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La peça del mes és un cartell modernista, 
que anuncia l’exposició de blondes i puntes 
que tingué lloc a Arenys de Munt l’any 1906. 
La part central, l’ocupa la figura estilitzada 
d’una puntaire, que destaca sobre el fons 
d’un ventall de puntes obert. Aquest motiu 
queda emmarcat per una garlanda de flors i 
per les lletres que anuncien l’exposició. Tota la 
composició està acolorida amb una combina-
ció de tons ocres, marrons i vermellosos que 
contrasten amb el verd del coixí, i ressalten el 
blanc de les puntes i del davantal de la noia. 
Cal tenir en compte que han passat cent onze 
anys des que es va editar i els colors originals 
han perdut força.

El cartell es va imprimir al taller d’arts gràfi-
ques Barral Hermanos, fundat per Josep Gual, 
pare de l’artista barceloní Adrià Gual. Més tard 
es fusionaria amb la indústria litogràfica Seix 
i passaria a denominar-se Seix i Barral. Aquest 
taller va ser un dels que més va contribuir al 
cartellisme català.1

La tècnica emprada per a imprimir-lo s’ano-
mena cromolitografia, una evolució de la lito-
grafia que es basa en el principi químic de re-
buig recíproc entre l’aigua i les matèries grasses. 
Si amb aquesta darrera només es requeria una 
pedra calcària brunyida on es dibuixa el motiu a 
estampar, amb la cromolitografia calien tantes 
pedres (matrius) com colors tenia el dibuix.2
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1 · GIRALT-MIRACLE, Daniel, “Els tallers catalans, la indústria gràfica”, en Cartells catalans: del modernisme a l’Exposició 
Internacional del 1929, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p. 9 i p. 110.
2 · BLAS BENITO, Javier (coord.). Diccionario del dibujo y la estampa: vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, 
litografía y serigrafia, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1996.
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5 · Egara, año XV, número 706, Terrassa, 2-6-1906, p. 4.
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Així com de la majoria de cartells de l’època 
se’n pot saber l’autoria perquè estan signats 
per l’artista, aquest no ho està, i això ha fet 
que durant molts anys, no se sabés qui l’havia 
dissenyat. Molt més tard, possiblement per la 
similitud de l’estil, es va atribuir al cartellista 
Antoni Utrillo.3

Finalment, fent recerca sobre l’exposició de 
blondes al dipòsit digital de premsa històrica 
Trencadís i a l’hemeroteca de La Vanguardia, 
van aparèixer dues notes referents a l’auto-

Puntaires d’Arenys de Munt
Foto: Adolf Mas, 1906
Institut Amatller de l’Art Hispànic. 
Arxiu Mas

ria del cartell. La primera, de La Vanguardia,4 
diu el següent: “El inteligente arquitecto don 
Enrique Sagnier se ha prestado a dibujar los 
carteles anunciadores de la mencionada Expo-
sición, sin remuneración alguna.” La segona, 
publicada al diari Egara 5 de Terrassa, fa saber 
que: “En la fachada de la Casa Consistorial se 
ha fijado un hermoso y artístico cartel, lleno 
de vida y colorido, anunciando la Exposición 
regional de blondas y encajes de Arenys de 
Munt, proyectado dicho cartel por el arquitec-
to don Enrique Sagnier.”

Qui era Enric Sagnier

Enric Sagnier va ser un arquitecte, nascut 
a Barcelona l’any 1858 i mort a la mateixa ciu-
tat l’any 1931. Tothom que ha visitat la ciutat 
comtal ha vist alguna obra seva, encara que no 
n’ha estat conscient. L’edifici d’habitatges d’estil 
neogòtic, conegut amb el nom de casa dels ger-
mans Pons, que es troba al principi del passeig 
de Gràcia, el Palau de Justícia de Barcelona, que 
va projectar amb l’arquitecte Josep Domènech 
Estapà, o el temple del Tibidabo són tres dels 
seus projectes més coneguts. Però no cal apro-
par-se a Barcelona per a veure les seves obres. 
Algunes de les elegants torres unifamiliars que 

podem veure al passeig dels Anglesos de Cal-
detes i al passeig del Marquès de Casa Riera de 
Sant Vicenç de Montalt, són projectes seus, així 
com un dels panteons més bonics del cementiri 
d’Arenys de Mar.6

