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“-En casi todas las habitaciones he visto libros. Debe usted de tener muchos, ¿verdad? 

 

-Unos cuantos; creo que no llegan a veinte mil volúmenes. Los jóvenes podrán 

aprovecharse bien de todo esto. Aún no se lo comuniqué a nadie; pero acabo de hacer 

testamento, y la casa, con todo lo que hay en ella, se la dejo al Ayuntamiento, para los 

barceloneses. Mas no lo diga usted. Vamos a darles la sorpresa.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1 Puente, Juan. Apeles Mestres Apóstol del Arte. A: Estampa Revista Gráfica, núm. 397. (24 agost 1935), 

p. 23 

 



4 
 

1.Introducció 

 

1.1 Resum executiu............................................................................................................6 

1.2  Introducció i motivació ..............................................................................................9 

1.3  Objectius ..................................................................................................................11 

1.4  Metodologia .............................................................................................................12 

 

 Part 1. El cos de la memoria. El fons “Apeles Mestres” a l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona 

1. Apeles Mestres, home del renaixement.......................................................................15 

2. L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona custodia el fons “Apeles Mestres”.........17 

3. El Fons personal Apeles Mestres i el seu tractament arxivístic..................................20 

3.1 L’àmbit de Gràfics: Els Llibres d’Expansions i el seu tractament arxivístic............23 

4.  Introducció al contingut..............................................................................................27 

4.1.AIDA: L’instrument de descripció de les unitats documentals.................................32 

5. Suport físic...................................................................................................................34 

6. Descriptors...................................................................................................................37  

6.1 Indexació del contingut gràfic...................................................................................44 

Llibre I.................................................................................................................44 

Llibre II................................................................................................................45 

Llibre III..............................................................................................................46 

Llibre IV..............................................................................................................47 

Llibre V................................................................................................................48 

Llibre VI..............................................................................................................49 

Llibre VIII............................................................................................................50 

Llibre IX..............................................................................................................51 

Llibre X................................................................................................................52 

Llibre XI..............................................................................................................53 

Llibre XII.............................................................................................................54 

Llibre XIII............................................................................................................55 

Llibre XIV...........................................................................................................56 

Llibre XV.............................................................................................................57 

Llibre XVI...........................................................................................................58 

Llibre XVII..........................................................................................................59 



5 
 

Llibre XVIII........................................................................................................60 

Llibre XIX...........................................................................................................61 

 

7 Anàlisi de resultats.......................................................................................................62 

 

Part 2.  Llibres d’Expansions, un viatge artístic a través de la memòria personal 

 

7. Els quaderns de dibuix com a suport físic del record..................................................84 

8. La memòria i el jo........................................................................................................85 

9. Els Llibres d’Expansions i l’art, una celebració de la vida.........................................94 

10. El llegat d’Apeles: per què va ser i és important la seva memòria?..........................96 

 

11. Conclusions ............................................................................................................102 

12. Epíleg i noves línies d’investigació.......................................................................106 

13. Bibliografia.............................................................................................................110 

14.Annexos documentals.............................................................................................117 

14.1 Annex 1 fitxes descriptives Albalà............................................................118  

14.2 Annex 2 d’imatges.....................................................................................151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Introducció  
 

1.1 Resum executiu 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona és un centre que custodia 98 fons privats de 

diferents persones i famílies. Entre ells, destaca el fons personal d’Apeles Mestres, cedit 

pel mateix productor al 1929 i el qual ha anat creixent gràcies a donacions posteriors. El 

fons està composat per una gran quantitat de documentació de diversa tipologia: 

epistolari, efímers, postals, estampes… sent especialment la documentació gràfica, molt 

en sintonia amb la professió que va desenvolupar durant la major part de la seva vida. 

D’aquesta documentació gràfica destaquen especialment els Llibres d’Expansions, una 

obra inèdita i autògrafa de gran valor artístic, històric i memorialístic. Es tracten de 

divuit quaderns de dibuix creats entre 1885 i 1929  en els quals -a petició de la seva 

muller Laura Rádenez- el productor dibuixava les seves vivències de forma intuïtiva i 

veraç. Els divuit quaderns esdevenen un dietari gràfic que l’autor prolonga durant 

quaranta-quatre de la seva vida. Aquests fet senyalen indiscutiblement que els Llibres 

d’Expansions són uns documents de referència a l’hora d’entendre el món interior del 

productor així com el seu món exterior. 

 

 Paraules clau 

Apeles Mestres, dibuix, art, Llibres d’Expansions, Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona- àmbit de Gràfics, fons personal, fin de siècle, quadern d’artista, 

autobiografia, memorialística, dietari, art segle XIX, costumisme, document visual, fons 

privat. 
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Índex d’abreviatures 

 

● AFB: Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

● AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

● AIDA: Administració Integral de Documents i Arxius 

● BC: Biblioteca de Catalunya 

● CANTIC: Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya 

● ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 

● ISAD (G) : General International Standard Archival Description 

● LEMAC: Llista d’Encapçalaments de Matèria en Català 

● Llibre d’Expansions: Ld’E 

● NODAC: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 

● NEDA: Norma Española de Descripción Archivística 

● OPAC: Online Public Access Catalog 

● QdC: Quadre de Classificació 

● TFM: Treball Final de Màster 

● UB: Universitat de Barcelona 

● VIAF: Virtual International Authority File 

 

Control d’autoritats 

El VIAF, recull les següents formes del nom vàlides a l’hora d’establir punts d’accés a 

la informació vinculada amb Apeles Mestres: 

● Am 

● Apel. Les Mestres 

● Apel·les Mestres i Oñós 

● Apel·les Mestres i Oñós (Spaans schrijver (1854-1936)) 

● Mestres, A. 

● Mestres, Apel. Les 

● Mestres, Apel. les (Spanish painter, 1854-1936) 

● Mestres, Apeles 

● Mestres, Apelles 
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● Mestres i Oñós, Apel·les 

● Mestres i Oños, Apeles 

● Mestres i Onos, Apelles 

● Mestres Oñó, Apel. les 

● Mestres Oñó, Apeles 

● Mestres Ono, Apelles 

● Mestres Oños, Apel. les 

● Mestres Oños, Apeles 

● Mestres y Oños, Apel. les 

● Mestres y Oñós, Apeles 

● Mestres y Onyós, Apeles 

● Oños, Apeles Mestres y 

El CANTIC, ens mostra el següents resultats:  

● A. M. (Apel·les Mestres), 1854-1936 

● Mestres, A. (Apel·les), 1854-1936 

● Mestres, Apeles, 1854-1936 

● Mestres i Oñós, Apel·les, 1854-1936 

● Mestres y Onyós, Apeles, 1854-1936 

● Mestres y Oños, Apeles, 1854-1936 

 

No obstant, un poema autògraf proclama el següent: 

 

<<Apel·les, escrit així 

amb dos eles i un puntet 

perquè ho mana no se qui 

ni sé per què ni amb quin dret 

-tal vegada algun ximplet 

qu’ha volgut riure’s de mi-. 

