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EL MODERNISME 
I LES ARTS PLÀSTIQUES

per Joan-Lluís Marfany

Escric les notes que segueixen amb por 
que els lectors no es pensin que m’he auto- 
nomenat gendarme oficial del Modernisme 
i amb el terrible dubte que potser tinguin 
raó. Si finalment he migvençut i arraconat 
l’una i l’altre, ha estat cedint a la irresis
tible provocació —intel·lectual, s’entén— del 
llibre que comento. Perquè La crisi del Mo-
dernisme artístic, de Francesc Fontbona, 
és una interessant contribució a l’estudi de 
la nostra cultura en el tombant de segle 
i una contribució dc mena realment cons
tructiva i estimuladora: d’aqucllcs que in
viten a la discussió. En primer lloc deixeu- 
me dir, una mica entre parèntesis, que cs 
tracta d’un llibre poc usual, d’història de 
l’art i no, com sol ser corrent, «d’art» a 
seques, i que s’allunya agradablement del 
to habitual d’aquesta mena de textos, amb 
la típica barreja d’obsessió catalogadora, 
lèxic pseudo-tècnic i música celestial. Oca
sionalment hom hi troba encara tics de 
crític d’art: per exemple, frases com «de
mostrada la inviabilitat del divisionisme 
ortodox» o «el problema de la superació 
de l’Impresionisme», que no volen dir res. 
Una cosa és que els artistes, que han cer
cat i cerquen desesperadament la novetat 
dins la dura competència del mercat, ho 
justifiquin a base dc teoritzacions tccnico- 
metafísiques i que els crítics, que d’això 
viuen, els hi ajudin, i una altra que els his
toriadors s’empassin aquests romanços en 
comptes de buscar-ne les causes objectives. 
Però tot plegat són detalls molt marginals.
Ei llibre, com he dit, és una contribució 
estimulant a la història de la nostra cultura 
en el tombant de segle i ho és perquè, mal
grat el caràcter una mica heterogeni dc 
recull de textos dispersos i malgrat la des
igual densitat i entitat que tenen, conté 
una tesi central. Aquesta tesi, potser no 
prou explícita —no sé si perquè Fontbona 
no ho ha cregut necessari o per una com
prensible i justificada prudència dc profes
sional rigorós—, és tanmateix clara: que és 
a la primera dècada d’aquest segle que una 
plèiade d’artistes, nascuts, aproximada
ment, entre 1870 i els primers anys vui
tanta, crea un art català plenament modern, 
i no solament per la correspondència for
mal amb l’avantguarda de l’art europeu

coetani, sinó per la nova concepció de la 
natura i la funció de l’activitat artística 
que l’inspira. Fins aquí la idea no és pas 
nova, al contrari, si bé Fontbona l’exposa 
tal vegada amb més contundència i amb 
un reforç documental considerable. El que 
sí que és nou, però, és la idea que aquesta 
creació es fa en unes circumstàncies so
cials hostils, roman bàsicament incompresa 
i inassimilada i és finalment, si no frustra
da, en tant que la transformació qualitativa 
fonamental (o sia l’establiment de la «mo
dernitat» artística catalana) esdevé irrever
sible, sí considerablement edulcorada i fre
nada. En aquest darrer punt sóc ara molt 
més explícit que no pas l’autor, però la 
idea es desprèn d’una manera inequívoca 
de les pàgines del llibre: és ell qui fa 
observar que, de tota la constel·lació d’ar
tistes de què tracta, Nogués és l’únic que 
s’incorpora al nou moviment noucentista. 
Entre la crisi del que ell anomena Post- 
modemisme, però, i l’emergència del Nou
centisme, Fontbona no estableix cap rela
ció clara, fora de la simplement cronolò
gica. Fa, és veritat, una referència fugaç 
a la qüestió quan diu que el Postmoder- 
nisme fou «en part ofegat pel rigor nor
matiu del Noucentisme», però no solament 
no torna a insistir-hi, sinó que en repeti
des ocasions exposa la idea que aquell 
corrent, tallat en la flor d’una manera 
abrupta, és reprès en certa manera pel Nou
centisme, que se n’incorpora els elements 
positius bàsics, tot transcendint-los i do- 
nant-los un nou sentit.
I és aquí on sorgeix la primera de les me
ves discrepàncies fonamentals amb Font
bona. De fet, el capítol sobre el Noucen
tisme em sembla, de bon tros, el més fluix, 
per més convencional, de tot el llibre. 
Fontbona no intenta pas d’explicar-nos-hi 
el que significa el Noucentisme dins les 
arts plàstiques: simplement n’accepta la 
visió més tradicional, el descriu superficial
ment i dreça el catàleg dels seus compo
nents. De les moltes preguntes que això 
deixa sense resposta, n’hi ha una que, si no 
arriba a ser formulada, és tanmateix inevi
tablement suggerida per l’autor. ¿Com s’ex
plica que, segons he dit abans —i m’he 
limitat a parafrasejar Fontbona—, Nogués

