vella estètica
classicista. Els murs dels edificis
es manipulaven gràcies a les
infinites possibilitats que generava l’ornamentació. Baranes amb tires de
ferro cargolades, acabades amb flors, panys de mur presentats amb les
pautes volumètriques de la sezession, façanes que s’amagaven darrera
d’esgrafiats o pedres tallades... Tots aquests detalls es poden veure,
d’una manera o altra, a edificis de la ciutat com la Casa Salas [21], la Casa

Ripoll [17], la Casa Rabadà [25],
etc. [22] [26] [29]; aquesta
mateixa manera d’entendre l’ar-
quitectura es repetí en les cases
d’estiueig com ara la Quinta de
Sant Rafael [32] o el Mas Mallol
[33]. Algunes de les cases, com
la casa Bonet de Salou [9],
bevien de clares influències gau-
dinianes, en aquesta ocasió
recuperades per Domènec
Sugrañes. Altres edificis, com la

Balcó del Mediterrani · Tarragona

Capella de la Congregació de Jesús i Maria ·
Tarragona

Antic Escorxador Municipal· Tarragona



casa Fortuny del Catllar [10], pre-
senten una esplèndida façana fol-
rada d’ornamentació. A vegades
s’enyora que aquest paradís arqui-
tectònic modernista creat al
Tarragonès no fos tan prudent i
mesurat. La ciutat mostra un
variat catàleg de construccions
dedicades a l'arquitectura religio-
sa. Existiren dos importants con-
vents, el dels Pares Carmelites
[12], obrat per Pau Monguió

Segura, amb un volum imponent a base de pedra i totxo, església del
qual es finí amb una agulla neogòtica. L'altre, quasi a tocar, és el convent
de les Teresianes [24], una magnífica obra de Bernardí Martorell que
atreu no només pel seu aspecte serè aconseguit gràcies al totxo, sinó
també pels arcs parabòlics de la
seva porxada exterior o el seu ves-
tíbul amb trets gaudinians. Una
peça quasi màgica és l’altar de
Gaudí amb el recuperat ostensori
de la Capella de Jesús i Maria [23].
No es pot obviar la construcció del
monumental Seminari [19]
d’August Font i Pau Monguió aca-
bat amb detalls de gust neogòtic.
Altrament hom també podrà gau-
dir d’una obra singular vinculada
amb el món de l’arquitectura més pròpiament funerària. Es tracta del
Mausoleu de Jaume I [20]. Aquesta obra amaga una complexa biografia
i es presenta amb un repertori d’elements propis de l’estètica de
Domènech i Montaner. En definitiva, és una petita joia esculpida.
A primers de segle es va tenir cura no només de pensar en construccions

destinades a l’oci, sinó en dignificar la ciutat
amb equipaments de primera necessitat com
eren els escorxadors o els mercats. Respecte el
primer plantejament, Tarragona ciutat va fer
perdurable i emblemàtic el Balcó del
Mediterrani [28] i va aixecar una plaça de
toros [30] guarnida, com era molt habitual als
edificis de la capital, amb pedra i totxo. El mer-
cat central [27] es va construir en un lloc de
creixement de la ciutat, així com la fàbrica de
La Chartreuse [31] dels pares cartoixans, men-
tre que la fàbrica de l’Escorxador  [18], feta de
totxo i pedra, es bastia a la part alta de la capi-
tal, quasi reposant a la muralla romana.
Però les terres del Tarragonès tenien una agri-
cultura pròspera i poderosa i, per tant, necessi-

taven d’una arquitectura que facilités la sortida dels seus productes i la
seva transformació, tal és el cas del Celler Cooperatiu de Vila-seca [8].
No en coneixem el seu autor, de moment, però el seu exterior i interior
funcionals sabien perfectament com eren els altres cellers que s’aixeca-
ven a les comarques properes. 