Sagnier va gaudir d’un gran reconeixement 
durant els cinquanta anys que va exercir la seva 
professió. Va treballar per a l’alta burgesia i per 
als ordes religiosos, però també va projectar 
edificis més modestos, cases per als obrers i 
edificis públics. Al catàleg de la seva obra hi ha 
inventariats gairebé quatre-cents projectes.7 

https://issuu.com/circuitmuseustextils/docs/un_cartel_para_la_casa_fiter
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1906/02/27/pagina-2/33380196/pdf.html?search=Arenys de Munt
http://trencadis.diba.cat/catalog/diba:90304/viewer?locale=ca
http://www.enricsagnier.com/
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8 · BARJAU, Santi, Enric Sagnier, Labor, Barcelona, 1992, p. 15.
9 · SALOM VIDAL, Victoria, “El cartel modernista catalán”, D’art, 1979, número 5, Barcelona, p. 78-103.

És per tot això que inicialment causa sor-
presa que fos autor d’un cartell, de fet, ara per 
ara, és l’únic que se li coneix. Al mateix temps 
això també explica perquè durant tants anys 
se n’ha ignorat l’autoria, senzillament qui el va 
dissenyar no era un cartellista.

Cal aprofundir en la biografia de Sagnier 
per descobrir que l’arquitecte va tenir una sòli-
da formació artística, tant musical com en di-
buix i pintura, gràcies a la posició acomodada 
de la seva família. Va arribar a ser un virtuós del 
violí. Estudià amb el pintor Simó Gómez (1845-
1880) i sembla que també rebé classes a la Llot-
ja, “Aquest pòsit cultural li donà un gran domini 
del dibuix i del color.” 8 Tant la música com la 
pintura van ser unes activitats que només des-
envolupà en l’àmbit privat.

Sagnier també va tenir una estreta relació 
amb els millors artistes gràfics de l’època a tra-
vés del Cercle Artístic de Sant Lluc del qual fou 
membre fundador. Se li atribueix, amb segure-
tat, el disseny del segell de l’entitat. També parti-
cipà en diversos projectes del Cercle en col·labo-
ració amb Alexandre de Riquer, Antoni Utrillo, i 
l’orfebre Frederic Masriera entre d’altres.

Enric Sagnier i Villavecchia
Enric Sagnier, Labor, Barcelona (1992), 
ISBN 84-335-4802-6

L’època d’esplendor del cartell modernista

Per entendre més la singularitat d’aquesta 
peça cal repassar breument la importància del 
cartell en aquella època (finals del segle dinou 
i principis del vint), quan va esdevenir el suport 
publicitari per excel·lència, gràcies als avenços 
en les arts gràfiques, entre aquests la cromoli-
tografia, que permetien fer els cartells en color. 
En aquella època l’ofici de dissenyador gràfic no 
existia, de manera que els autors eren pintors, 
il·lustradors i escenògrafs, entre els quals, Ra-
mon Casas, Adrià Gual, Martí de Riquer...

El cartell tenia la consideració d’obra ar-
tística. En els concursos de cartells, convocats 
per marques comercials i entitats, s’atorgaven 
grans premis en diners i atreien els millors artis-
tes. Prestigioses galeries d’art en feien exposi-
cions i s’editaven revistes únicament dedicades 
a mostrar-los. Eren també objecte de col·lec-
cionisme, tant és així que molts dels fons de 
cartells que avui dia estan dipositats en museus 
catalans, tenen el seu origen en col·leccions 
particulars d’aquesta època.9