sigui l’unic dels seus postmodernisLci que 
s’integra dins cl Noucentisme? I encara la 
pregunta es queda curta, perquè, aquesta 
integració, ¿fins a quin punt no es fa a base 
del sacrifici del Nogués pintor al dibuixant 
i decorador de bibelots? El Nogués pintor 
noucentista o és ben poc revolucionari, es
cassament modern i estranyament diferent 
de l’original dibuixant, o, en tant que pin
tor «modern», cal anar a cercar-lo a les 
pintures del celler de les Laietanes, i per 
aquí Nogués s’escapa dels cercles noucen
tistes i es relaciona, a través de Dalmau, 
amb la colla d’avantguardistes que conser
ven tants lligams amb la tradició moder
nista. I quant al mateix Torres Garcia, so
bre el qual trobo a faltar un capítol al 
llibre, la seva habitual adscripció al Nou
centisme, si d’una banda sembla òbvia, de 
l’altra ¿quants dubtes i quantes reticències 
no hauria de suscitar? El Noucentisme ar
tístic demana a crits una revisió crítica 
total, de fet. L’Aragay, en Sunyer, en Galí, 
molt bé, com vulguin. Però, i els Llimona, 
tan admirats i glossats per Carner i Gue- 
rau? Un altre detall curiós i segurament 
significatiu que ningú, que jo sàpiga, no 
ha mirat d’explicar mai és el de la divisió 
radical de la plèiade de dibuixants de l’èpo
ca entre el «Cu-cut!» i el «Papitu»: si no 
m’erro, només l’Aragay col·laborà, si més 
no regularment, a tots dos llocs. Ara: els 
dibuixants de Carner, Guerau i companyia 
són de debò l’Apa, Pidelaserra, Noncll, el 
mateix Nogués, per molt que il·lustrés La 
ben plantada i les Sàtires? O són Junceda, 
Llaverias, D’Ivori, Amyc? No oblidem que 
l’aparició del «Papitu» va provocar dins els 
rengles noucentistes una petita crisi arran 
de la qual el senyor Prat va haver d’enfa- 
dar-se i repartir unes quantes clatellades 
—metafòricament parlant, no cal dir-ho.
Hi ha, és clar, un argument de pes, si més 
no a primera vista, per lligar aquest Post- 
modernisme amb el Noucentisme: Eugeni 
d’Ors. D’una manera més concreta, Font
bona insisteix molt en el fet que Xènius 
—o millor, Octavi de Romeu— és gairebé 
l’únic crític que judica positivament l’ex
posició Pidelaserra-Nogués-Torres-Y sern-J u- 
ñer-Fontbona de 1905, i també que el ma
teix Octavi havia saludat amb entusiasme
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Cartell de Ramon Casas.

