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Josep Aragay, artista del noucentisme

El noucentisme, com a moviment d’abast nacional, es va desenvolupar 
durant les primeres dècades del segle XX com a un dels pilars de la definitiva 
normalització cultural de Catalunya. El noucentisme va significar per al 
país el naixement d’un moviment polític i cultural modern propi, autòcton 
i regenerador que es distanciava del provincialisme i de l’hegemonia 
francesa que fins aleshores havia dominat el panorama català. I Josep 
Aragay (1889-1973), com a representant complet del moviment noucentista 
en els més diversos vessants artístics (pintor, ceramista, gravador, poeta, 
articulista i teoritzador), va esdevenir un dels artistes que millor van definir 
aquest període clau dins de la història de Catalunya. 

Josep Aragay va néixer el 3 d’agost de 1889 al carrer del Carme 
de Barcelona, ben a la vora de l’església barroca de Betlem. Als quinze 
anys va publicar el seu primer dibuix a Patufet, la primera revista infantil 
en català. Tres anys més tard, al 1907, Aragay va ingressar a l’Escola de 
Llotja, malgrat que l’ensenyança acadèmica no el va convèncer i, al cap 
de ben poc temps, va abandonar les classes per incorporar-se, recomanat 
per Joan Vilàs i Joaquim Folch i Torres, a l’Escola d’Art de Francesc Galí. 
Es pot dir que va ser allà on Josep Aragay va començar la seva autèntica 
formació com a artista.

L’Acadèmia Galí acabava d’obrir les portes al carrer de la Cucurulla 
tot esdevenint un dels centres pedagògicament més avançats per a 
l’ensenyament artístic del moment. Galí posava en pràctica a les seves 
classes un mètode pedagògic modern que posava l’èmfasi en el lliure 
desenvolupament de les capacitats creatives de cada alumne. Així, molts 
alumnes van recordar anys més tard l’Acadèmia Galí com el lloc on van 
veure desvetllar les seves altes capacitats artístiques: des de Joan Miró i 

Font de santa Anna del portal de l’Àngel (1918), decorada amb ceràmi-
ques de Josep Aragay i Francesc Quer.



4

Enric C. Ricart fins a Joaquim Sunyer, Jaume Mercadé o el mateix Aragay. 
De tots els alumnes, però, un dels qui Galí més va elogiar va ser Josep 
Aragay, i així ho prova un document conservat encara avui al Museu Aragay 
de Breda: És l’alumne més aprofitat i de condicions artístiques superiors 
a tots els altres que han passat per l’Escola, escrivia Galí. En resposta, 
Aragay escrivia poc temps més tard: en Galí és el desvetllador de les 
aptituts de cadascú (...) que hi corrin aquells qui, essent joves encara, i 
necessitats de consell, no esperen altra cosa de ningú sinó d’ells mateixos, 
perquè amb en Galí hi trobaràn, no l’home qui ensenya el que sab, sinó 
el qui ensenya a saber.

Així, va ser a l’Acadèmia Galí on Aragay va forjar els seus primers trets 
estilístics, influïts per l’obra del mestre Galí i d’una manera especial per les 
il·lustracions del gravador Frank Brangwyn, artista que va descobrir l’any 
1907 en ocasió de la V Exposició Internacional d’Art de Barcelona. Durant 
aquests anys, i ben bé fins al 1913, les primeres obres de l’Aragay van 
mostrar la força d’un dibuix monocrom atapeït, de traç gruixut i vigorós, 
alhora que imaginatiu i fantasiós. Destacaven les imatges barroques de 
cavalls i de velers, obres sovint obscures que esdevenien per a l’artista un 
símbol d’aventura i de valentia. Les referències a l’art del segle XVIII català 
anaven lligades a la recerca i recuperació d’una tradició popular autòctona 
que es basava en la visió noucentista que Prat de la Riba i Folguera feien 
d’aquest període com el del renaixement del poble català. 

Molts dels seus dibuixos van aparèixer publicats a partir de finals 
de l’any 1908 a la revista Papitu, on Aragay col·laborava amb d’altres 
il·lustradors com Apa (Feliu Elias), Yda (Pere Ynglada) o Manuel Humbert, 
i a la revista Picarol, fundada l’any 1912 per ell mateix juntament amb 
Xavier Nogués i Francesc Pujols. En poc temps, les amistats sorgides de 
l’Acadèmia Galí i de les col·laboracions a Patufet, Papitu i Picarol van 
anar situant Aragay cada cop més de ple dins del cercle d’artistes del 
moviment noucentista, tal com es va fer palès l’any 1911 en ingressar al 
grup de Les Arts i els Artistes i en rebre l’encàrrec d’Eugeni d’Ors per dur 
la direcció artística de l’Almanach dels Noucentistes.