L’any 1906 no es va convocar cap concurs 
per triar el millor cartell per a l’exposició. A més 
a més tenim una peça sense signar i l’estil no es 
pot comparar amb certesa amb cap altre car-
tell de l’època. Segurament, en el seu moment 
la gent va saber qui n’era l’autor, però amb els 
anys se’n va perdre la memòria.

http://www.raco.cat/index.php/Dart/article/view/99773
http://www.santlluc.cat/


Política i puntes: l’exposició de l’any 1906

L’exposició de blondes i puntes de l’any 
1906 ve precedida de cinc anys de picabaralles 
polítiques, amb destitucions i reposicions d’al-
caldes, empresonaments i manifestacions. Els 
protagonistes d’aquests fets van ser d’una ban-
da Miquel Torrent, representant del caciquis-
me i alcalde fins a l’any 1901, i de l’altra Ramon 
Vernis, capdavanter del catalanisme creixent.

Fora molt llarg d’explicar aquí els inci-
dents 10 que van tenir lloc aquells anys, i tam-
poc és el propòsit de l’article. El cas és que 
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10 · FORN, Francesc, Petita història d’Arenys de Munt, El Set-ciències, Arenys de Mar, 1999, p. 135-137,147, 157.
11 · Egara, año XV, número 698, Terrassa, 7-4-1906, p. 2.
12 · La Costa de Llevant, any XIII, núm. 20, Canet de Mar, 19-5-1906, p. 7.

Isabel Tudurí Valls
Bibliotecària

· Arenys de Munt: bibliografia dispersa
· Cròniques retro

La Esquella de la Torratxa
Any 28 Número 1436
1906 juliol 6

Miquel Torrent tenia el suport del que, en 
aquell moment, era diputat a Corts pel districte 
d’Arenys de Mar, Josep Elies de Molins. Aquest, 
a instàncies del primer, va fer tancar a la presó 
Ramon Vernis mentre era batlle d’Arenys de 
Munt. Aquest empresonament causà grans 
protestes que perjudicaren Elies de Molins, 
que va perdre les eleccions a Corts a favor de 
Joaquim Sagnier, germà d’Enric Sagnier. Deu 
ser a partir d’aquest moment que es va esta-
blir, diguem-ne, una aliança política entre Ver-
nis i Sagnier, que durà molts anys.

El gener del 1906 Ramon Vernis recuperà 
l’alcaldia i just un més després va fer la pro-
posta d’organitzar una exposició regional de 
puntes que va rebre el suport de les autoritats 
més altes. Joaquim Sagnier aconseguí una sub-
venció de 500 pessetes del ministre de Foment, 
per a l’exposició.11 

Probablement va ser el mateix Sagnier qui 
va demanar al seu germà de fer el cartell, o ha-
vent-se’n assabentat, aquest últim es va oferir 
personalment a fer-lo sense cobrar. No se sap 
quants exemplars se’n van editar. Actualment 
n’hi ha tres de localitzats. El cartell va agradar 
molt i únicament rebé crítiques perquè estava 
escrit en castellà.12

L’exposició de blondes i puntes, celebrada 
entre l’1 de juliol i el 19 d’agost, va tenir molt 
d’èxit i va suposar un increment d’encàrrecs 
per a les puntaires del poble.

Al Museu d’Arenys de Mar es conserven 
dos exemplars d’aquest cartell amb els núme-
ros de registres 378 i 3462. Un d’ells era als ma-
gatzems de l’Ajuntament d’aquesta població i 
va ser recuperat per Josep Maria Pons Guri, 
l’altre, estava en possessió de la senyora En-
riqueta Borrell que el va donar al Museu l’any 
1988. Un tercer exemplar està dipositat a l’Ar-
xiu Missé d’Arenys de Munt.

http://trencadis.diba.cat/catalog/diba:90277/viewer?hl_text=Arenys&locale=ca
http://trencadis.diba.cat/catalog/diba:99560/viewer?locale=ca
http://arenysdemuntbibliografiadispersa.blogspot.com.es/
http://arenysdemuntcroniquesretro.tumblr.com
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