Cartell de Ruslñol per a anunciar 
L'alegrla que passa.

la creació de l'Associació de Pintors i Es
cultors un any abans. Aquí cal remarcar 
en primer lloc que aquest d’Ors era encara 
el del «Poble Català» i no el de «La Veu». 
Però no cree que aquest detall —tot sigui 
dit— tingui una importància excessiva. 
Molt més fonamental, en canvi, és de no 
perdre de vista que, en matèria artística, 
d’Ors gaudia d'una mànega molt més ampla 
(amb les seves limitacions, però recordem 
altre cop l’afer «Papitu») que no pas en 
matèria ideològica i fins i tot literària. 
Quan parlava de pintors, Xènius podia ser 
—i era— molt més heterodox que no quan 
parlava d’escriptors. De primer, perquè 
la ideologia dels pintors no sol ser tan òb
via —a les obres, vull dir— com la dels 
escriptors; i en segon lloc, perquè a d'Ors 
mateix no se l’entenia tan clarament quan 
tractava dels uns com quan ho feia dels 
altres, o, si més no, hom podia no enten
dre'l tan clarament. Xènius havia d’anar 
amb compte —ho sabem per ell mateix— 
de no tocar la religió, ni Taine, ni tampoc 
Balmes, ni el mateix Pitarra. És clar, però, 
que aquesta mena d'abstencions li havia 
de resultar relativament fàcil si parlava de 
pintura o d’escultura. La qüestió bàsica 
és, doncs, força clara. Alguns escriptors 
van poder aprofitar les possibilitats que 
els oferia el muntatge político-cultural del 
Noucentisme i d’altres, en canvi, no en 
van veure ni una. Quins artistes plàstics, 
doncs, van poder aprofitar unes possibili
tats semblants i quins no, i quin és el 
preu que els primers van haver de pagar? 
Sense oblidar, però, algunes reserves im
portants : la utilitat política immediata dels 
escriptors era força òbvia; la dels artistes, 
no tant, o, en tot cas, sota unes formes 
diferents. Quins efectes tingué això sobre 
l’art noucentista? Quedi clar, amb tot, un 
cop he dit tot això, que no estic pas insi
nuant que la crisi de què tracta el llibre 
de Fontbona fos causada directament per 
l’emergència del Noucentisme. Sí que em 
pregunto, però —em pregunto, només—, 
fins a quin punt aquesta emergència no 
representa el triomf d’un art més avingut 
amb unes forces socials que eren en defi
nitiva les que, per simple incomprensió i 
indiferència, havien estat responsables d’a
quella crisi. I que consti que no estic pas 
tan segur com Fontbona, no ja de la vàlua 
intrínseca —que tampoc no se sap ben bé 
què és—, sinó de la relativa a l’art europeu 
coetani i de la transcendència històrica 
absoluta d'aquests artistes dels quals parla. 
Ho estic, però, de la seva importància his
tòrica dins els límits de la nostra societat 
i de la nostra cultura. Que és, al capdavall, 
el que, com a historiador, m’importa.
L’altra discrepància bàsica que tinc amb 
Fontbona fa referència al concepte mateix 
de Postmodernisme. Si es tractés simple
ment d’una qüestió de taxonomia, el punt 
fóra acadèmic. Però és que Fontbona posa 
un gran èmfasi en la diferència essencial 
que separa els que ell anomena postmoder- 
nistes dels modernistes. En definitiva, se
gons ell, el Postmodernisme fóra tot un 
altre moviment. Segons el meu parer, en 
canvi, tot indica la continuïtat essencial 
d’intenció i de concepció de l’activitat ar
tística entre els modernistes més vells i els 
més joves. Tots els elements essencials d’a
quest Postmodernisme, ja els trobo al Ru
siñol, al Casas i al Casellas dels anys 1893- 
1900: l’ambició de modernitat, el naciona
lisme, la idea de l'artista com a rebel 
incomprès, el trencament amb la concepció 
de l’art com a pura representació de la

