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Transformar una sala d’exposicions 
en una biblioteca i mostrar un pa·
trimoni gairebé oblidat és l’objectiu 
d’aquesta exposició.

Per poc més d’un mes la nostra col·
lecció de revistes d’art, arquitectura, 
arts gràfiques, cultura i societat, de 
diferents països, llengües i temps, 
surt de les seves caixes i es presen·
ta en un context extraordinari de 
consulta.

Aquesta presentació no vol ser un 
desafiament a cap de les tradicio·
nals modalitats de consulta sinó tot 
el contrari: representa una crida a la 
preservació i la difusió del rellevant 
patrimoni que conservem, comen·
çant amb la primera inevitable 
etapa d’aquest procés: el reconei·
xement de l’existència i del valor 
d’aquest patrimoni.

És una reivindicació d’identitat de 
Sant Lluc, que és sinònim de pràcti·
ca artística i alhora de més de cent 
anys d’història. Per aquesta raó les 
revistes es presenten conjuntament 
amb els nostres Estatuts.

Fa 120 anys, el 22 de març de 1893, 
els fundadors varen veure aprovats, 
davant del Governador Civil, els 
primers Estatuts que explicaven les 
raons de ser de l’entitat i els seus 
objectius i que avui obren aquesta 
selecció de revistes que ens recorda 
un altre aspecte fonamental de la 
nostra història.

Es tracta d’un patrimoni oblidat? 
No ho ha estat des del moment que 
avui el podem mostrar, gràcies tam·
bé a la feina de conservació de les 
dues bibliotecàries que he conegut, 
però no ha tingut en la nostra vida 
social recent el pes que li pertoca. És 
important que les noves generacions 
de socis el coneguin, que la societat 
en general sàpiga que existeix i que 

els socis que porten molts anys a la 
casa recordin haver fullejat aques·
tes revistes a la biblioteca del carrer 
del Pi.

La biblioteca va néixer amb Sant 
Lluc i fins avui, amb diverses vicis·
situds, ens ha acompanyat en les 
diferents seus. En els últims anys 
l’escàs interès per la consulta de les 
revistes i la necessitat d’una col·
locació fora de la vista, han contri·
buir a un cert oblit. Avui les tornem 
a la vida, a la seva funció principal, 
que siguin consultades, obertes, 
fullejades, però amb la mateixa cura 
amb que tractaríem un gravat antic, 
un dibuix o altres llibres il·lustrats de 
la nostra biblioteca.

La nostra esperança és que, quan 
acabi l’exposició, no s’acabi el desig 
dels socis i dels historiadors de 
consultar·les. Creiem important que 
aquesta part de la nostra història 
no es perdi. Perdre·la, per nosaltres, 
no vol dir que les revistes tornin a la 
foscor de les caixes, sinó que conti·
nuïn sent ignorades i oblidades.

Lluís Utrilla 
President

Patrocinadors Col.laboradors



 
Revistes i diaris  
en la nostra història

La biblioteca va representar un pilar fona·
mental de la vida social de la nostra entitat 
durant molts anys, com a mínim fins al seu 
tancament per l’esclat de la Guerra Civil. La 
Junta Directiva de l’entitat preveia el càrrec 
de bibliotecari, ocupat, entre d’altres, per 
un intel·lectual del calibre de Sebastià 
Gasch.

El paper de la biblioteca en la formació 
artística es considerava tan essencial 
com la pràtica dels apunts. Recorda Joan 
Cortés, rememorant una entitat aleshores 
tancada a causa del franquisme: «a pesar 
del mucho tiempo transcurrido, paréceme 
que estoy viendo las dependencias de aquel 
nido de Arte, sencillas, sin que en ellas 
faltase algo de cuanto concierne a cultu·
ra plástica: Sala biblioteca con profusión 
de títulos, revistas y diarios nacionales y 
extranjeros; una clase amplia en la que se 
estudiaba el natural, ante modelo vivo». 
Pocs anys després, quan l’entitat havia 
tornat a obrir portes, serà el president 
Joaquim Renart qui remarca com el binomi 
apunts·biblioteca la vertebrava, subratllant 
que «després de la nostra resurrecció... la 
primera cosa que es procurà fou refer la 
Biblioteca i muntar una Classe de Dibuix».1 

El valor essencial que s’assignava a la 
biblioteca va ser clar des de la fundació i el 
primer consiliari Torres i Bages, home dotat 
d’una gran visió estratègica, explicava 
als socis que «vostès, com artistes, els hi 
convindrà tenir certes obres a la biblioteca 
que no és prudent tinguin l’aprovació d’un 
sacerdot, encara que sigui com a Consi·
liari». El futur bisbe parlava mogut per la 
convinció que només una documentació 
àmplia i no censurada permetria als “llucs” 
de proposar·se com una alternativa prepa·
rada i sòlida a l’art bohemi.

El coneixement de l’actualitat artística era, 
doncs, un element clau per a la reixida de la 
missió d’artistes al servei de la societat que 
els fundadors es proposaven.

