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1. Introducció

La nostra recerca consisteix a fer 

una base de dades a partir de 

la iconografia (dibuixos i pintu·

res) reproduïts a la revista modernista 

Pèl & Ploma. Es tracta de fer un inven·

tari de les il·lustracions que surten des 

del número 1, que surt el 3 de juny de 

1899 fins al número 76 publicat el 15 

de maig de 1901, recollint·hi els noms 

dels autors, els títols de les peces (si 

en porten), el número i les pàgines on 

apareixen, la tècnica i un petit comen·

tari de cada obra. A més a més, es fa 

una introducció general sobre la revis·

ta i una fitxa biobibliogràfica de cada 

un dels col·laboradors artístics.

2. Motivacions pel treball

L’estiu passat, assabentades 

que el curs següent hauríem 

de fer un treball de recerca 

vam decidir adelantar·nos als esde·

veniments i triar un tema, de manera 

que quan l’haguéssim de començar 

no haguéssim de pensar·ho de zero. 

Aquell mateix any havíem participat 

a la IX Exporecerca, en la qual haví·

em presentat un treball sobre el mite 

d’Apol·lo i Dafne, buscant·ne les obres 

artístiques que s’havien fet relaciona·

des amb el mite, i com que va ser una 

experiència tan enriquidora, aquest 

també el vam voler presentar.

Aquell mateix estiu van fer una expo·

sició de cartells modernistes, i hi vam 

anar. Tot i que ja coneixíem la revista 

Pèl & Ploma per altres coses, al reveu·

re el cartell a l’exposició vam pensar 

que podríem fer alguna cosa sobre 

aquesta. 

Així que vam mirar el que s’havia fet 

anteriorment sobre la revista, per ma·

nera de fer un treball innovador, que 

no s’hagués fet abans i que després 

de fer·lo fos útil. Després d’aquesta 

recerca vam trobar que no existia cap 

mena de recull que contingués l’ico·

nografia de Pèl & Ploma, cap recull de 

les imatges que hi surten. Per això ens 

vam decidir a omplir el buit. 
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3. Què és Pèl & Ploma.

Pèl & Ploma fou una revista ar·

tística i literària considerada 

una de les més representati·

ves del Modernisme català i una de les 

més destacades del seu gènere entre 

les editades a l’Europa del moment. 

Immediata successora de Quatre Gats, 

tingué com a director i redactor prin·

cipal a Miquel Utrillo. Ramon Casas, el 

propietari, en fou el dibuixant gairebé 

únic. Aquí aparegueren la majoria dels 

seus famosos retrats al carbó de mol·

tes personalitats coetànies del món 

cultural, a més de molts dibuixos de fi·

gures femenines. La publicació repro·

duí també pintures del mateix Casas, 

així com de S. Rusiñol, R. Pichot, R. 

Canals, J. Sorolla, entre d’altres. Escri·

ta en català, publicà igualment textos 

en castellà i francès. En la part literà·

ria, redactada bàsicament per Utrillo, 

hi col·laboraren escriptors consagrats 

com J. Maragall, A. Mestres, S. Rusiñol 

o R. Casellas al costat d’altres de joves 

com E. d’Ors. Entre el 3 de juny de 1899 

i el 26 de maig de 1900 sortí setma·

nalment amb 4 planes; passà a quin·

zenal, augmentant de pàgines, de l’1 

de juny d’aquest any al 15 de maig de 

1901, i, amb 32 planes i paper couché, 

es convertí en mensual des del juny 

de 1901(número 77) fins al desembre 

de 1903. En total tragué 100 números 

i una versió castellana durant el 1900 

que només en durà 15. 

Tingué l’administració al passeig de 

Gràcia, 6 (més tard passà al núm. 96) i 

fou impresa per la Tipografia “L’Avenç” 

i  la casa J. Thomas.    

4. Objectius

El nostre objectiu és fer una 

base de dades on exposem 

les obres d’art compreses a la 

revista Pèl & Ploma, entre els números 

1 i 76. Així com també aprendre a uti·

litzar un programa de bases de dades, 

com és l’Access i que ens pugui servir 

en el futur. I d’aquesta manera apro·

fundir també en el coneixement del 

moviment  modernista català, i tenir 

un major domini de tècniques pictòri·

ques del que ja teníem. 