realitat. Que, dins aquesta continuïtat, els 
joves anessin més lluny és una altra qües
tió, tot i que també cal dir que potser no 
hi van anar tant, de lluny, com Fontbona, 
mirant-s’ho retrospectivament, creu. En 
primer lloc, no oblidem, com se sol fer, 
que si Rusiñol i Casas no van fer impres
sionisme de debò, sinó que van seguir, no 
Degas, com diuen, sinó Whistler, Carrère, 
Raffaelli, Besnard o Puvis, és perquè als 
anys noranta eren aquests pintors, i no 
els impressionistes, els que representaven 
l’avantguarda parisenca. Si aquesta avant
guarda va tornar a desplaçar-se, després 
de 1900, cap a la tradició impressionista, 
ells no ho podien pas preveure. En segon 
lloc, Nonell i Mir, per posar dos exemples, 
pintaven com ho feien no pas perquè tin
guessin cap intuïció genial i sobrenatural 
dels camins que havia de seguir l’art inter
nacional anys a venir, sinó perquè partien 
d’una actitud i d’una concepció de la pin
tura i de l’art en general que eren les dels 
seus col·legues més inquiets i avançats, més 
«modernistes», en les arts plàstiques i en 
literatura. L'actitud de Mir, concretament, 
davant la natura que pinta és, posem per 
cas, la mateixa que la de Víctor Català 
davant les muntanyes que descriu o la de 
Maragall davant els paisatges que canta. 
És més lògic i més correcte de relacionar 
l’ingenuisme de Pidelaserra o de Fontbona 
no pas amb el dels naifs europeus poste
riors, sinó amb el que practiquen coetània- 
ment en poesia Pijoan i Pujols, sota el pa
trocini, altre cop, del Maragall que adora 
els versos de la Lola de la Figuera, i amb 
el dels poetes i i poetastres que fan creure 
al pobre Antoni Isern que és una força de 
la natura i que passegen per Barcelona un 
glossador mallorquí. Però també, no ho 
oblidéssim pas, amb el més antic del Ru
siñol que admira i col·lecciona ex-vots, 
auques, peces d’artesania, santidiguixi.
Quant al que Fontbona anomena realisme 
crític dels postmodernistes, i a mi em sem
bla més aviat un interès entre ètic i —so
bretot— estètic per la misèria, la vulgaritat, 
els marginats i els baixos fons, també té 
les seves arrels en la fascinació que exer
ceixen sobre Rusiñol i Casas els llocs d’es
barjo popular, els paisatges vulgars de la 
muntanya de Montjuïc i els personatges i 
els racons del lumpenproletariat parisenc. 
Concretament, els dibuixos que Nonell co
mença a publicar a «La Vanguardia» el 
1894 tenen un clar precedent immediat, en 
estil i en intenció, a les il·lustracions de 
Casas als articles de Rusiñol sobre «la gent 
de l’esquena dreta» de Montmartre; i els 
seus cretins —ja n’establia la relació el 
mateix Xènius— són parents dels habitants 
dels Sots feréstecs. Perquè en pintura, in
sisteixo, el canvi fonamental, el pas a 
aquesta nova actitud i a aquesta nova con
cepció, l’havien operat ja Rusiñol i Casas 
com a pintors i Casellas com a teoritzador: 
la idea que el pintor és un senyor que es 
mira el món amb uns ulls especials i hi 
descobreix una sèrie de formes i colors 
que trasllada a la tela, i que, en fer-ho, en 
aquest acte ja no de representació, sinó de 
recreació, captura «l’ànima» d’allò que veu, 
o el seu sentit profund i inefable, o la seva 
estructura essencial, o com vulguin dir-ne. 
Amb les consegüents implicacions ètico-so- 
cials: que l’artista és un individu dotat 
d’unes facultats excepcionals que el fan 
superior a la resta dels mortals i incom
près per ells.
I he dit Rusiñol i Casas i ningú més, per
què els modernistes de la primera hora,
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en pintura, són, de fet, Rusiñol i Casas i 
* pràcticament ningú més. Per això, exhibir 