Guiats per aquesta fe en la importància de 
llibres, revistes, diaris i làmines il·lustrades, 
els “llucs” recopilaren un considerable 
nombre de títols i l’any 1903·4 n’editaren 
un catàleg indexat on figuren centenars 
d’entrades, una xifra impressionant si tenim 
en compte la situació econòmica precària 
de l’entitat.

Les obscures i tormentades vicissituts his·
tòriques de la biblioteca no ens permeten 
reconstruir·ne completament el contingut 
fins l’any 1936. De fet, la «vella i enyorada 
Biblioteca»2 durant el tancament dels anys 
1936·51 suposem quedà en mans de Joa·
quim Carreras, joier i propietari de l’estatge 
dels 4 Gats i, a causa d’uns pagaments 
endarrerits, va tornar a l’entitat només 
l’any 1964, després de complexes gestions i 
probablement amb pèrdues considerables. 
Nogensemeny, la informació continguda al 
nostre Arxiu i els llibres i revistes que encara 
es conserven, expliquen amb una bona 
aproximació el significat d’aquelles lectures 
a la sala social i els interessos dels “llucs” 
entre 1893 i 1936.

Aquesta exposició vol centrar·se en les 
revistes, considerant que aquestes són les 
que millor representen les urgències intel·
lectuals dels socis i ens expliquen de quines 
fonts bevien per la seva pràctica artística 
quotidiana i on s’informaven sobre l’actua·
litat política, social i cultural.

El primer element a destacar és el sorpre·
nent nombre de revistes estrangeres, que 
ens parlen d’uns “llucs” oberts a les ten·
dències forànies i que interpretaven molt 
lliurement l’atac de Torres i Bages a aquell 
art que «es pensa decorar·se batejant·se 
amb el vulgaríssim nom de modernista, 
vingut en bona part de les boires glaçades 
del Nord».3 

Al costat de l’inevitable referent francès, re·
presentat per Paris Noël, L’Art Français i pels 
japonismes de Le Japon artistique, trobem 
els models anglesos (The Studio, The Sketch, 
The Quartier Latin) importats a Catalunya 
pel fundador Alexandre de Riquer i aquells 
alemanys (Jugend, Ver Sacrum), a més de 
la italiana Illustrazione artistica, que asse·
nyalen un decantament cap al modernisme 
internacional. El corrobora la presència de 
la revista The Poster que, juntament amb 
les publicacions en fascicles L’Estampe mo-
derne i Les Maîtres de l’Affiche, ens parlen 
de la passió pel moderníssim mitjà dins 
d’un Cercle que l’any 1899 acollia una con·
ferència de Riquer sobre els mestres inter·
nacionals del cartell i l’any 1901 la pionera 
col·lecció de cartells de Plandiura. Aquesta 
passió per l’art nouveau no està tenyida 
d’exterofilia ja que els “llucs” també miren 
a revistes locals com Pèl&Ploma, iniciativa 
dels suposats “adversaris” Casas i Utrillo, 
o Hispania. També es conserven exemplars 
d’anys anteriors a la fundació de Sant Lluc, 
de la barcelonina Ilustración Ibérica, canal 
d’accés a Catalunya de prerafaelisme i sim·
bolisme, i segurament donades pel director 
d’aquesta i soci Alfred Opisso.

A banda de l’adhesió inicial al modernis·
me, podem detectar altres interessos dels 
socis. La revista Fotografia práctica mar·
ca el pas a l’entitat, creiem efímer, de la 
disciplina fotogràfica, amb la creació (o 
proposta de creació), novament per part 
de Riquer, d’una Secció de Fotografia, amb 
«dos laboratoris pel desarotllo de clixés 
ab tots los avensos moderns».4  En canvi, 
l’abundant presència d’arquitectes, entre 
els quals destaquen Gaudí, Puig i Cada·
falch i els presidents Enric Sagnier i Rubió i 
Bellver, motiva la compra de la revista Der 
Architekt, propulsora dels nous llenguatges 
arquitectònics d’Hoffman, Olbrich, Wag·
ner i companys. La revista alemanya serà 
acompanyada, als anys trenta, per l’encara 
més ajornada Moderne Bauformen i, a més, 
per A.C. Documentos de actualidad con-
temporánea, iniciativa promoguda, entre 
d’altres, pel soci i arquitecte Torres Clavé.

L’atenció a les fonts més vives de l’actuali·
tat artística s’acompanya d’un interés pels 
esdeveniments polítics i socials, que s’adeia 
perfectament amb el desig dels “llucs” de 
ser artistes compromesos, des del seu pre·
noucentisme, a l’activa militància en el pro·
jecte polític i cultural de la Lliga Regionalis-
ta, fins a un post·noucentisme que deixarà 
rastres molt més enllà del tancament per la 
Guerra Civil. Veiem, doncs, que es com·
praran diaris com La Veu de Catalunya, La 
Renaixença, Diario de Barcelona, Diario Ca-
talán, Crónica de Barcelona, El Correo Ca-
talán i La Vanguardia, amanits pel punyent 
humorisme il·lustrat de La Barretina. També 
afí a les tendències dels socis, pel ressò que 
va donar a nombroses iniciatives culturals 
i per l’atenció al catalanisme polític, és la 
revista Ilustració Catalana, curiosament 
acompanyada del suplement feminista El 
Feminal, conservat per una entitat que no 
admetrà l’ingrés de sòcies fins 1919. 