La base de dades de la revista “Pèl&Ploma”
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5. Metodologia del treball

Primer ens van proposar veu·

re tota la revista, dels 100 

números de la qual n’hi ha 

89 de penjats a ARCA (Arxiu de revis·

tes catalanes antigues). Els onze res·

tants no els hem pogut consultar ja 

que adquirien unes dimensions i for·

mats diferents, a més a més que no hi 

tenim accés, ja que només es troben 

en biblioteques a les quals els estudi·

ants d’ESO no hi podem accedir. Al·

gunes de les revistes, també les hem 

consultat en una edició facsímil edi·

tada per l’Editorial Ausa de Sabadell 

entre 1987 i 1988.

Després, hem confeccionat un model 

de base de dades amb el programa Ac·

cess, que inclou: els noms dels autors, 

els títols de les peces (si en porten), 

el número i les pàgines on apareixen, 

la tècnica, un comentari i la imatge en 

color. 

Un cop vam tenir clar què havíem de 

fer, què podíem consultar i què no, 

vam començar el buidatge de cada 

revista, buscant·ne els dibuixos, anun·

cis, il·lustracions a les que teníem a 

l’abast.

A més a més hem fet una petita bio·

bibliografia de cada autor i una petita 

història i descripció de la mateixa re·

vista.

6. Conclusions

Aquest treball és un treball 

de “camp”, i treure’n con·

clusions no és senzill, sim·

plement ens hem limitat a fer acces·

sible unes dades (il·lustració, autor, 

etc.) les quals hem recollit en una 

base de dades feta amb el programa 

Access. Treure conclusions sobre les il·

lustracions, la seva anàlisi, és una tas·

ca que queda fora del nostre abast.

Hem fet una base de dades comple·

ta de les il·lustracions compreses des 

de la primera revista fins a la última 

de la segona etapa de la revista, la 76, 

per tant de les dues primeres etapes 

d’aquesta.

Ens hem trobat que a la pàgina web 

on representava que estava penjada 

la revista, no hi eren tots els números, 

perquè només està digitalitzada fins al 

89. Això va comportar que no pogués·

sim consultar els números que falten 

(del 90 al 100), ja que les col·leccions 

completes de la publicació (tant en les 

edicions originals com en facsímil) no·

més són accessibles en biblioteques 

com la de Catalunya, que no permeten 

l’entrada a estudiants de secundària.

 

Berta Campos, Laura Pinyol i Carme Piqué a 
la 10a ExpoRecerca Jove
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D’altra banda, s’ha de dir també que a 

partir del número 77 la revista canvia 

de format i de periodicitat (és impresa 

en paper couché, passa a tenir 32 pà·

gines i a sortir mensualment) i que, pel 

gran nombre d’il·lustracions que con·

té, hauria suposat duplicar l’inventari, 

cosa que s’escapava del nostre abast, 

a més del problema de no poder·ne 

consultar tots els números.

Un altre problema amb el que ens 

hem trobat és que la versió digitalitza·

da hi manquen algunes pàgines, tot i 

que molt poques.

 Analitzant el nombre d’il·lustracions 

que hem extret de Pèl & Ploma, po·

dem dir que hi ha 237 fitxes, comple·

tes. La gran majoria d’aquestes són 

de Ramon  Casas. Però també altres 

il·lustradors van participar en la revis·

ta, com són: Santiago Rusiñol, Apel·les 

Mestres, Ramon Pichot, Josep Lluís 

Pellicer, Josep Llimona, A. de Vriendt, 

L. Labarta, Böcklin, R. Canals, Opisso, 

R. Domingo, Daniel Urrabieta Vierge, 

Joaquim Sorolla, A. Mas i Fontdevila, 

entre d’altres. 
El treball “Iconografia de Pèl&Ploma” a la 

10a ExpoRecerca Jove

Berta Campos a la 10a ExpoRecerca Jove
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7. Biografies dels artistes

Ramon Casas i Carbó

Barcelona, 1866- 1932

Es va formar artísticament a la seva 

ciutat natal amb Joan Vicenç i perfecci·

onà el seu traç a París, on va viure des 

de 1890 a 1894, amb Rusiñol i Utrillo, 

entre d’altres. A les seves primeres 

obres va plasmar interiors i exteriors 

parisencs utilitzant amb soltesa el toc 

i la concepció impressionista. 

