A Catalunya, el modernisme no va ser només un estil arquitectònic. Va ser també
un gran corrent cultural que portava a dins un projecte de país, l’afany de fer de
Catalunya un país modern, a la manera d’Europa. I de la mateixa manera que va
encarnar-se en una estètica excepcional en l’arquitectura, va tenir els seus
corresponents a totes les altres arts, a la música, la pintura i també la literatura.
Hi ha una literatura modernista, germana de la gran arquitectura del seu temps,
amb els mateixos objectius i compartint un mateix projecte i una mateixa estètica.
Com la resta del modernisme, té un vessant popular, una vocació interclassista,
un alè vitalista i una voluntat de trencar la cotilla de la norma clàssica i del bon
gust oficial. El modernisme és ple de vida. Els seus adversaris estètics –i de
vegades també polítics- el troben excessiu, recarregat, massa passional. Però si
en arquitectura el modernisme ha acabat sent el símbol estètic de Catalunya,
també la seva petjada en la literatura és extraordinària, imprescindible. I per si
algú en té algun dubte encara avui, només cal subratllar tres noms, entre els
molts que es podrien esmentar, que participen d’una manera o altra d’aquest
corrent i l’exemplifiquen: Joan Maragall, Victor Català i Santiago Rusiñol. Tres
noms que brillarien en qualsevol literatura del món.
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A
Europa
- Art nouveau & écologie : mélanges = Art Nouveau & ecology :
miscellany. Bruxelles : Arlette Verkruyssen, 2015
- Un Monde étrange : hybridation dans l'Art nouveau et le Symbolisme
= A strange world : hybridisation in Art Nouveau and Symbolism.
Brussels : Arlette Verkruyssen, 2014

A Catalunya
- Quiney, Aitor, Trenc, Eliseu, Vélez, Pilar. El llibre català en temps del
modernisme. Barcelona: Viena edicions: Consorci del Patrimoni de
Sitges, març de 2020

- El modernisme i les flors: de la natura a l’arquitectura. Barcelona:
Gabinet de Premsa i Comunicació de Diputació de Barcelona, 2019.
ISBN 97884498039009

- Pintura catalana: el modernisme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2016. ISBN 978841224476
- Santiago Rusiñol: jardins d’Espanya. Barcelona: Museu del
Modernisme de Barcelona, 2017
- Sala, Teresa-M. Visions dels Pirineus: entre la Renaixença i el
Modernisme. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2017

Literatura
Els imprescindibles
-

Bertrana, Prudenci. Josafat. Girona: La Ela Geminada, 2017. ISBN
9788494732232
Català, Víctor. Solitud. Barcelona: Edicions 62, 2014. ISBN
9788429773743
Caselles, Raimon. Els sots ferèstecs. Alzira: Bromera, maig 2019. ISBN
9788490260739
Darío, Rubén. Azul... Madrid: Edaf, 2003. ISBN 844143347
Maragall, Joan. Visions & Cants; Enllà; Seqüències. Barcelona:
Edicions 62, 2012. ISBN 97884429770001
Rusiñol, Santiago. L’auca del senyor Esteve. Barcelona: Educaula,
2013. ISBN 9788492672622

Nou corrent: steampunk
- Mieville, China. La ciutat i la ciutat. Girona: Mai més, novembre de
2019. ISBN 9788412057645

- Palma, Félix de. El mapa del caos. Barcelona: Plaza & Janés, 2014.
ISBN 9788401343452
- Pullman, Philip. Luces del Norte. Barcelona: Ediciones B, 2007. ISBN
9788466636223

A Terrassa
- La casa Alegre de Sagrera. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, Institut
Municipal de Cultura i Esports de Terrassa, 1997.
- Compte, M. Mercè, Garcerán, Teresa, Rivero, Montse. El jardí de la
Masia Freixa: l’art dels jardins a la Terrassa industrial. Barcelona:
Institució Catalana d’Estudis Agraris: Ajuntament de Terrassa, 2014.

- Freixa, Mireia. Lluís Muncunill (1868-1931) arquitecte. Barcelona:
Caixa de Terrassa: Lunwerg, 1996. ISBN: 8477824177
Mireia Freixa fa un repàs per tota la vida i obra del gran arquitecte del
modernisme terrassenc: Lluís Muncunill. Manresà de naixement, al 1892 es va
traslladar a Terrassa on havia aconseguit la plaça d’arquitecte. A aquesta ciutat
és on va desenvolupar gairebé tota la seva carrera professional, primer com a
arquitecte municipal, i després en una segona etapa dedicat a projectes privats
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- Joaquim Vancells: exposició retrospectiva: fons d’art de Caixa
Terrassa: Centre Cultural de Caixa Terrassa del 22 de novembre de
2002 al 12 de gener de 2003. Terrassa: Caixa Terrassa, 2002
Catàleg presentat pel Centre Cultural Caixa Terrassa al 2003 sobre l’obra de
Joaquim Vancells, en motiu de l’exposició que aquesta institució li va dedicar. La
gran majoria d’obres són els seus característics paisatges de muntanyes, valls i
interiors de boscos, pintats a les rodalies de Terrassa. Joaquim Vancells destaca
perquè va ser un artista polifacètic i un dels activistes culturals del modernisme
a Terrassa.
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-

Llongueras i Badia,Joan. Lluminoses: Poesies, deliris i oracions del
temps d’amor, cançons, eglogues. Barcelona: L’Avenç, 1906

Aquest llibre està format per una recopilació de poemes. Alguns d’aquests
havien estat publicats al setmanari de La Sembra. Es tracta de poesia amorosa
amb caire religiós, amb clares influències de Joan Maragall.
Joan Llongueras és un dels autors més representatius del modernisme
terrassenc. Arribà a Terrassa al 1902 per fer-se càrrec del cor de l’Agrupació
Regionalista i s’hi està fins al 1918.
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-

El modernisme a Terrassa. Coordinació: Joan Manel Oller, M. Àngels
Rodulfo i Giménez. Terrassa: Ajuntament de Terrassa: Lunwerg,
2002. ISBN: 8477829705

Catàleg realitzat en motiu de l’exposició sobre el modernisme terrassenc que es
va realitzar a la Pedrera al 2002. Excel·lent repàs de aquest moviment cultural,
explicant-ne les seves característiques, i contextualitzant-lo en el moment àlgid
de la industrialització a Terrassa. Hi podem trobar des de com s’han fet les
rehabilitacions d’aquests edificis

i com s’ha desenvolupat la posterior

reutilització, fins a les rutes turístiques per més de 25 edificis de la Terrassa
industrial i modernista

- Riera, Núria; Có, Martí. Pere i Valentina i el nen desaparegut: el
modernisme a Terrassa. Terrassa: La Llançadora, 2018.

- Salom i Morera, Pere. Gitanos: llibre d’amor i pietat. Barcelona: La
Neotipia, 1911
- El vapor Aymerich Amat i Jover de Terrassa. Terrassa: Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, 1996.