La mirada culta i àmplia dels “llucs” no 
es deixa escapar cap excel·lència de les 
edicions noucentistes, des de les literàries 
La Nova Revista i Revista de Catalunya o 
la més política Catalunya, a la terrasenca 

Ciutat fins a Empori, que sembla fou diri·
gida durant un temps des del Cercle. Dins 
la varietat d’interessos, l’art ocupà, però, 
el lloc central i la segona generació nou·
centista, aquella de l’Agrupació Courbet i, 
més endavant, de la seva normalització en 
classisismes italianitzants o la declinació en 
fauvismes o postimpressionismes vibrants, 
es reflecteix en revistes com Vell i nou · a la 
qual col·laboren “llucs” com Ràfols o el fu·
tur president J.M.Junoy ·, D’ací d’allà, que 
encaixava perfectament amb la mirada 
europeista i alhora centrada en el territori 
català de l’entitat, o encara la Gaseta de les 
Arts, que és tot un desplegament de socis 
entre els col·laboradors.

L’eufòria cultural que viu el Cercle als anys 
Trenta, entre sessions d’art, música, teatre 
i lleure, tot d’un altíssim nivell de refina·
ment, troba un corresponent a la biblioteca 
amb la catalana Esplai i les franceses L’Art 
vivant, Figaro illustré, Le Crapouillot, La pe-
tite illustration i amb una joia de la crítica 
d’art com Cahiers d’art.

Per la seva riquesa i internacionalitat la bi·
blioteca va, doncs, representar per a molts 
socis un dels majors atractius de l’entitat. 
Ens ho explica a les seves memòries un 
joveníssim Torres·García, que «iba un día a 
matricularse para otro curso en la Aca·
demia cuando se encontró con un amigo 
que le habló del Círculo de Sant Lluc. Allí le 
llevó. Le enseño revistas de arte moderno y 
los libros que allí había... y ya no se movío 
de allí».5 

Als tresors que va poder fullejar l’artista 
uruguaià, se’n van sumar molts d’altres i 
avui podem oferir al públic una mostra de 
veritables joies de l’art gràfic, de l’estam·
pació, de l’enquadernació, revistes cabdals 
dels moviments d’avantguarda catalans i 
estrangers juntament amb assajos fona·
mentals de la crítica artística i literària.

Tot i les notables pèrdues i el fràgil estat de 
conservació de les revistes que han sobre·
viscut, la biblioteca – aquí exposada conjun·
tament amb els Estatuts – no pot sinó ser 
motiu d’orgull per qualsevol soci, conscient 
de pertànyer a una institució amb una 
llarga i destacada trajectòria dins la cultura 
catalana i amb un considerable patrimoni, 
no només d’obres d’art sinó també bibliote·
cari i arxivístic.

Aleshores la voluntat dels fundadors de 
trobar els millors mitjans per nodrir la seva 
pràctica artística, pot servir de reflexió 
per tal que, sense descartar els mitjans 
tradicionals, ans el contrari, recolzats per 
la rellevància del nostre passat, procurem 
cercar·ne de nous i eficaços pel dia d’avui.

Maria Barbara Marchi
Historiadora de l’art
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Llistat de revistes i publicacions 
en fascicles (1880 – 1936)  
de les quals el Cercle conserva 
exemplars

A.C. Documentos de actividad 
contemporánea

Der Architekt 

Arts et metieres graphiques

L’art et les artistes

L’art français

The Art Journal

L'Art vivant 

La Barretina

Butlletí dels Museus d’Art  
de Barcelona

Cahiers d’art

Catalunya

Die christliche Kunst

Ciutat

Le Crapouillot

Crónica de Barcelona

Deutsche Kunst und Dekoration

D’ací d’allà

Empori

Esplai

L’estampe moderne

El Feminal de la Ilustració 
Catalana

Le Figaró – Supplément artistique 
illustré

Fliegende Blätter

Forma

Fotografia práctica

La Gaseta de les Arts

Hispania

Hundert Meister der Gegenwart

Ilustración artística

Ilustració Catalana

Ilustración Ibérica

L’illustrazione italiana

I.I.I. – Le industrie italiane illustrate 

Le Japon artistique

Jugend 

Die Kunst

Die Künst für alle

Die Künst und Dekoration

Les Maitres de l’Affiche

Moderne Bauformen

Museum 

La nova revista

Paris Noël

Pèl i Ploma

Le petite illustration

The Poster

Quaderns d’estudi

The Quartier Latin

Der Querschnitt

La Quinzaine

Revista de Catalunya

The Sketch

The Studio

Vell i nou

Ver Sacrum

Del 12 de març 
al 27 d'abril de 2013