Quan va tornar a Barcelona, va seguir 

cultivant aquesta tendència inicial 

de la seva pintura sobre tots els seus 

quadres d’interiors amb figures feme·

nines, però també es va sentir atret 

per la pintura històrica, en particular 

pels esdeveniments contemporanis. 

Va començar a pintar quadres de for·

mat més gran, i amb figures, en alguns 

casos, amb intensos efectes de dra·

matisme. També va començar a pintar 

tradicions més populars com proces·

sons i balls.

Al 1897 Rusiñol, Romeu, Utrillo i ell 

mateix van obrir la cerveseria Els Qua·

tre Gats, on es van celebrar famoses 

tertúlies i es va acabar fundant la re·

vista del mateix nom, que més tard es 

publicà amb el nom de Pèl & Ploma.

Cap a aquella mateixa època, van co·

mençar els dotze olis per al saló de 

fumadors del Liceu de Barcelona. Se·

gurament per aquesta raó va entrar 

en contacte amb moltes personalitats 

de la societat barcelonesa, als que va 

retratar en els seus dibuixos al carbó 

(més de dos·cents), que l’acrediten 

com a un gran dibuixant i que fins i tot 

van influir sobre el traç de Picasso.

Ramon Pichot i Gironès 

Barcelona, 1817-1925

Conegut també com a Pitxot. Es va 

formar tant a Barcelona com a París. 

Es va integrar en els sectors modernis·

tes i postmodernistes. Estèticament 

eclèctic, se l’associa amb les tendènci·

es preavantguardistes.

Originari d’una família d’artistes, fou 

violoncel·lista. Va ser amic de Picasso. 

Membre de la Colla del Safrà, junta·

ment amb Isidre Nonell, Joaquim Mir, 

Ricard Canals, Juli Vallmitjana i Adrià 

Gual.

Ramon Casas i carbó
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Arnold Böcklin

Basilea, 1827 - Fiesole, 1901

Pintor suís enquadrat en el moviment 

artístic del Simbolisme.

Va estudiar a Düsseldorf. Encara que va 

començar com un pintor de paisatges, 

els seus viatges al llarg de Brussel·les, 

Zurich, Gènova i Roma el van exposar 

a l'art renaixentista i a l'atmosfera del 

Mediterrani, la qual cosa va conduir a 

una inclusió de figures mitològiques i 

al·legòriques en la seva obra. 

Va residir a Basilea, el 1871 a Munic,  

el 1885 a Hottingen (Suïssa) i al final 

de la seva vida a Fiesole, prop de Flo·

rència.

Influït pel Romanticisme, però dins 

de l'estil de l'Art Nouveau, les seves 

obres presenten figures fantàstiques, 

mitològiques, sota construccions pro·

vinents de l'arquitectura clàssica (que 

revelen sovint una obsessió amb la 

mort), creant un món estrany, de fan·

tasia. 

Böcklin és conegut sobretot per les se·

ves cinc versions de La illa dels morts, 

que en part evoca el cementiri anglès 

de Florència, prop del seu estudi i on 

havia enterrada la seva filla petita Ma·

ria.

Ricard Opisso i Sala

Tarragona, 1880 - Barcelona, 1966

Es va donar a conèixer a la tertúlia dels 

Quatre Gats. Autodidacta. Va rebre la 

influencia de Steinlen i de Toulouse·

Lautrec a París. Està considerat un 

excel·lent cronista de la societat bar·

celonina del seu temps.

Opisso va treballar com ajudant d'An·

toni Gaudí en les obres de la Sagrada 

Família des de 1892. A causa de la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera, 

Opisso abandona la sàtira política i els 

seus dibuixos s'acosten a la temàtica 

costumista, i s’especialitza en escenes 

populars; multituds o aglomeracions 

de públic, que constitueixen una crò·

nica àmplia i interessant de la vida 

barcelonina del seu temps. Gràfica·

ment relacionat amb l'Art Nouveau. 

