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Amb el títol Any Jujol 140 s’està 
desenvolupant un moviment artís-
tic, cultural i social per difondre la 
figura de l’arquitecte modernista 
tarragoní Josep Maria Jujol i Gibert 
(1879-1949) en fer els 140 anys del 
seu naixement. Són molts els do-
cuments que l’estudien, els quals 
comencen per al·ludir l’habilitat 
que tenia en dibuixar des de ben 
petit. 

Això no obstant, la importància 
plàstica de les seves obres, i les 
col·laboracions amb altres grans 
arquitectes contemporanis, ha 
distret l’atenció respecte d’aque-
lla primera inspiració de dibuixant, 
que realitzava tot partint d’un full 
de paper senzill i d’una anotació 
inspirada i ràpida. 

Amb el pas del temps, i de fer 
l’ofici d’arquitecte, els seus dis-
senys gràfics del que serien les 
naus dels temples, les capelles 
votives o les ermites rurals van 
quedar plasmats en projectes es-
bossats per convertir-los, més tard, 
en plànols professionals.

Molts dels encàrrecs que va 
rebre provenien de l’àmbit religi-
ós i era freqüent la seva presència 
en els llocs per interpretar idees i 
recrear els límits dels espais. Fruit 
d’aquestes visites i de la relació 
amb els gestors locals va ser l’edi-
ció de fulls de goigs directament 
vinculats a les esglésies i devoci-
ons per a les quals treballava. 

Una vintena de goigs van anar 
sorgint de forma espontània a me-
sura que l’interès d’algú els gestio-
nava, trobava poetes per als textos 
i traspassava a Josep M. Jujol la cre-
ativitat de les il·lustracions que els 
acompanyarien.

Tres modalitats
 
Així, trobem uns fulls de goigs 

seus que podríem agrupar en tres 

CULTURA

Molts dels seus encàrrecs provenien de 
l’àmbit religiós

Els goigs dibuixats per 
l’arquitecte Josep M. Jujol

NORA VELA

«Goigs a sant  
Antoni de Pàdua.»
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modalitats de decoració: 

—Dibuixos per representar la imat-
ge principal de l’advocació go-
gística.

—Dibuixos lineals per decorar, dins 
del full, orles molt originals i 
amb gran personalitat.

—Dibuixos a tota plana que inte-
gren el disseny dels versos i les 
partitures juntament amb l’ad-
vocació cantada i un rerefons 
afiligranat lleugerament poli-
cromat en algun cas.

Entre les imatges que repre-
senten els sants lloats, tenim uns 
Goigs de sant Jordi, patró del cen-
tenari del Centre Excursionista de 
Catalunya i uns Goigs a sant Antoni 
de Pàdua, patró dels arquitectes i 
paletes, en el dia de la seva festa. 
Dos estils diferents i amb tècni-
ques també diferents. 

Pel que fa a les imatges que 
plasmen les orles que acompanyen 
alguns goigs, trobem uns Goigs a 
la Mare de Déu de Lloret venerada 
a l’ermita de Renau, amb dibuixos 
lineals curiosos i poc habituals en 
aquest gènere, o el corondell de 
la Letrilla de santa Teresa de Jesús. 

«Goigs a 
la Mare de 
Déu de 
Lloret.»
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Artista fecund i notable
D’ençà que va acabar la carrera d’Arquitectura (1906), Josep 

Maria Jujol i Gibert va treballar amb Antoni Gaudí i va col·laborar 
en les obres de la Pedrera, el parc Güell i la reforma de la catedral 
de Mallorca, la qual cosa va fer que restés, fins a la mort de l’il·lus-
tre arquitecte el 1926, profundament influït pel seu mestratge. Fou 
l’artista més qualificat del cercle de col·laboradors que Gaudí va 
formar al seu taller-escola de la Sagrada Família. Jujol va ser pro-
fessor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. De la seva obra, en 
destaca l’església del Sagrat Cor a Vistabella, la Torre dels Ous a 
Sant Joan Despí, la casa Planells a l’avinguda Diagonal de Barcelo-
na o el santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri. 

Glosada, del mateix estil d’habilitat 
estilística.

Finalment esmentarem dues 
decoracions de goigs que impli-
quen la totalitat del full de paper, 
com són els bonics Goigs de sant 
Sebastià, màrtir, patró de Guime-
rà, o els Goigs de l’Assumpció de la 
Mare de Déu, patrona de Guimerà.

També van quedar plasmats en 
forma de goigs uns dissenys de 
projectes seus, que daten de l’any 
1930 segons la signatura, i que cor-
responen a un pas processional per 
als Goigs de nostre Senyor Jesucrist 
en el sepulcre venerat a l’església de 
sant Llorenç de la ciutat de Tarrago-
na, i l’encantador pedró destinat al 
camí de la Brufaganya, integrat als 
Goigs a llaor del gloriós sant Magí, 
anacoreta i màrtir, i que no va arri-
bar a construir-se.

Amics dels Goigs de Barcelona 
ha volgut sumar-se a aquest cente-
nari amb la publicació d’uns Goigs 
a llaor de Josep Maria Jujol i Gibert, 
presidits per la fotografia del re-
taule de Santa Maria de Guimerà, 
decorat pel nostre arquitecte, que 
inclou una relació dels disset fulls 
de la sèrie Goigs de l’Arxiu Jujol, 
anotada al revers.

Montserrat Duran i Albareda, en 
el seu estudi doctoral Josep M. Ju-
jol: l’arquitectura amagada (Meteo-
ra, 2003) diu: «Relacionada segu-
rament amb les entitats religioses, 
Jujol desplega també la faceta de 
dissenyador de goigs. Les seves 
constants visites a esglésies i ermi-
tes escampades arreu (...) el durien 
a iniciar una incipient col·lecció de 
goigs que el seu fill incrementaria.»

Per acabar cal afegir que la seva 
filla Tecla Jujol va il·lustrar també 
alguns goigs i que la Biblioteca 
Pública de Tarragona conserva una 
col·lecció de 8.000 goigs donada 
pel seu propietari, Josep M. Jujol, 
fill de l’arquitecte. 

«Goigs de l’Assumpció de la Mare de Déu, patrona de Guimerà.»