Vull que sàpiga tothom, 

és a dir, tot bon català, 

que aquest nom no és el meu nom 

ni ho ha sigut ni ho serà.>>2 

 

 

                                                             
 

2 Boada, Antoni. Apel·les Mestres, franciscà o descregut?, p.8 
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Poques vegades un autor deixa constància de la seva voluntat d’ésser anomenat d’una 

manera en concret. Tanmateix, el volum d’informació recuperada sota la forma 

autoritzada “Apel·les Mestres”, resulta major que no pas l’autoritzada per ell mateix -i 

per la qual se’l coneixia i anomenava en vida-. De fet és la forma autoritzada del nom 

més utilitzada a nivell institucional; probablement fruit de les primeres reformes de la 

llengua catalana a principis del segle XX. Per aquest motiu, en aquest TFM es 

respectarà la forma autoritzada i autoproclamada del nom: “Apeles Mestres” per referir-

se a la seva figura.  

 

1.2 Introducció i motivació 

Apeles Mestres i la seva obra no eren desconeguts per els seus contemporanis ni tampoc 

per nosaltres, contemporanis de principis del segle XXI. Ben al contrari, el dibuixant va 

gaudir d’una gran reputació i admiració per part de les altes esferes de la societat 

barcelonina de finals del segle XIX. No obstant, la figura d’Apeles va passar 

desapercebuda durant la Guerra Civil i els anys de post-guerra3. Anys després van treure 

el cap modestament algunes publicacions dedicades al seu record durant els anys 

vuitanta, a banda de la primera biografia sobre l’artista realitzada per el seu amic i devot 

Joaquim Renart al 1955. Però en qualsevol cas, no es tracta d’un artista anònim. Llunyà 

sí, però oblidat; no. Es més, val a dir que fou un personatge del qual es pot arribar a 

configurar una idea bastant clara, gràcies a la gran quantitat de documentació personal 

que el mateix Apeles va donar a l’arxiu municipal de Barcelona sota la direcció 

d’Agustí Duran i Sanpere4 al 1929.   

I és en el mateix lloc on neix la decisió de realitzar d’aquest treball, quasi 87 anys 

després. Arran de la meva tasca de suport a l’Àmbit de Gràfics, se m’ha permès 

descobrir moltes tipologies documentals durant el procés de revisió de les unitats 

d’instal·lació del dipòsit de la Secció de Gràfics. La presència d’Apeles Mestres al fons 

documentals és gairebé constant, ja que part la seva documentació personal va patir una 

desintegració. Per aquest motiu, no és sorprenent trobar-se documents amb el 

                                                             
 

3 Renart, Joaquim, Biografía del dibujante barcelonés Apeles Mestres y Oñós, p.21 
4 Capell, Emília, et.al. Manual d’arxivística i gestió documental, p.73 
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monograma d’Apeles Mestres en unitats documentals pertanyents a col·leccions que en 

principi no estan vinculades amb les seves activitats5. Aquestes petites presències en 

forma de marca de propietat, fan d’Apeles un parroquià persistent de les tasques que 

desenvolupo personalment a l’àmbit de Gràfics. 

Els Llibres d’Expansions, són divuit quaderns de dibuix ricament il·lustrats i divuit 

meravellosos documents testimonials de caire inèdit. La riquesa del seu contingut no 

només abasta la realitat contundent del moment viscut per Apeles, si no també6 la 

evidència d’una maduresa artística excepcional i brillant. La mà d’aquest artista 

polifacètic és moguda per un motiu ben clar, la narració en primera persona d’una 

vivència personal; en concret, la vida privada en matrimoni amb la dibuixant Laura 

Rádenez durant trenta-quatre anys de convivència. Dit d’una altra manera, divuit 

quaderns de dibuix autobiogràfics i autoreferencials. Pel que fa contingut històric de les 

imatges, aquestes narren successos contemporanis al autor. A tall d’exemple, hi consten 

il·lustracions de l’incendi del Teatre Lliure, fets de la Setmana Tràgica el procés 

d’urbanització de l’Eixample, així com alguns fenòmens meteorològics i episodis 

anecdòtics.  

Així doncs, els Llibres d’Expansions són un corpus de dibuixos testimonials fruit de la 

quotidianitat d’Apeles Mestres, creant una finestra que desvetlla el cosmos íntim del 

productor en el que apareixen amics, família i fins i tot animals de companyia. Aquestes 

i la resta d’imatges que composen els divuit volums, fan dels Llibres d’Expansions una 

crònica polifònica. Com a conseqüència d’aquest fet, l’autor se’ns esbrina d’es d’una 

esfera propera i càlida; resultant inclús tendra. Els Llibres d’Expansions són una 

declaració de vida creats en pinzell i ploma, al marge de notes de premsa, publicacions i 

biografies posteriors. Gràcies a la voluntat d’un productor constant i metòdic com 

Apeles Mestres, ha regalat a la posteritat una documentació gràfica excepcional i una 

abundant font de referències per l’estudi de l’egodocument i l’original món del quadern 

d’artista. Degut a que no existeix cap estudi específic sobre els Llibres d’Expansions i la 

seva relació amb l’autor, considero molt interessant poder donar un primer pas i abordar 

un estudi analític d’aquests divuit quaderns d’es d’un nou punt de vista, sempre partint 

                                                             
 

5 Estic parlant, per exemple de fulls volanders, cartells, figurins, estampes religioses. S’ha de tenir en 

compte la dèria col·leccionista que formava part de la personalitat d’Apeles. 
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del tractament arxivístic previ que li ha sigut donat gràcies als tècnics de l’AHCB7.  

1.3 Objectius 

Aquest estudi neix de la necessitat de donar explicació i sentit a  documentació inèdita 

custodiada al AHCB. Els objectius s’han fixat d’acord amb l’abast de l’estudi i les 

possibilitats de control d’accés a la informació que planteja el propi centre que la 

conserva.  