com a argument el menyspreu que Nonell 
i companyia sentien per Tamburini o Brull 
o Modest Urgell és fer trampa, perquè ni
Rusiñol ni Casas ni cap modernista autèn
tic no van considerar mai aquests senyors 
com a modernistes, sinó tot el contrari. 
Fou justament perquè aquests individus i 
d’altres com ells s’apropiaren la denomina
ció de modernistes que Rusiñol, entre d'al
tres, va deixar de dir-se’n, com ja vaig 
intentar de demostrar en un article que 
Fontbona em fa l’honor de citar repetida
ment, però en un context i d’una manera 
que en deformen el sentit. És a base 
d’això que Fontbona arriba a donar a en
tendre per implicació que el Modernisme 
és, fonamentalment, el Simbolisme més o 
menys pre-rafaelita, la qual cosa és justa
ment el que jo no deia ni he dit mai. I en 
qualsevol cas ni Brull ni Tamburini no fan 
Simbolisme, sinó que es limiten a pintar 
nimfes vagaroses en comptes de quadres 
d’història o de gènere, però de la mateixa 
manera que pintaven abans quadres d’his
tòria o de gènere.
Per aquesta raó, l’intent de Fontbona de 
trobar una explicació generacional a la 
seva distinció entre Modernisme i Postmo- 
dernisme se’n va en orris: el vuitanta per 
cent dels individus que cita com a mem
bres de la generació vella, o sia la segons 
ell modernista, de modernistes, no en tenen 
res. Ja he manifestat més d’un cop l’horror 
que em produeix el suposat mètode de les 
generacions i els resultats que n'obté Font
bona me’l refermen. Es pot parlar d'una 
generació de gent nascuda entre 1856 i 
1874? Quan neix Adrià Gual, Riquer té 
16 anys i Rusiñol, 11. El que importa, 
doncs, no pot pas ser la data de naixença, 
sinó el fet que, en un moment donat, 
aquests senyors coincideixin o no a fer el 
mateix tipus de pintura a partir d'unes 
idèntiques premisses ideològiques. Insistei
xo : en un moment donat. Perquè ni Rusi
ñol ni Casas no són modernistes abans de 
1892-1893, mentre que, per una altra banda, 
a la mateixa època Nonell i Pitxot, força 
més joves, fan, però, la mateixa pintura 
modernista que ells. I no és només per 
aquí que falla aquesta interpretació gene
racional. La identificació implícita que esta
bleix Fontbona entre Modernisme i Sim
bolisme també la contradiu, perquè els 
simbolistes més conspicus —Triadó (1870), 
Anglada (1871), Gual (1872), Bonnín (1873), 
l’escultor Escaler (1874), els components de 
l’«ala blanca» de Cirici (concepte que Font
bona recull, amb modificacions)— resulten 
ser contemporanis estrictes de Raurich i 
de Pitxot (1871), Manolo (1872), Nonell, Mir 
i Nogués (1873) i Torres Garcia (1874). No 
cal dir, d’altra banda, que no estic gens 
d’acord amb aquesta distinció entre una 
ala blanca i una ala negra, que Fontbona 
identifica, en part, amb Modernisme i Post- 
modemisme, respectivament. Pidelaserra fa 
Simbolisme d’arrel pre-rafaelita a Les tres
gràcies i el seu tríptic La vida pertany al 
mateix tipus de pintura simbolista nietzs- 
cheana que els quadres de Xiró, el paren- 
tiu dels quals, d’altra banda, amb el Picasso

Eugeni d’Ors.