Casa Bonet · Salou

Convent de les Teresianes · Tarragona

Casa Salas · Tarragona
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OBRES UBICADES A LA COMARCA 

1. RODA DE BARÀ. CAPELLA DEL MAS CARRERAS. 1944
ITINERARI 1 · Avinguda Reina Fabiola, , 66-68 ·    977 657 009
2. CREIXELL. CAMPANAR DE SANT JAUME. 1917
ITINERARI 1 · Plaça de l’Església·     Horari de Misses
3. CONSTANTÍ. ESGLÉSIA DE SANT FELIU.1911-1927
ITINERARI 2 · Plaça de l’Església ·      977 523 229
4. ELS PALLARESOS. CASA FORTUNY. 1920-43
ITINERARI 2 · Carrer Major, 4 · No és visitable
5. ELS PALLARESOS. CASA BOFARULL. 1914-1931
ITINERARI 2 · Carrer Major · No és visitable
6. VISTABELLA - LA SECUITA. ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR. 1918-1923
ITINERARI 2 · Plaça de l’Església ·      977 611 159
7. RENAU. ERMITA DEL LLORET. 1926
ITINERARI 2 · Renau ·      977 620 532
8. VILA-SECA. CELLER COOPERATIU. ANYS 20
ITINERARI 3 · Carrer Castillejos / carrer del Celler ·       977 309 300
9. SALOU. CASA BONET. 1918
ITINERARI 3 · Passeig de Jaume I, 2 · No és visitable
10. EL CATLLAR. CASA BORONAT O FORTUNY. 1907
ITINERARI 3 · Carrer Cavallers, 6 · No és visitable

OBRES UBICADES A TARRAGONA

11. TEATRE METROPOL. 1908-10
ITINERARI 1 · Rambla Nova, 46  ·      977 296     100
12. CONVENT DELS PARES CARMELITES DESCALÇOS. 1897 i 1918
ITINERARI 1 · Carrer de l’Assalt, 11 ·        Horari de Misses
13. CAPELLA DE SANT FRANCESC  A L’ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC. 1926
ITINERARI 1 · Rambla Vella, 28 ·      Horari de Misses
14. CAPELLA DEL CONVENT DE LES GERMANES OBLATES. ANYS 20
ITINERARI 1 · Carrer Portal del Carro, 13
15. ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ. ANYS 40
ITINERARI 1 · Carrer dels Descalços ·       Horari de Misses
16. CASA XIMENIS. 1914
ITINERARI 1 · Passeig de l’Imperi, 17 · No és visitable
17. CASA RIPOLL. 1913
ITINERARI 3 · Passeig de Sant Antoni, 15 · No és visitable
18. ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL . ACTUAL RECTORAT DE LA URV. 1899-1901
ITINERARI 3 · Carrer de l’Escorxador, s/n
19. SEMINARI. 1883-1888
ITINERARI 3 · Carrer de Sant Pau
20. MAUSOLEU DE JAUME I. 1906
ITINERARI 3 · Plaça de la Font, 1 ·      977 296 100
21. CASA SALAS. 1907
ITINERARI 3 · Rambla Nova, 25 · No és visitable
22. CASA BOFARULL. 1920
ITINERARI 3 · Rambla Nova, 37 · No és visitable
23. CAPELLA DE LA CONGREGACIÓ DE JESÚS I MARIA. 1878-79
ITINERARI 3 · Carrer Méndez Núñez
24. CONVENT DE LES TERESIANES . 1922-1949
ITINERARI 3 · Rambla Nova, 79
25. CASA RABADÀ O CASA VALLVÈ. 1918
ITINERARI 3 · Rambla Nova, 90 · No és visitable
26. CASA DEL DOCTOR ALEU. 1927
ITINERARI 3 · Rambla Nova, 97 · No és visitable
27. MERCAT CENTRAL. 1915
ITINERARI 3 · Plaça Corsini
28. PASSEIG DE LES PALMERES I EL BALCÓ DEL MEDITERRANI. 1889-1891
ITINERARI 3 · Rambla Nova
29. CASA PORTA MERCADÉ. 1919
ITINERARI 3 · Plaça Corsini · No és visitable
30. PLAÇA DE TOROS. 1883-88
ITINERARI 3 · Carrer Mallorca
31. FÀBRICA DE LA CHARTREUSE. s/d
ITINERARI 3 · Plaça dels Infants
32. QUINTA DE SANT RAFAEL. 1912
ITINERARI 3 · Parc de la Ciutat [c. del Doctor Battestini, c. Pere Martell, Avinguda Ramón y Cajal
y c. Vidal i Barraquer]
33. MAS MALLOL. 1920-1923
ITINERARI 3 · Camí de l’Oliva