1. El primer objectiu pretén donar forma sentit contextual a la documentació en 

qüestió. S’explicarà la situació actual del Fons Apel·les Mestres i Oñós al 

AHCB, com està classificat, les eines de descripció utilitzades i es tractaran les 

diverses problemàtiques que existeixen entorn a la documentació d’arxiu. 

 

2. El segon objectiu és el de dibuixar un marc teòric adequat als divuit Libres 

d’Expansions mitjançant l’atorgament de tres valors:  

 

2.1 En primer lloc, dotar d’una dimensió memorialística al contingut gràfic que 

configura els divuit Llibres d’Expansions. Això s’entén a través dels 

dibuixos que el productor desenvolupa a través d’una cronologia detallada 

de la seva existència, molt rica en anècdotes i moments cabdals de la seva 

vida privada. Els documents, per tant són posseïdors d’un valor 

memorialístic. 

2.2  En segon lloc, els esdeveniments que el productor decideix reproduir actuen 

com un mirall de successos socials. Apeles, en aquests casos, mira més enllà 

de la frontera personal de l’egodocument, retratant esdeveniments quotidians 

extramurs. Són un exemple els dibuixos de caire satíric sobre política, els 

canvis estètics propis del fin de siècle, reformes urbanístiques a la seva 

Barcelona natal; i un llarg etcètera. Els documents per tant, posseeixen valor 

històric.  Tots aquests elements esmentats prèviament són evidències prou 

clares del valor patrimonial de les obres d’Apeles Mestres.  

2.3 Com a últim apunt i per finalitzar els sub objectius del segon objectiu, no 

s’ha de deixar de banda la perícia artística d’Apeles a l’hora de materialitzar 

                                                             
 

7 La descripció del les unitats documentals que formen els divuit Llibres d’Expansions en el gestor 

arxivístic “Albalà” ha sigut a càrrec dels actuals tècnics de l’àmbit de Gràfics, Elisa Regueiro. 
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la seva realitat per plasmar-la en els quaderns. Aportar valoració i reflexió 

entorn a la serietat estètica del conjunt és essencial per entendre tots els 

aspectes que formen una documentació d’aquesta tipologia. 

 

3. El tercer, i últim objectiu es centra en analitzar cada volum per tal d’entendre, 

dibuix a dibuix, el contingut i el grau de presència de les matèries que s’hi 

representen a cada quadern. Aquest anàlisi de continguts realitzat al llarg dels 

divuit volums treballa amb uns descriptors que han permès recollir, organitzar i 

interpretar la informació extreta dels dibuixos.  

 

1.4  Metodologia  

Per realitzar aquest TFM s’ha optat per seguir un model d’estudi qualitatiu històric i 

arxivístic combinat amb un mètode de recollida de dades quantitatives, ja que 

metodològicament s’ajusta amb la realitat d’aquesta recerca pel següent motiu: la seva 

vessant històrica, memorialística i historico-artística. Aquests factors demanen d’un 

estudi qualitatiu que connecti i organitzi l’extracció de dades quantitatives. La 

combinació de les dues vessants ha permès abastar tots els continguts i interpretar-ne els 

resultats. 

En quant les fonts d’informació de la primera part, s’ha controlat i revisat la bibliografia 

sobre l’artista així com la pròpia documentació. S’ha consultat el contingut del seu fons 

personal tant gràfic com textual. També s’ha revisat documentació personal d’altres 

fons privats situats al AHCB. De la mateixa manera, s’ha tingut en compte la 

bibliografia afí a l’àmbit arxivístic, en especial la de descripció d’àmbit autonòmic 

NODAC, i el Manual del mètode de descripció del sistema AIDA propi de l’Arxiu 

Municipal. També s’ha utilitzat el gestor per la cerca de documentació interna a 

l’AHCB, conegut com AlbaláNET, i l’OPAC comú als arxius pertanyents a 

l’Ajuntament de Barcelona en  la seva versió web,  Medi@Search8. 

A la segona part s’analitzarà el contingut dels divuit quaderns amb una posterior 

recollida de dades quantitatives. El procediment ha consistit en fer un mostreig 

intencional complet d’una documentació, els divuit Ld’E. S’ha examinat el contingut 

                                                             
 

8AHCB. Catàleg online [consulta 02/04/2017]. Disponible a:  http://w151.bcn.cat/opac/  

http://w151.bcn.cat/opac/
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total, dibuix a dibuix i a cadascun se l’hi ha associat un o més descriptors de caire 

denotatiu o connotatiu, depenent de la càrrega de significació que contingui. A partir 

d’aquí s’ha procedit a realitzar la recollida de dades mitjançant la tècnica d’anàlisi 

documental i de continguts, la qual permet examinar i analitzar la freqüència de patrons 

en textos, imatges, etc. Un cop realitzada la llista, s’ha confeccionat una taula de 

correspondències entre descriptor i el número de pàgines en les que es reflecteix el 

descriptor en qüestió.  Aquest mètode d’etiquetatge permet la visibilització dels 

descriptors més comuns al llarg dels divuit quaderns i determinar els temes 

preponderants de cada volum dels Ld’E. 

A la tercera i última part, s’ha procedit a fer una recerca bibliogràfica de títols que 

tractin sobre els gèneres literaris de la memòria, (auto) biografia i el diari íntim. Si més 

no, la naturalesa (més teòrica que pràctica) de l’última part del treball implica dibuixar 

un marc teòric que s’ajustés a les necessitats d’una tipologia documental d’arxiu 

diferent a la textual, per tal de donar-li un sentit total, una explicació a l’acte purament 

humà de deixar constància de la seva existència. Per cobrir aquesta mancança s’ha 

obtingut informació de moltes fonts; així com llibres, articles, conferències i assajos  -

fins i tot pel·lícules afins al tema-. 
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Part 1. El cos de la memòria:  

 

el fons personal “Apel·les 

Mestres” a l’Arxiu Històric 

de la Ciutat de Barcelona 
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1. Apeles Mestres, home del renaixement.  
 

La pàtria és aquell terròs 

-l’únic potser del planeta- 

on, per molt que visques, mai 

seràs profeta. 

 

Però és també aquell terròs 

-l’únic potser del planeta- 

on, després de mort, 

seràs profeta. 

 

Epigrama, Apeles Mestres9. 

 

A cap biografia d'Apeles Mestres se l'ha descrit sota un únic epítet. Resultaria quelcom 

impossible. Aquest treball no pretén elaborar una biografia exhaustiva de tots els seus 

treballs (només al fons personal de l'AHCB ja consta de 10.000 documents), si més no, 

esbossar alguns trets definidors de la vida i obra del productor de manera que es pugui 

situar-lo en el seu context i entendre les vicissituds de la documentació que ens ocupa. 