Va col·laborar amb moltes altres publi·

cacions, com En Patufet, Chicos, etc.

Arnold Böcklin

Ricard Opisso i Sala
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Robert Domingo i Sala 

París, 1883- Madrid ?

Fill del pintor Francesc Domingo i Mar·

quès. Va seguir la trajectòria del seu 

pare i es va dedicar també a la pintu·

ra. S’especialitzà en escenes de toros, 

amb nervi i lluminositat.

Daniel Urrabieta Vierge

Madrid, 1851 - Boulognesur-Seine, 

1904

Conegut amb el nom de Daniel Urra·

bieta Ortiz. Va ser un famós dibuixant 

castellà. Es va formar a l’”Escuela de 

San Fernando” de Madrid amb Ma·

drazo i Haes. 

Marxa a París on va ser protegit per 

Charles Yriarte, un dibuixant habilís·

sim.

A causa d’una hemiplegia va comen·

çar a dibuixar amb la mà esquerra des 

del 1882, però la qualitat del seu di·

buix no se’n va ressentir.

Va il·lustrar nombrosos llibres d’autors 

clàssics i moderns.

 

Joaquim Sorolla i Bastida

València, 1863 - Cercedilla, Castella la 

Nova, 1923 

Pintor. Orfe i recollit per un oncle seu, 

serraller, que va intentar de donar·li 

un futur i el va matricular a l'Escola 

Normal de València. Assistí a l'Escola 

i es va matricular a l'Escola de Belles 

Arts de Sant Carles i va compaginar els 

estudis amb el treball a la serralleria 

del seu oncle. Va anar a Madrid i des·

prés a Roma. En retornar el 1889 es 

va instal·lar a Madrid definitivament, 

disposat a fer carrera. Íntim de Blas·

co i Ibáñez, el blasquisme va ser per 

a ell el context ideològic i cultural on 

va trobar el seu propi estil. El 1908 

va conèixer el milionari nord·americà 

Archer M.Huntington, fundador de la 

Hispanic Society of America, de Nova 

York, que el va convidar a exposar allà. 

Aquesta relació transformà sensible·

ment la seva vida i el va convertir defi·

nitivament en internacional. Extrema·

ment sensible al color i la llum de la 

geografia de la seva terra. La seva pin·

tura destaca per la llum que esfuma els 

Daniel Urrabieta Vierge

Joaquim Sorolla i Bastida
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Josep Llimona i Bruguera

Barcelona, 1864-1934

Escultor català modernista. Va es·

tudiar al taller de Frederic Trías i  va 

completar els seus estudis a la Llotja. 

Va marxar a estudiar a Roma, on va 

començar la seva carrera de veritat, 

amb treballs que van guanyar premis i 

reputació. Quan va tornar a Barcelona 

va tenir un gran nombre d’encàrrecs. 

S’orienta cap al nu femení i a la temà·

tica religiosa.

objectes tot i reduint la importància 

del dibuix. Va ser pintor de la burgesia 

i mai no va pretendre d'impugnar·la. 

Els seus quadres de mar denoten una 

vinculació més nostàlgica que crítica a 

la seva terra i un acostament més per·

sonal que ideològic a Blasco i Ibáñez i 

les seves idees.

Ricard Canals i Llambí

Barcelona,  1876 -1931

Autodidacte, va ingressar amb Isidre 

Nonell a l’escola de Llotja, però aviat 

la van abandonar i sortiren a dibuixar 

i pintar pels afores, amb Pichot i Mir. 

Van marxar a París, on van exposar a 

la galeria Le Barc de Boutteville. Mal·

grat la influència dels impressionistes, 

especialment de Renoir, no va renun·

ciar als temes hispànics. Sobri en els 

retrats a l’oli i al pastel, la seva pintura 

té un predomini d’entonacions suaus, 

especialment verds blavosos.

Va concòrrer a les exposicions oficials 

de Barcelona, Madrid, París, Brusel·

les, i Grant.

Va treballar juntament amb Picasso i 

va ser ell qui el va iniciar en la tècnica 

del gravat sobre metall.

El Museu d’Art Modern de Barcelona 

conserva la col·lecció més important 

de les seves pintures i dibuixos.

