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A la cantonada oest de Diagonal amb Sicília s’alça una petita 
casa de pisos de quatre alçades que passa gairebé desapercebuda 
en un teixit amb arbres crescuts, voreres estretes, carrils 
bici, passos de zebra antipàtics creuats per massa cotxes. Els 
baixos, gairebé un semisoterrani, estan ocupats per un modest 
restaurant colombià, medellinès per més sènyes, on m’asseguren 
que s’hi menja prou bé. Els pisos es van llogant i desllogant 
amb relativa freqüència. Mai s’hi ha allotjat ningú 
particularment significatiu. La casa no ha conegut temps 
millors. La seva petita mida s’explica per la mala fortuna 
d’Evelí Planells, el promotor, que es va anar venent una 
parcel·la força més gran a trossos fins que li va quedar aquesta 
resta de 80m2, que va voler destinar a casa de pisos de renda. 
Una casa de pisos prodigiosa, per cert: gira la cantonada, una 
cantonada aguda veritablement estranya en l’Eixample, amb tanta 
elegància com ho pugui fer la Pedrera. No s’acaben aquí les 
similituds amb aquest edifici. Com ell, també s’expressa en 
horitzontal (mitjançant la potent tribuna que lliga la 
cantonada) i en vertical (mitjançant la curiosa superposició de 
pisos) alhora, un gest poc usual. D’aspecte és encara més 
estranya. Segons com te la miris la pots trobar modernista, 
noucentista, expressionista i fins i tot racionalista. El més 
adequat, però, és dir que no té cap mena d’estil. Que està al 
marge de tot.  

L’arquitecte, Josep Maria Jujol, Jujol a seques pels amics, va 
acceptar l’encàrrec, que, després d’un tortuós procés, va 
començar a construir-se fins que Jujol el va abandonar a 
l’alçada del tercer pis. Un arquitecte desconegut, almenys 
desconegut per a mi, va acabar aquesta obra, deixant-la com la 
coneixem avui en dia. Aquest article està dedicat a la seva 
memòria.  

Però primer parlarem de Jujol, que ha passat a la història com 
el gran ajudant d’Antoni Gaudí. Però no. Va ser molt més que 
això, convertint-se en l’arquitecte més atípic que va 
col·laborar amb ell. Jujol era un dibuixant excepcional, bregat 
al taller d’Antoni Maria Gallissà, un altre arquitecte atípic 
que va morir massa jove. I arribarà a Gaudí. Gaudí és un 
d’aquells arquitectes-demiürgs constructors de sistemes, un 
codificador de l’arquitectura capaç de treballar amb dos i tres 
i quatre i cinc capes de sentit simultànies per a cada element 
que disposava en cada un dels seus edificis, molt modern en la 



seva concepció de l’arquitectura com a treball d’equip en que 
els seus segons treballaven amb gran autonomia. Gaudí no és 
Gaudí sense Rubió, Canaleta, Pericas, sense els seus guixaires i 
paletes, sense els seus escultors i pintors, sense Opisso o el 
constructor Josep Bayó. De tota la gent que el va ajudar 
destaquen dos noms diametralment oposats: Domènec Sugrañes i 
Josep Maria Jujol. La història de tots dos arquitectes no és 
gaire feliç. Sugrañes és el pilar que apuntala Gaudí, 
l’arquitecte que l’inspira, li remata els edificis, artífex a 
l’ombra de la Pedrera, autor probable del Celler Güell. Va morir 
de stress i ara és una figura injustament oblidada. Jujol era la 
raó de ser de l’estudi de Gaudí, el jove brillant sobre el que 
pivotava tot el despatx, el radical lliure que treballava les 
parts de l’encàrrec que li arribaven com un encàrrec autònom que 
es sumava i solapava completament a l’obra de Gaudí. Seus són el 
baldaquí i els frescos del cor de la Catedral de Mallorca, la 
façana de la Casa Batlló, el banc del Park Güell, les baranes de 
la Pedrera i tants altres elements incorporats a l’obra de 
Gaudí.  

Molts cops ens pensem que miren Gaudí i en realitat estem mirant 
Jujol. El que em porta a afirmar que molts cops, quan estem 
mirant arquitectura, no mirem realment el conjunt de les 
arquitectures que ens fan estar bé a un lloc, sinó les 
singularitats, les històries, els autors. Embeguts com estem de 
romanticisme l’arquitectura és allò que destaca, que es pot 
explicar més o menys imprecisament. Allò que té autor. I no, no 
és un concepte decimonònic. Ara passa exactament el mateix. Fins 
i tot en les obres col·lectives, en els projectes solidaris, en 
els processos de participació, en les acupuntures urbanes, es 
busquen la singularitat, la història, l’autor, fins i tot quan 
aquest està diluït. Quan marxem de viatge a convertir-nos en 
turistes (perquè, desenganyem-nos, tots som turistes 
independentment de la tonteria de torn que ens expliquem per a 
autodemostrar-nos que nosaltres no, que nosaltres som viatgers) 
busquem exactament això i una cosa més encara: l’exclusivitat 
d’una visita, d’una mirada, d’un racó inèdit que ens permeti 
fer-nos la il·lusió de la propietat d’un lloc.  