Apeles Mestres i Oñós va néixer un 29 d'octubre de 1854, fill de l'arquitecte Josep Oriol 

Mestres i Esplugues10; encarregat -entre altres significants obres- d'enderrocar les 

muralles medievals de la Ciutat Vella barcelonina. Per aquest motiu, s'ha volgut 

entendre11 que Apeles Mestres va ser un artista nascut en un moment d’intensa 

transformació12 encaminada als processos de reurbanització de la societat industrial, 

caracteritzada per canvis polítics i socials que van caracteritzar l'anomenat fin de siècle 

a tota Europa13. No obstant això, Apeles neix a la casa familiar dels Mestres, 

l'anomenada La Casa Vella14, una casa avui desapareguda, situada entre el carrer del 

Bisbe, el Palau Episcopal i l'absis de l'església de Sant Sever15. La seva infància va 

                                                             
 

9 Mestres, Apel·les. Epigramas, p. 34 
10 Apel·les Mestres (1854-1936) en el cinquantenari de la seva mort 1936-1986, p.6 
11 Renart, Joaquim. Biografía del dibujante barcelonés Apeles Mestres y Oñós, p.1 
12 Mestres, Apel·les. Croquis ciutadans: album de butxaca.  
13 París era el paradigma del nou plantejament urbanístic barceloní de la segona meitat del segle XIX.Per 

saber més sobre transformacions urbanístiques i socials del segle XIX a França veure David Harvey, 

París Capital de la Modernidad, Tres Cantos: Akal, 2008 
14 Mestres, Apeles, Casa Vella Reliquiari, Sabadell: Ausa, 1989 
15 Boada, Antoni. Apel·les Mestres, franciscà o descregut?, p. 6 
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transcórrer feliç enmig de rondalles, el fossar emmurallat (escenari de macabres i 

excitants troballes) i les visites a la catedral de Barcelona en hores baixes. Aquesta es 

mostrava a ell com un bosc de fantasia pètria que va estimular molt intensament la 

imaginació del petit Apeles, al mateix temps que les històries mil·lenàries explicades 

per la seva àvia i les diferents minyones de la família Mestres, procedents de les 

muntanyes. Tot aquest corpus de coneixement visual i de tradició oral va confeccionar 

una personalitat molt sensible a totes les formes en les quals l'art aconsegueix 

metamorfosar-se. 

La seva personalitat artística es va veure accentuada fora de la fortificació familiar, 

testimoni material d'un màgic món de llegendes. Una anècdota recull el xoc de les dues 

realitats, una situació incòmoda en la qual el professor va obligar al petit Apeles a sortir 

a la pissarra a resoldre una equació. El jovenet; sense saber com resoldre-la, va caminar 

decidit cap a la tarima, va esborrar una llarga llista de números i va dibuixar un vaixell 

com a solució del problema: "començo a dibuixar un barco, amb gran estupefacció i 

escàndol de tota la classe"16, explicà l'Apeles. Tothom va riure d’ell, i el mestre 

l'escridassà que "al col·legi no es venia a fer ninots". Un geni s'estava gestant.  

Més endavant, al 1868 ingressa a l'Escola de Belles Arts que hi havia a la Llotja17. 

Apeles comença a fer apunts al natural a les seves llibretes, retratant el moviment 

d'insectes, persones i animals. Dotat d'una mirada perspicaç i analítica, Apeles 

aconseguia reproduir perfectament la inèrcia del moviment de la matèria per desgranar 

tota la bellesa implícita, plasmant-la sota els moviments d'una mà intel·ligent. 

Antoni Boada explica com el jove Apeles ensenyava aquestes llibretes als seus 

professors Claudio Lorenzale (1816-1889) i Lluís Rigalt (1814-1894). No cal dir que el 

primer (pintor de retrats i de sants hieràtics) va menysprear el contingut dels quaderns 

d’Apeles dient-li que "Això no li serviria per a res"18. Lluís Rigalt19 consolidat 

paisatgista (probablement l'Arnold Böcklin català) i eminent dibuixant, va animar a 

Apeles a què continués prenent apunts del natural sobre els seus quaderns, tot dient-li 

                                                             
 

16 Boada, Antoni, Apel·les Mestres, franciscà o descregut?, p.11 
17 Boada, Antoni. Apel·les Mestres, resum biogràfic, p.45 
18 Boada, Antoni, Apel·les Mestres, franciscà o descregut? , p.12 
19 Lluís Rigalt i Farriols, Dibuixos : 1814-1894, Palau Antiguitats març 2019 
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"Així, així, fes molts dibuixos d'aquests". A dia d’avui , ja podem saber a qui va fer cas 

el jove Apeles i a qui no. 

Tot començà quan Apeles tenia vint anys. El primer dibuix publicat d’Apeles Mestres 

va ser el dia de cap d'any de 1874, gràcies a un favor que li va fer a un company 

gravador de la Llotja -que no tenia temps per acabar un encàrrec-. Va ajudar-lo tot 

dibuixant uns boixos que van acabar, per causes del destí, a casa d'un editor. Aquest 

editor (probablement Inocenci López)20, empipat per la pujada de preu que havien 

assolit els treballs d'en Tomàs Padró i Eusebi Planas, va preguntar al jove gravador de la 

Llotja si coneixia a algun estudiant "que servis per fer las feynas del barato"21. Va ser 

llavors, quan Apeles Mestres va realitzar el seu primer encàrrec.  

Apeles Mestres va produir aproximadament uns 40.00022 dibuixos. Aquests van anar a 

parar a impremtes i rotatives, per formar part de revistes23 (Pèl i Ploma, La Ilustración 

Catalana, Catalunya Gràfica), premsa il·lustrada (La Ilustración), diaris (El Diluvio) 

quaderns (El Mundo Ilustrado) setmanaris satírics (Barcelona Cómica, Cu-Cut, En 

Patufet), llibres (El Sabor de la Tierruca, Cuentos de Andersen, El Quijote) i publicitat 

per a marques comercials24 (anís La Perla, Chocolate Amatller, Lejía "el Conejo"). No 

resultaria pas estrany que al fullejar alguna publicació o impresos publicitaris amb 

il·lustracions de les darreries del XIX i principis del XX, ens trobéssim un elegant 

dibuix amb un petit monograma amb les sigles A.M enllaçades. I és que Apeles Mestres 

va ser un artista tant prolífer i popular que se'l podria considerar com a part de la fauna i 

la flora artística del panorama artístic decimonònic; tota una referència obligada a 

conèixer25. La seva presència publicitària26 de l'època era constant. Miquel Utrillo va 

publicar al Pèl & Ploma: "L'Apeles cal presentar-lo com a home, perquè les seves obres 

fa temps que estan presents en l'esperit de tots i escampades per tot arreu"27. 