La carrera artística duta a terme per Aragay durant les dècades de 
1910 i 1920 va ser prolífica, altament prolífica; amb centenars de dibuixos, 
il·lustracions, ceràmiques i pintures. A banda de les il·lustracions que van 
continuar apareixent a les revistes Cuca fera (1917), Jordi (1928), Mirador 
(1932) i Borinot (1923-1925), rebia encàrrecs per a la il·lustració de llibres 



Josep Aragay a les Galeries Laietanes. Vell i Nou, 15 de gener de 1916.
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i per al disseny d’anuncis publicitaris prou significatius, com els de la joieria 
de Jaume Mercadé o el del Faians Català de Santiago Segura. Amb tot, 
ben aviat el jove artista va començar a mostrar les seves aptituds en altres 
camps de l’art, treballant com a pintor de cavallet, muralista i ceramista.

L’abril de 1913 Aragay va presentar a les Galeries Dalmau la seva 
primera exposició individual de dibuixos al carbó, projectes per a pintura 
mural i pintures a l’oli realitzades entre els any 1907 i 1913. Dos anys 
més tard, a finals de 1915 i a primers de 1916, dues noves exposicions 
a les Galeries Laietanes de la Gran Via van mostrar noves pintures i nous 
dibuixos, alhora que van servir per donar a conèixer l’Aragay decorador de 
ceràmica, fruit de les primeres col·laboracions amb el ceramista Francesc 
Quer. Si al 1913 dos articles de Francesc Pujols i Joaquim Folch i Torres 
publicats respectivament a la revista Catalunya i a La Pàgina Artística de 
la Veu de Catalunya havien posat les pintures i dibuixos d’Aragay al punt 
de mira de les noves creacions artístiques del noucentisme, les dues 
exposicions celebrades a les Galeries Laietanes entre 1915 i 1916 van 
significar la consolidació de l’artista a la ciutat; van afirmar la solidesa 
d’Aragay no solament com a dibuixant, sinó com a pintor, decorador i artista 
complet del noucentisme. D’aquesta manera, en ocasió de l’exposició de 
ceràmiques de Quer i Aragay de 1915, el filòsof Pujols va arribar a afirmar 
haver descobert el segon home català capaç d’arribar al màxim grau de 
perfecció estètica, aquests dos homes, que l’un és jove i l’altre és vell, 
son l’Aragay i en Gaudí. Uns mesos abans, en ocasió de l’Exposició d’«Art 
nou català» de Sabadell (1915), Aragay havia fet la seva primera aparició 
com a teòric amb una conferència que va ser presentada l’any següent 
a manera de tractat artístic: La pintura catalana contemporània, la seva 
herència i el seu llegat (1916). 

Entre els anys 1914 i 1916, Aragay va començar a modular l’ímpetu 
del barroquisme que fins aleshores havia caracteritzat el seu estil per 
aproximar-se a formes més estilitzades i pròximes al caràcter clàssic 
de La Ben Plantada, formes més en consonància amb la defensa que 
el noucentisme feia de la tradició i de la cultura mediterrània. Així, tot i 
que a les últimes exposicions mostrava encara molts dels elements de la 
gramàtica barroca que havien caracteritzat la trajectòria dels anys anteriors, 
plena de vaixells, cavalls i cavallers, feia diversos anys que havia començat 
a manifestar un especial interès per Itàlia i per aprendre la tècnica de la 
pintura al fresc, el gènere que millor representava els ideals de la poètica 



Passaport del viatge a Itàlia de Josep Aragay (1916-1917).  
Museu Municipal Josep Aragay de Breda.
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artística dels noucentistes. Aragay havia començat a estudiar i a treballar 
amb la pintura mural cap a l’any 1913, i just quan la seva obra començava 
a veure els fruits del creixent interès per l’art renaixentista, l’Ajuntament 
de Barcelona li va concedir una beca d’estudis per perfeccionar els seus 
coneixements de pintura al fresc a Itàlia. 