Però.  

L’arquitectura és allò que ens envolta i conforma el nostre 
entorn cívic. És allò que percebem gràcies a la nostra visió 
perifèrica. És allò que crea teixit. L’arquitectura que fa 
ciutat és com un bosc: molts arbres tots iguals. Si els arbres 
no estan bé el bosc no val la pena. Això és Venècia, això és 
l’Eixample, i París o Londres.  

Jujol és un dels arquitectes, o l’arquitecte, més romàntics que 
mai hagi conegut: pocs diners, moltes hores, doblement 
represaliat per la República i per la dictadura de Franco, 
condemnat a encàrrecs menors, sovint invisibles, sovint 
oblidats, lentament enderrocats o degradats. Jujol ho té tot per 



a que el puguem anomenar arquitecte de resistència. Resistència 
contra la banalització, l’oblit, la precarietat, les ganes de 
deixar-ho, a les que oposava una meticulositat i una 
laboriositat sobrehumanes, increïbles, un amor pel detall 
obsessiu, preciós, fràgil, efímer. Jujol ho té tot per a 
enamorar els turistes i els amants de les singularitats. 

Jujol és també un arquitecte d’una peça capaç de resoldre amb 
brillantor encàrrecs de ciutat, capaç de complir amb encàrrecs 
comercials, de satisfer clients, de competir amb els seus 
companys de professió. Aquest Jujol és el que rep l’encàrrec de 
la casa Planells. Aquest Jujol és el que és capaç de construir 
pisos de 120m2 en una parcel·la de 80 treballant amb sostres 
alts, interiors ben il·luminats, ordres de finestres 
contraintuïtius en la seva aparença modesta i mida senyorial, 
d’aconseguir que una resta patètica que cridava la ruïna d’un 
promotor es converteixi en un dels episodis més emocionants de 
l’Eixample.  

Tot això és el que preserva l’arquitecte anònim que acaba la 
casa Planells. No degrada l’edifici. Al contrari: el preserva i 
el remata, feina veritablement difícil de fer. Jujol disposa una 
façana profusament ornamentada, esgrafiada, amb serralleries 
complicades, coronaments aparatosos, torturada i retorçada. 
Façana que queda reduïda a la seva mínima expressió: vidres, 
unes baranetes, uns panys de maó, unes finestres amb uns ordres 
mig expressionistes mig racionalistes capaces de fer-ho tot 
alhora. Sense esgrafiats, sense serralleries complicades, sense 
remats que puguin caure, la casa sobreviu amb un manteniment 
escàs, reduït a l'essencial. Això és el que ens ha arribat.  

Pensem que tot just acabada la Guerra Civil l’arquitecte Manuel 
Gausa (avi de l’arquitecte del mateix nom) es veu forçat a 
enderrocar els fanals que Gaudí ha construït a Vic amb Pericas, 
Canaleta i el mateix Jujol. Ruïnosos, amenacen amb col·lapsar 
sobre el cap d’un ciutadà per culpa dels seus voladissos 
exagerats, de la seva profusa ornamentació, de les seves 
solucions circumstancials, d’una voluntat d’expressió que ha 
forçat el pressupost més enllà del límit del manteniment. Tantes 
altres obres modernistes acaben de la mateixa manera.  

No així la casa Planells, que en la seva modèstia sobreviu fins 
avui en dia amb tota la dignitat del projecte de Jujol 
preservada. La casa Planells té el punt just d’arquitectura per 
convertir-se en la singularitat d’una casa que crea teixit sense 
deixar de ser una casa genèrica de l’Eixample. La casa Planells 
és, per tant, una de les seves culminacions.  

És aquest arquitecte anònim que l’acaba qui posa tot això de 
relleu.  

Actualment el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ofereix una 
exposició dels dibuixos de Jujol centrada en els seus treballs 



sobre la casa Planells. Visitar-la i visitar la casa us donarà 
una idea acurada del que parlo.  

I, quan feu aquesta visita, recordeu aquest arquitecte anònim 
del que us he parlat. Serà un bon homenatge.  