Quan va acabar els seus estudis a la Llotja, començà a col·laborar per la premsa 

periòdica. El 1877 substituirà a Tomàs Padró a La Campana de Gràcia, convertint-se en 

                                                             
 

20 Mestres, Apeles, Apel·les Mestres / a cura de Joaquim Molas, p.14 
21 “Apeles Mestres”. Pèl & Ploma, 21 octubre 1899, nº 21 
22 Pilar Vélez, L'exaltació del llibre al Vuitcents : art, indústria i consum a Barcelona, p. 6 
23 Mas, Ricard. Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929), p.21 
24 Il·lustració 18 a l’annex nº2 d’imatges 
25 Avellaneda, Mateu. La Meva col·lecció Apel·les Mestres, p.53 
26 Mas, Ricard. Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929), p.9. 
27 Pèl & Ploma, 21 octubre 1899, nº 21 
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el factòtum del difunt. També dibuixarà per l'Esquella de la Torratxa i per La 

Publicitat. Els anys 80 per l'Apeles foren intensos artísticament, ja que comença una 

important etapa com a il·lustrador de llibres i premsa. Llavors col·labora amb la 

prestigiosa Biblioteca Arte y Letras de la Biblioteca Verdaguer28, il·lustra la Dama de 

les Camèlies conjuntament amb Eusebi Planas i Los Cuentos de Andersen. Al 1884 

col·laborarà amb l'Avenç i la revista El Siglo, dels magatzems homònims.  

Durant l'any, 1875 viatja a París i coneix a la seva muller, Laura Rádenez, companya 

d'aventures, d'intimitats, malalties i màxima inspiració pel dibuixant. Arran d'aquest 

compromís sentimental comença el viatge gràfic dels Llibres d'Expansions de 1885 fins 

al 1929. Com a conseqüència d’aquesta unió, els Ld’E han estat escrits majoritàriament 

en llengua francesa. Al 1890 publica la seva obra poètica Margaridó i Gaziel, ambdues 

amb molt bona acollida per part del públic. Tres anys més tard comença a patir atacs de 

neurastènia i de fetge, fets decisius que marcaran l'inici del confinament a casa i que 

s'aguditzaran quan el 1898 Laura i Apeles es traslladen al número 9 del passatge 

Permanyer29, al nou Eixample barceloní. Amb tot plegat, Apeles no surt de casa fins a 

1908. Ell fou un artista total, a la manera renaixentista, que va aconseguir despuntar en 

molts camps i en tots va destacar -una sort de Gesamtkunstwerk personificat-. Les seves 

passions tenien un gran abast; de l'horticultura a la música, passant pel teatre, poesia i 

prosa, però sobretot, el terreny que més va cultivar Apeles Mestres va ser el dibuix, al 

qual es va consagrar devotament -com més endavant es veurà amb el contingut dels 

Llibres d’Expansions-.  

La seva tasca com a il·lustrador de revistes, publicitat, diaris, llibres, contes, figurins per 

obres de teatre i un llarg etcètera, van copsar l'imaginari gràfic i estètic de finals del 

segle XIX i principis del segle XX. Convé emfatitzar aquest punt; Apeles Mestres va 

rebre un gran reconeixement en vida que li va permetre consolidar-se a través de les 

diferents arts com a mitjà de vida. L'obra d'Apeles30 poques vegades es pot entendre 

com un fi en si mateix -deixant de banda els encàrrecs editorials-. Els seus dibuixos 

parteixen d'una reflexió de la quotidianitat i una elevació quasi mística dels dons de la 

                                                             
 

28 Garrich, Montserrat, Apel·les Mestres : artista complet, home polièdric : materials per conèixer la seva 

vida i obra, p. 3 
29 Posteriorment, al 1901 es canviaran al número 14. Els documents del lloguer es poden consultar a la 

Secció de Gràfics del AHCB. 
30 Garrich, Montserrat, Apel·les Mestres: artista complet, home polièdric, materials per conèixer la seva 

vida i obra, p.61 
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naturalesa en totes les seves formes. Qualsevol ésser viu o objecte era sensible a 

l'atenció d'un artista receptiu als petits detalls, immers en el beatus ille urbà d'un 

Eixample embrionari. 

Dins d'aquest període de reclusió de quinze anys, Apeles perd la visió d'un ull, 

tanmateix, ell continua produint obra gràfica i textual; en són un exemple les obres de 

teatre Nit de Reys i Sirena. Durant el 1908 escriu la cançó No passareu! amb motiu de 

la I Guerra Mundial31 i que posteriorment esdevindria un símbol de resistència 

antifranquista durant la Guerra Civil. La seva trajectòria continua farcida de 

reconeixements, fins i tot es podria dir que Apeles va tenir una vida plena d'homenatges 

i reconeixement social.  

Però no tot van ser flors i violes a la vida d’Apeles. Un cop dur el sobta, la seva muller 

Laura Rádenez mor després d'una llarga malaltia al ronyó que la va deixar paralitzada 

durant quatre anys al llit, és un 24 d'abril de 1920 i la plora un Apeles Mestres cada cop 

més cec i sol. No obstant, l'optimisme és una qualitat que sempre va acompanyar a 

l'artista, i un dels motius que el va impulsar a seguir actiu i produint obra. La llista de 

reconeixements i premis encara segueix; al 1923 el nomenen membre de la Reial 

Acadèmia Catalana de Bones Lletres de Sant Jordi, al 1926 esdevé president dels Jochs 

Florals, de desembre del 1934 fins gener de 1935; l'arxiu Municipal va dedicar-li una 

exposició en forma d'homenatge amb objectes personals i obra artística32.  

En definitiva, la vida d'Apeles va estar plena de petits i grans homenatges, segons 

paraules del fidel amic, Joaquim Renart: "un d'aquells innombrables homenatges als 

quals el nostre artista poeta està acostumat"33. 