de La vida i altres teles semblants és obvi, 
com també amb el Gual de, per exemple, 
les il·lustracions (horribles, tot s’ha de dir) 
de L’Atiàntida. Gual, que és indubtablement 
un simbolista, però que és també el «ne
gre» del cartell de La culpable. Quant a les 
peces que Junyent exposa el 1903, s’expli
quen totes per Rusiñol, ja sigui el Rusiñol 
pre-rafaelita, ja sigui el dels retrats romàn- 
tico-decadents. Igual com en literatura, al 
capdavall, el Modernisme artístic no es pot 
definir sobre la base d’unes tècniques, un 
estil i una temàtica, sinó únicament sobre 
la d’una actitud i d’una concepció de 
l’art, de la seva funció i de la seva relació 
amb la societat i sobre la d’aquesta rela
ció mateixa, ja no a través de la subjecti
vitat dels artistes, sinó en termes objectius.

Sebastià Junyent.

Queda, és clar, com a argument final, el 
de les crítiques acerbes que els modernis
tes més joves fan a Rusiñol, a Casas, a 
«Pèl & Ploma», a «Forma», a Casellas. El 
que cal veure, però, és que aquestes crí
tiques van adreçades al Rusiñol, al Casas 
i al Casellas de després de 1900, i justament 
perquè després d’aquesta data aquests in
dividus ja no en són, de modernistes. Rusi
ñol i Casas s'han convertit en dos pintors 
d’èxit, convencionals i comercialitzats, i els 
judicis negatius sobre el Rusiñol pintor 
han de ser vistos en el context dels no 
menys negatius que formulen els joves es
criptors sobre el Rusiñol d’El místic i La 
mare, el Rusiñol que se'n va a triomfar a 
Madrid i a fer l'Amèrica de bracet amb 
Enric Borràs i Gregorio Martínez Sierra.

GELATINA MARTIGNOLE .aliment poderós fet de carn
i de gallina (sense greix)
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I és ben significatiu que Nonell, quan es 
refereix amb menyspreu a la pintura que 
es fa a Barcelona, usa un adjectiu que és 
el que sis anys abans Rusiñol i Casellas 
apliquen, amb intenció desqualificatòria, a 
tota la pintura que no és modernista, que 
transigeix amb el públic burgès: mansa. 
Quant al Casellas que els joves pintors es 
miren amb certa malfiança, ja no és el crí
tic iconoclasta de «L’Avenç» i «La Vanguar
dia», sinó el molt més moderat i desenga
nyat redactor en cap de «La Veu». Tot i 
això, em sembla que Fontbona exagera l'an
tagonisme entre els joves i Casellas: al 
capdavall el crític és encara capaç d’entu- 
siasmar-se amb la novetat i de donar su
port, amb tot el seu prestigi, a Mir o a 
un parell de jovenets totalment descone
guts com els Oslé. Deixeu-me dir també 
que les conclusions que Fontbona extreu 
de l’epistolari de Nonell amb el crític són 
excessives i injustificades: com que Bou 
(que, dit de passada, és molt més prudent) 
només ha publicat les cartes del pintor, 
no tenim cap dret d’inferir que Casellas no 
contestà a la seva sol·licitud de col·labora
ció a «La Veu», sinó simplement que no 
sabem si va contestar o no. És clar que la 
resposta, si existí, fou sens dubte negativa, 
però, posats a fer suposicions més o menys 
alegres, resulta menys arriscat d’imaginar 
que qui tingué la darrera paraula fou el 
director del diari. O també que les condi
cions de «La Veu» no van satisfer el pintor. 
Perquè cal dir que de la redacció de la 
carta es desprèn d’una manera força clara 
que fou Casellas qui primer insinuà a No
nell la possibilitat de col·laborar-hi.
Pel que fa als esforços de convertir el po
bre Sebastià Junyent en el teòric del Post-

Raimon Casellas.