Als vint-i-set anys d’edat, i en plena Guerra Mundial, el mes d’abril de 
1916 va partir cap a Itàlia seguint el mateix camí que anteriorment havien 
fet Torres Garcia, Canyellas i Sunyer. Aquest viatge va colpir l’artista; el pas 
per Pisa, Siena, Orvieto, Roma, Assís, Nàpols i Pompeia, i especialment els 
tres mesos que va passar a Florència, van marcar profundament l’artista 
i les obres que des d’aleshores concebria. 

En ocasió de la mostra de les primeres ceràmiques presentades per 
Quer i Aragay el desembre de 1915, la revista Themis escrivia: Esperem 
que l’Aragay, com a fruit de són pròxim viatge per l’Itàlia, ens mostrarà 
obres esquisides informades pels mestres de la renaixença florentina. Un 
any més tard, al mes de novembre de 1916, just després de visitar la 
basílica de Sant Joan de Letrà de Roma, Aragay escrivia al seu diari de 
viatge: Jo que m’he sentit titllar de barroc, l’he avorrit per a sempre més, 
i no puc creure que pugui haver-hi en mi al mateix temps gèrmens de 
barroc i odi al barroquisme. I així, efectivament, Florència, Roma i la llarga 
estada a Itàlia van marcar un abans i un després en l’obra de l’artista. 

En retornar d’Itàlia, Aragay va posar en pràctica els nous ideals artístics 
desenvolupats durant els últims mesos amb una nova col·laboració amb 
el ceramista Quer: la decoració ceràmica de la font de santa Anna, al 
portal de l’Àngel, la que esdevindrà la seva obra pública més reeixida i un 
dels principals símbols de l’ideari i el programa noucentista. Es tractava 
del primer encàrrec rebut en arribar a Barcelona; una font inaugurada 
pocs mesos abans de publicar els poemes Itàlia (1918) i on la força del 
barroquisme es va veure ja en gran mesura diluïda en la nova saba aportada 
pel classicisme mediterrani. 

Vinculat al grup de Les Arts i els Artistes, i als deixebles de Francesc 
Galí, l’any 1918 Aragay va entrar com a professor de decoració de ceràmica 
a l’Escola Superior de Bells Oficis de la Diputació, on va exercir la docència 
fins al cop d’estat de Primo de Rivera. Durant aquest període, va continuar 
presentant pintures i ceràmiques a diverses exposicions, alhora que va 
escriure la seva obra més destacada, El Nacionalisme de l’Art (1920), on 
demostrava la interiorització dels ideals del noucentisme com a confluència 
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d’interessos polítics i culturals per construir un projecte de modernitat 
culturalment avançat alhora que respectuós amb les tradicions pròpies 
del país. Aragay parlava d’un art arrelat a la reconquesta de la consciència 
nacional del país i posava com a model la tradició artística italiana, on els 
artistes eren constructors ideals de la ciutat. 

Durant els primers anys de la dècada de 1920, Aragay va dur a la 
pràctica els ideals en l’art expressats a El Nacionalisme de l’Art tant des 
de la plaça de docent a l’Escola Superior de Bells Oficis com mitjançant 
la seva activitat com a artista. Va traspassar a les seves obres l’esperit 
de la ceràmica catalana tradicional i popular així com els valors estètics 
mediterranis i els models renaixentistes florentins i romans. Això es va 
fer especialment palès amb els plats i altres ceràmiques presentades a 
l’exposició de les Galeries Laietanes de 1921, amb projectes pictòrics 
com la decoració del baptisteri de Breda (1924) i amb obres singulars tan 
significatives com la pintura Les Vacances (1923). Amb tot, l’inici de la 
dictadura de Primo de Rivera i la conseqüent dissolució de la Mancomunitat 
de Catalunya, va comportar que al cap de poc temps Aragay abandonés 
l’activitat docent, alhora que, probablement, atesa la mala acollida que 
va tenir la presentació de Les Vacances, va fer decidir l’artista a deixar de 
pintar per dedicar-se a la il·lustració i a la ceràmica. Aragay va continuar 
actiu com a artista a Barcelona fins al 1925, data en què es va retirar 
de la vida pública i va traslladar la seva residència al peu del Montseny.