Apeles, com amant de l'horticultura, va cultivar al llarg de la seva vida (i no només les 

nombroses plantes del seu terrat) un extens camp farcit d'èxits en totes les seves formes 

(teatre, poesia, música i il·lustració), que van tenir com a conseqüència una gran 

elevació qualitativa de les arts a Catalunya34. En poques paraules, tot indicava que 

                                                             
 

31 Al 1916 Mestres va formar part d’una comissió d’artistes catalans que es van traslladar a Perpinyà. Ell 

va fer un discurs i va llegir el poema No passareu! Per aquest fet, va guanyar la medalla del mèrit de la 

Legió d’Honor francesa. Es conserva el diploma a la Secció de Gràfics del AHCB. 
32 Il·lustracions 19 i 20  a l’annex nº2 d’imatges 
33 Renart, Joaquim, Diari 1918-1961,  vol II p, 351. 
34 Arranz, Romà. Megalomania i obsolescència. Temporalitat de l’art a l’època de la seva reproductibilitat 

tècnica (tesi no publicada), p.112 
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Apeles Mestres s'havia guanyat les portes obertes al Parnàs en vida i que el seu record 

es mantindria en la memòria de la societat catalana durant molts anys. En altres 

circumstàncies, Apeles podria haver sigut un dels iniciadors de l’animació a Europa, el 

Walt Disney català35. Però no s’ha de negar que l’estil fresc del delicat traç de la seva 

ploma és un dels precedents artístics dels inicis del còmic a Espanya.  

Però els esdeveniments històrics van truncar aquesta idea. Les circumstàncies de la seva 

mort estan tenyides d'un aire ombrívol i silenciós degut a l'estupor del compliment de 

les profecies que el mateix Apeles va vaticinar amb anterioritat. Un poema seu dibuixa 

un possible escenari idíl·lic per finalitzar les seves hores: 

 

Codicil36 

Ja que dec morir quan mon hora siga, 

com tot lo que neix, com tot lo que viu, 

pots venir per mi segadora amiga, 

però fes, oh Mort, que siga a l'estiu. 

 

També va predir que el dia de la seva mort, repicarien llamps i trons al cel37. No es va 

equivocar gaire. La mort -personatge recurrent als seus dibuixos- va venir a buscar-lo la 

matinada del 19 de juliol de 1936 a l’edat de 82 anys, entre l'estrèpit de canyons i 

metralladores38. Qui sap, potser amb la tendra voluntat d'ocultar-li per sempre els fatals 

propers esdeveniments de la Guerra Civil. Tot i que avui dia la figura d’Apeles Mestres 

sigui un joc de llums i ombres, la seva obra encara viu: viu al imaginari de la gent que 

creu en la llibertat, sota el crit antifeixista de “no passaran!”. 

 

 

 

 

                                                             
 

35 Masriera, Lluís. Una Biografía de Apeles Mestres / leída por su autor Luis Masriera en la sesión 

pública celebrada el día 30 de marzo de 1946, p. 10-11 
36 Molas, Joaquim. Apel·les Mestres a cura de Joaquim Molas, p.118 
37 Il·lustracions 21 i 22  a l’annex nº2 d’imatges 
38 Los que mueren, Apeles Mestres. A: La Vanguardia, dimecres 22 de juliol de 1936, p.2 
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2. L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona custodia el fons “Apeles 

Mestres” 

 

 
“19 de juliol de 1920 

 

L’Apel·les Mestres, avui, tot ensenyant-me àlbums del seu pare i 

dibuixos de donya Laura, ensenyant-me’ls amb aquella amor i 

aquella estimació que posa en totes les seves coses, m’ha dit que 

esperava que donaríem bon destí a tot i que ja trobaríem feina a fer, 

car jo era un dels seus marmessors testamentaris. [...] La recopilació 

de l’Apel·les Mestres és abundosa i respon al seu criteri de no 

llençar mai res, perquè tot té el seu particular interès. I per modes 

que sigui el que s’hagi guardat adquireix centuplicat valor al cap de 

pocs anys. I té molta raó [...]. He après d’ell el respecte a tot, l’amor 

a tot el que té record de la nostra existència, l’afany de guardar-ho i 

col·leccionar-ho tot, seleccionat, registrat, convenientment 

classificat per trobar-ho en un moment donat. El meu diari, els meus 

àlbums, les col·leccions de retrats, d’història barcelonina, de 

dibuixos de la quitxalla, de records variats, tot m’ha sigut ensenyat 

dintre de la casa de l’Apel·les Mestres. I és indubtable que ha de 

trobar en mi el vetllador de tot el que ell ha anat guardant, el 

conservador de tot quant ell amb amor i perseverància ha anat 

guardant i recollint, dibuixos, carteres, joguines, àlbums [...], replecs 

íntims del seu ser i de la seva ànima de poeta.” 

 

Joaquim Renart és l’autor d’aquestes línies, escrites al primer volum del seu diari39. 

Com a marmessor dels béns d’Apeles, va decidir donar al Arxiu Històric un gran volum 

de documentació. Actualment, l’AHCB continua sent el centre que custodia, conserva i 

difon aquest patrimoni. El fons documental al qual pertanyen els Llibres d’Expansions 

ha rebut un tractament arxivístic de classificació, ordenació i descripció dut a terme per 

tècnics de l’AHCB. Com a fons documental dins d’un arxiu, el fons d’Apeles Mestres 

està subjecte a una ordenació respecte el quadre de fons del AHCB. El següent esquema 

pretén mostrar la jerarquia arxivística a la qual està sotmès el Fons personal Apel·les 

Mestres i Oñós i la seva posició dins del QOF: 

 

                                                             
 

39 Publicats per la editorial Curial i Prova en 6 volums. Els manuscrits els custodia la Biblioteca de 

Catalunya. Renart, Joaquim. Diari 1918-1961 (vol II), p, 98. 
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Arxiu Històric

Fons Hemerogràfics

Fons Bibliogràfics

Fons Documentals

Fons Municipal

Fons Institucional

Col·leccions

Fons Privats

Fons personals
Fons Apel·les 

Mestres i Oñós

Fons d'empreses i 
cooperatives

Fons familiars

Fons d'entitats

Quadre d’Organització de Fons del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona. 

 

Aquesta estructura  de fons, indica que seguint el Quadre d’Organització de Fons (QOF) 

del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona, l’apartat de Fons Documentals aplega 

diferents fons; el Fons Municipal, Fons Institucionals i Fons Privats. Dins dels Fons 

Privats es trobarien quatre tipus de fons; els Fons Personals, Fons d’empreses i 

cooperatives, els Fons Familiars i el Fons d’entitats. El fons documental objecte 

d’aquest estudi és un fons privat de caràcter personal40.  