modernisme, tot enfrontant-lo a Casellas, 
els trobo malaguanyats. Digui el que vulgui 
Fontbona —i, molt abans que ell, Cirici—, 
com a crític d’art aquest senyor no arri
bava ni a la sola de les sabates de les dues 
autèntiques figures en aquest camp: Case
llas i d’Ors. I de la mateixa manera que la 
seva pintura és pura derivació del Rusiñol 
modernista, les seves diatribes contra la 
menestralia barcelonina i els seus cants a 
l’idealisme i a la religió de la bellesa són 
escrits en el mateix llenguatge i usen els 
mateixos tòpics que els discursos sitgetans 
de don Santiago. Junyent és interessant per

a l’historiador justament perquè és tan poc 
original i tan derivatiu que els seus textos 
constitueixen un magnífic dipòsit de clixés 
modernistes. El seu rellotge, però, endarre
ria una mica: el seu viatge a París l’any 
1900 no posà en absolut «en crisi l'estètica 
modernista en què els seus coetanis Casas 
i Rusiñol es repenjarien ja sempre més». 
Junyent, ben al contrari, hi descobrí el que 
els altres dos i Casellas ja havien desco
bert el 1893: Puvis, Moreau, Raffaelli, Bes- 
nard, Whistler. A causa d’aquest retard, 
però, Junyent va resultar ser un moder
nista quan Rusiñol i Casas ja no ho eren 
i es va trobar fent després de 1900 el que 
Casellas havia fet abans: sostenir els ele
ments més joves i més audaços, més «mo
derns», del món artístic local i atacar un 
públic que no sabia entendre’ls.

Voldria que quedés ben clar que no he 
intentat pas d’escriure una ressenya del lli
bre de Fontbona, sinó de respondre, amb 
aquestes observacions sobre el Modernisme 
artístic, a una incitació que hi he trobat. 
Deixeu-me acabar, però, recordant allò fo
namental en què coincideixo amb ell: és 
el grup de modernistes més joves qui, des
prés de 1900, instal·la l’art català en una 
definitiva modernitat i obre els camins que 
més endavant permetran als grans artistes 
catalans d’aquest segle d’ingressar, ja sense 
haver de superar tensions excessives, als 
circuits internacionals de l’activitat artís
tica. Permeteu-me, amb tot, d’afegir que, 
en fer-ho, culminaven un procés històric 
obert, una dècada abans, pels primers ar
tistes nostres que van dir-se, agressivament 
i programàticament, modernistes.

JOAN-LLUÍS MARFANY

T. SERRA ROCA
MARCS - QUADRES A L’OLI 

LÀMINES - PÒSTERS - RETAULES 

IMATGES - FIGURES DE PESSEBRE 

OBJECTES DE REGAL

TELÈFONS
CANUDA, 33 317 91 34
BARCELONA (2) 301 4496

Assistiu a la
MISSA DEL GALL de Montserrat
amb plaça reservada als nostres confortables autocars

Una santa nit inesborrable.
El mitjà més ràpid i segur.

DIVENDRES 24 de desembre
Serveis especials 

Sortides: 17, 19 i 21 hores

Retorn de Montserrat, després 
de la Missa del Gall.

Us oferim l'experiència i la garantia per a un viatge perfecte.

Sol·liciteu informació de les nostres línies internacionals a:

RENFE-EUROPABUS
PERPINYÀ. (Sortides diàries)
TOLOSA. Narbona - Lezignan - Carcassona 
MARSELLA. Sète - Montpeller - Nimes - Arles - Salón 
GINEBRA. (Paradís d’hivern)
ALEMANYA. (Sortides diàries)

Lloguer d’autopullmans de grad luxe

CONSULTEU-NOS

Autocars Julià
RONDA DE LA UNIVERSITAT, 5 - Tel. 317 64 54 
PLAÇA DE LA UNIVERSITAT, 12 - Tel. 317 33 46

74 [842]