L’any 1925, recent arribat a Breda, poble matern i de tradició 
ceramista, Aragay hi va obrir un forn i taller de ceràmica que mantindria 
en funcionament fins a l’any 1941. Durant aquest període va seguir produint 
rajoles i vaixelles artístiques, algunes d’elles exposades els anys 1930 
i 1931 a la Sala Parés, alhora que es va iniciar en l’art del gravat amb 
diversos aiguaforts d’escenaris de la població de Breda. Passada la Guerra 
Civil, va abandonar la ceràmica per agafar de nou els pinzells i dedicar els 
esforços a una sèrie de projectes pictòrics de temàtica bíblica i literària 
que van tenir l’artista ocupat durant els últims anys de la seva vida.

Ricard BRU I TURULL. 
Doctor en història de l’art.



Bodegó, 1915. Pintura a l’oli. 
Signat: Aragay Maig 1915. 50 x 60 cm.



Ceràmica policromada, c. 1915-1918. 29 x 15 cm.



Plat de ceràmica esmaltada realitzat a l’Escola Superior de Bells O!cis, c. 1921.
Signat: ARAGAY PINT. E.S.B.O. UGARTE CERAMISTA. 40 cm. 
(Josep Aragay —decoració— i Josep Ugarte —ceràmica —)



Plat de ceràmica esmaltada, 1923. 
Signat: ARAGAY MCMXXIII. 43 cm. 



Plafó de ceràmica esmaltada, c.1920-1930. 30 x 30 cm.



Festa Major de Breda, 1933. Aiguafort. 
Signat: Aragay 1933. 39 x 49 cm.

Vista de Breda, c.1930-1938. Aiguafort
Signat: Aragay. 14 x 25 cm.
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Exposicions de Josep Aragay

1910 Sala Parés. Exposició col·lectiva.
1910 Sala Reig. Dibuixos. 
1910 Faians Català. Exposició col·lectiva A la memoria den Casellas.
1911 Faians Català. Exposició col·lectiva de Les Arts y els Artistes.
1911 Sala Clarà. Exposició col·lectiva. Dibuixos. 
1911 VI Exposició Internacional d’Art. Exposició col·lectiva.
1913 Galeries Dalmau. Primera exposició individual de Josep Aragay. Mostra 

carbons i pintures a l’oli realitzades entre 1907 i 1913.
1915 Exposició d’Art Nou. Sabadell. Exposició col·lectiva. Dibuixos.
1915 Galeries Laietanes. Exposició de ceràmiques cuites per Francesc Quer i 

decorades per Josep Aragay.
1916 Galeries Laietanes. Exposició individual de pintures i dibuixos. 
1916 Bilbao. Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes.
1918 Galeries Laietanes. Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes. Dibuixos.
1919 Saló de Tardor. Associació d’Amics de les Arts. Exposició col·lectiva.
1919 Galeria Puig. Exposició de frescs, dibuixos i ceràmiques d’Aragay, juntament 

amb una col·lecció de vidres esmaltats de Francesc Quer.
1920 Saló de primavera. Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes.
1921 Galeries Laietanes. Aquarel·les i ceràmiques de Breda. 
1921 Saló de Tardor. Exposició de col·lectiva de Les Arts i els Artistes.
1922 Saló de Primavera. Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes. 
1924 Galeries Laietanes. Pintura Les Vacances i els projectes pel baptisteri de 

Breda.
1926 Sala Parés. Exposició d’art litúrgic. Pintures del baptisteri de Breda.
1928 Galeria dels Bells OficisCasa Busquets (Girona). Ceràmiques i frescos.
1928 Sala Parés. Ceràmiques i gresos en relleu d’Aragay. Exposició col·lectiva.
1929 Exposició Internacional de Barcelona. Palau Nacional de Montjuïc. Les 

Vacances.
1930 Sala Parés. Exposició de 140 ceràmiques, entre les quals els plafons 

de rajoles destinat a l’Institut Antituberculós de la Caixa de Pensions i 
d’Estalvi.



1930 Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes. 
1931 Sala Parés. Ceràmiques.
1933 Galeries Empòrium. Exposició col·lectiva de l’Associació d’Humoristes de 

Barcelona.
1935 La Pinacoteca. Exposició col·lectiva de Les Arts i els Artistes.  
1938 Saló de Tardor. Exposició col·lectiva de dibuixos i gravats (aiguaforts).
1949 Galeries Syra. Exposició de 22 pintures i 31 aiguaforts.
1961 Sala Parés. Exposició antològica de pintura (1914-1961). 
1968 Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Breda. Antològica de pintures.
1974 Museu Josep Aragay de Breda (inauguració).

Detall de Plat de ceràmica esmaltada, 1923. 
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