 

El fons està composat per més de 13.00041 documents, inventariats i aplegats en el 

catàleg de l’anomenat Fons Apel·les Mestres i Oñós. Aquest fons va ser donat al 1929 

per el propi Apeles Mestres42. El seu número de fons correspon al AHCB3-232/5D.52 i 

pertany a la secció d’Arxiu Medieval i Modern. El catàleg-inventari té un volum de 302 

                                                             
 

40 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Fons Documentals, [consulta: 02/09/2017] Disponible a: 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/canal/fons-documentals 
 
41 Al inventari del seu fons consten 13.047 documents, no obstant, el seu fons l’integren  major quantitat 

de documents de diversa tipologia que encara no han estat subjecte a criteris d’ordenació al llarg del 

temps i encara es troben dispersos. 
42 Segons consta en el  text introductori del propi catàleg del fons. 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/canal/fons-documentals
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pàgines i es va realitzar a Barcelona a data de desembre de 200943. L’AHCB també 

custodia fons personals de familiars directes d’Apeles44, com per exemple el de la seva 

muller Laura Radenez i el del seu pare, Josep Oriol Mestres i Esplugues. 

A continuació es mostra una relació simplificada de l’inventari pertanyent al catàleg del 

fons45 realitzat al AHCB: 

 

5D.52-1 Documentació familiar i personal   

5D.52-2 Documentació personal 

5D.52-3 Premsa (Obres o fragments d’obres publicades a diaris i revistes 1882-

1931) 

5D.52-4 Premsa (Dibuixos i il·lustracions publicats a diaris i revistes) 

5D.52-5 Premsa (Crítiques i notes de premsa d’obres literàries i artístiques. 1875-

1901) 

5D.52-6 Premsa (Crítiques i notes de premsa d’obres literàries i artístiques. 1902-

1918) 

5D.52-7 Premsa (Crítiques i notes de premsa d’obres literàries i artístiques. 1919-

1955) 

5D.52-8 Publicacions (Biografies, revistes dedicades, altres publicacions) 

5D.52-9 Impresos (Anuncis, prospectes, etiquetes, marques, programes, targetes i 

menús) 

5D.52-10 Impresos (Invitacions. Programes, concerts teatre i altres) 

 Epistolari  

● 5D.52-12 Caballé Clos / Fuxà, Manuel  
● 5D.52-13 Galiarda, Antonio / Karr, Carme 
● 5D.52-14 La Aurora, Barcelona / Mera, José Trajano  
● 5D.52-15 Mestre i Noé / Pérez Dols, P 
● 5D.52-16 Pérez Galdós, Benito / Rusinyol, Jaume 
● 5D.52-17 Saavedra, Roman de / Utrillo, M 
● 5D.52-18 Val, Mariano Miguel del / Zulueta, Lluís 

                                                             
 

43 El primer cop que es va realitzar l’inventari del Fons Apel·les Mestres i Oñós va ser al 1996. La versió 

del 2009 incorpora la unitat d’instalació afegida al 2009. Per tant, el catàleg es va actualitzar amb data de 

l’última revisió. 
44 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Fons privats, [consulta: 02/09/2017] Disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/canal/fons-privats 
45 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Catàleg del fons Apel·les Mestres i Oñós,[última versió 

desembre 2009] [consulta: 02/09/2017] Disponible a: 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/

Documents/Fitxers/mestres_i_onos_apelles_5d.52.pdf  

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/canal/fons-privats
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/mestres_i_onos_apelles_5d.52.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/mestres_i_onos_apelles_5d.52.pdf
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● 5D.52-19 Altres corresponsals  

 

       Postals 

● 5D.52-20 Abaz, Cristela / Arbós Pagès, Carles 
● 5D.52-21 Arbós Pagès, Carles / Arbós, Lluís 
● 5D.52-22 Arbós, Lluís / Berniola, Marcel·lí  
● 5D.52-23 Bertrand, C. / Bosch Barrau, Pau 
● 5D.52-24 Bosch Barrau, Pau / Carrera Caignet, Joan  
● 5D.52-25 Carrera Gainet, Joan  
● 5D.52-26 Carrera Gainet, Lluís / Casals, Enric 
● 5D.52-27 Casals, Pau / García Núñez, Armando 
● 5D.52-28 García Sanchís, Federico / Garriga [Boixader], Ramon 
● 5D.52-29 Garriga [Boixader], Ramon / Hermoso  
● 5D.52-30 Hernández, Antonio / Martí, Oriol 
● 5D.52-31 Martí, Oriol / Mera, J[osé] T[rajano]  
● 5D.52-32 Mera, J[osé] T[rajano] / Pavia, F.  
● 5D.52-33 Pavia, F. / Riera, J.A.  
● 5D.52-34 Riera, J.A. / Sans i Rosell, Anfós 
● 5D.52-35 Sans i Rosell, Anfós / Torres, Ramir  
● 5D-52-36 Torres, Ramir / Wistroff, Emilio  
● 5D.52-37 Wistroff, Emilio / Zenó, Fr. D’A. de M. 

 

5D.52-38 Unitat d’instal·lació afegida l’any 2009 

 

2.1 El Fons personal Apeles Mestres i el seu tractament arxivístic 
 

Al 1996 es va dur a terme un inventari de documents de tipologia textual en la seva 

majoria; així com originals i impresos pertanyents al productor Apeles Mestres i Oñós. 

Al 2001, es va adaptar l’instrument de descripció, re configurant  l’inventari precedent 

al nou sistema de presentació de les signatures de l’Arxiu Medieval i Modern. 

L’adaptació va consistir en  una ampliació dels camps relatius a fons, secció, sèrie i 

unitat d’instal·lació durant tot el document. L’inventari resultant consisteix en la 

identificació de les unitats documentals amb les seves respectives unitats d’instal·lació 

que composen la totalitat del Fons Apel·les Mestres i Oñós; tot seguint la organització 

pertanyent al QdC i el context jeràrquic en el que es construeix el fons. Als seients de 

l’inventari consta informació relacionada dels números de registre, composats per les 

sigles del productor (AM), seguits d’una numeració única vinculada a la unitat 

documental o bé una numeració seriada (p.e: AM.1-7 Llibretes de còpia, dictats, 

apunts...). Altres documents han sigut agrupats per criteris cronològics (AM.55-85 

Extractes comptables de la societat Mora / Colominas. 1839/1863) o criteris tipològics 
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(AM. 114-118 Propaganda comercial francesa) per les series documentals. Al número 

de registre l’acompanya una breu transcripció del text, a mode identificatiu del 

document. En aquest primer inventari realitzat entre 1996 i 2001, no es va aplicar cap 

eina de descripció. 