Ricard Canals i Llambí

Josep Llimona i Bruguera
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Apel·les Mestres 

Barcelona, 1854-1936

Va cursar el batxillerat en un col·legi 

francès i va estudiar a Llotja, on ben 

aviat va mostrar una gran afició per la 

caricatura. Positivista, agnòstic i anti·

clerical, conservà, no obstant, un cert 

esperit franciscà i de respecte per les 

creences religioses. 

Va col·laborar en les revistes més im·

portants de l'època dibuixant historie·

tes, acudits i dissenyant capçaleres.

Té una extensa producció literària, ar·

tística i musical.

Més tard abandonà l'escriptura a cau·

sa d'una malaltia que patia des de feia 

temps. Celebrava reunions literàries i 

musicals amb artistes modernistes.

El 1912 hagué d'abandonar el dibuix i 

també l’escriptura a causa d'una afec·

ció a la vista. 

Josep Lluís Pellicer i Fenyé

Barcelona, 1842 - 1901 

Dibuixant i pintor. Es va formar a Bar·

celona, i va anar tres anys a Roma a 

perfeccionar·se.

Va il·lustrar nombroses obres en revis·

tes amb el pseudònim Nyapus; també 

va realitzar moltes caricatures políti·

ques.

Va ser cronista gràfic de les guerres 

carlines i durant la guerra russoturca 

va ser corresponsal de diverses revis·

tes i diaris. Els seus dibuixos bèl·lics, 

d'una precisió i realisme sorprenents, 

eren sovint realitzats sobre el camp 

de batalla, fins i tot a primera línia de 

foc.

Com a pintor, va ser premiat amb una 

segona medalla a l'exposició de Ma·

drid de 1871.

Com a dibuixant i il·lustrador, és con·

siderat una de les primeres figures de 

la seva època. Després d'intervenir a 

la Exposició Universal del 1888 com a 

organitzador, va ser nomenat director 

del Museu de Reproduccions. També 

va ser el director artístic d'Editorial 

Montaner.

Va ésser un dels fundadors de l’Insti·

tut Català de les Arts del llibre, institu·

ció de la qual va ocupar dues vegades 

la presidència.

Va escriure, també, nombrosos arti·

cles sobre art a La Vanguardia, La Re-

naixença i Diari Català.

El 1894 esdevingué acadèmic de Be·

lles Arts de Barcelona.

Apel·les Mestres

Josep Lluís Pellicer i Fenyé
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Lluís Labarta i Grané

Barcelona, 1852 - 1924

Il·lustrador, pintor, dibuixant i figuri·

nista. Va estudiar a la Llotja i a París, 

i també va estudiar la forja catalana. 

Va fer els primers cartells artístics bar·

celonins i es va dedicar a l'art decora·

tiu. Va col·laborar a decorar els teatres 

Principal i Espanyol de Barcelona.  

Arcadi Mas i Fontdevila

Barcelona, 1852 - Sitges, 1934 

Pintor. Estudia a Llotja, amb la prime·

ra beca Fortuny, i després a Venècia, 

Roma, Nàpols i Capri. Es va adscriure 

a l'escola naturalista napolitana de 

Morelli. Va ser un precursor de l'en·

contre de Rusiñol amb Sitges, on es 

va adherir al nou estil il·luminista. El 

1928 li encarregaren un dels murals 

de la Sala de Sant Jordi, al palau de la 

Generalitat de Barcelona. Té obres al 

Museu Nacional d'Art de Catalunya i 

al Maricel de Sitges, entre d'altres.

Santiago Rusiñol i Prats

Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931 

Va néixer en el si d’una de les famílies 

de l’alta burgesia catalana, per la qual 

cosa va portar una vida sense preocu·

pacions econòmiques, dedicada ex·

clusivament a l’art. Polifacètic, artista, 

dibuixant, pintor, col·leccionista, assa·

gista, novel·lista i dramaturg de gran 

èxit.

Va estudiar a La Llotja i després se’n 

va anar a París, on va passar llargues 

temporades. Creador de les cinc Fes·

tes  Modernistes de Sitges, celebrades 

al Cau Ferrat.

Amic íntim de Ramon Casas, hi va col·

laborar en moltes ocasions.

Santiago Rusiñol i Prats
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