Al 2009 es va actualitzar la descripció. L’Arxiu Medieval i Modern va rebre un 

increment de documents procedents de l’Àmbit de Gràfics que es van incorporar a 

l’inventari prèviament realitzat entre 1996 i 2001. Aquesta documentació traslladada 

estava composada per diverses tipologies documentals estrictament lligades amb la 

producció d’Apeles Mestres en el marc de les seves activitats. Els documents rebuts van 

ser degudament inspeccionats i es van repartir entre els fons d’Hemeroteca i Arxiu 

Medieval i Modern.  

32 documents van ser traslladats al primer àmbit, degut al seu contingut hemerogràfic, 

Relació de seccions que disposen  documentació pertanyent al Fons Apel·les Mestres i Oñós 

en el que es destacaven retalls de diaris, publicacions periòdiques, reproduccions 

d’articles i dibuixos. El segon volum va romandre a l’Arxiu Medieval i Modern, amb  

un total de 219 documents d’un abast cronològic situat entre 1891 i 1939. Així doncs, 

aquests 219 documents el configuren impresos publicitaris, material efímer variat, 

esborranys d’obres, felicitacions, correspondència, invitacions i homenatges varis.  

 

El nivell de descripció utilitzat per la nova unitat d’instal·lació originària del Àmbit de 

gràfics i destinada a Arxiu Medieval i Modern, ha sigut una versió simplificada de la 

fitxa descriptiva de documents textuals, com veurem més endavant. 

Les tasques de descripció d’aquesta nova unitat d’instal·lació es van fer mitjançant el 

Manual de mètode de descripció del sistema AIDA46, eina de descripció multinivell 

desenvolupada47 i utilitzada per tècnics i administratius48 de l’Ajuntament de Barcelona. 

                                                             
 

46 Adaptació de la normativa ISAD (G) 
47 Els autors són Gemma Bayó, Montserrat Beltran, Núria Burguillos, Emília Capell, Sílvia Domènech, 

Marta Ràfales, Sebastià Riera i Jordi Serchs. Manual del mètode de descripció del sistema AIDA, p.4. 
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Va ser creada entre 1993 i 1994 amb la idea d’unificar el sistema de descripció dels 

diferents arxius que composen49 l’Arxiu Municipal de Barcelona (Arxiu Històric de la 

Ciutat, Arxiu Municipal Administratiu i Arxius Municipals de Districte), tot i que 

actualment han patit canvis orgànics i divisions que han propiciat la creació de nous 

arxius independents50. La configuració definitiva es va fixar al 1998 i actualment 

continua sent-hi el manual de referència de descripció arxivística dels Arxius 

Municipals barcelonins.  

 

El tipus de fitxa que s’ha fet servir per descriure els documents agregats posteriorment 

al fons Apeles Mestres, ha sigut una versió simplificada de Fitxa descriptiva de 

documents textuals51,52. El nivell de descripció en aquesta segona fase és a nivell de 

document (o unitat documental simple si es fa la equivalència amb la NODAC i la 

ISAD G). Dit d’altra manera, la descripció a nivells inferiors fa que l’instrument 

descriptiu esdevingui en un catàleg53, que en combinació amb l’inventari inicial, s’obté 

com a resultat un inventari-catàleg del Fons Apel·les Mestres i Oñós, actualment, l’únic 

document que aplega en el seu contingut, una relació de documents pertanyents al fons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 

48 Ramon ALBERCH, et.al, La definició i la implantació d’un sistema de gestió integral de documents i 

arxius a l’Ajuntament de Barcelona, p. 207 
49 Actualment, l’Arxiu Municipal de Barcelona el composen l’Arxiu Històric de la Ciutat, l’Arxiu 

Fotogràfic, l’Arxiu Contemporani, Arxius municipals de districte i Arxius Centrals. 
50 N’és un exemple l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, creat a partir dels fons fotogràfics custodiats per 

l’Arxiu Històric de la Ciutat. 
51 Manual del mètode de descripció del sistema AIDA, p,107. 
52 Veure annex 1 de fitxes descriptives. 
53 Segons la NODAC, la definició de catàleg és al següent: “Instrument que descriu el darrer nivell d’un 

fons documental, el de la unitat composta o simple, elaborat a partir de la información dels elements de 

descripció obligatoris dels nivells superiors” Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 

2007 p, 179. 



27 
 

 

 

2.1.1 L’àmbit de Gràfics: Els Llibres d’Expansions i el seu tractament 

arxivístic 

 

Divisió de les tipologies documentals més importants del fons, instrument de descripció i accés a la consulta 

 

Un cop dibuixat el panorama de la situació general del Fons Apel·les Mestres i Oñós, i 

la posició que ocupa, cal contextualitzar la situació dels Ld’E dins la jerarquia 

estructural del fons. S’ha parlat abans de que el fons està conformat per més de 13.047 

documents. Aquesta és la xifra dels documents que figuren al inventari-catàleg abans 

explicat. Apeles, com a home polièdric amb ànima de col·leccionista;  va reunir, 

organitzar i produir molta documentació, que posteriorment, en àmbit arxivístic s’ha 

traduït i identificat en diverses tipologies de document per realitzar la descripció 

arxivística i així poder establir uns criteris normatius i unificats.  

No obstant, la quantitat de documents relacionats amb el productor Apeles Mestres és 

molt major a 13.047, és més, es troba en la seva majoria, desmembrat. La disgregació de 

les unitats d’instal·lació que conformen el Fons Apel·les Mestres es deu a una separació 

per tipologia documental degut a criteris arxivístics obsolets54. Aquesta és una de les 

primeres problemàtiques entorn la documentació que s’ha plantejat i que es tractarà a 

                                                             
 

54 “l’estructuració d’un sistema d’arxius a Catalunya és indissociable d’una producció normativa i 

reglamentària que és mancada de referents històrics amb una certa continuïtat i permanència”, Alberch, 

Ramon. Els sistemes arxivístics. El marc legal. A: Capell, Emília, et.al. Manual d’arxivística i gestió 

documental, p.102-103 
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les següents pàgines. El fons es caracteritza per tenir una varietat documental molt 

abundant, en la que destaquen en quantitat i importància les tipologies textuals i visuals. 

Malgrat tot, la documentació visual situada al dipòsit Garriga i Roca de l’àmbit de 

Gràfics no disposa encara de cap instrument de descripció que reuneixi en un sol 

document una compilació les unitats documentals pertanyents a aquest àmbit.  

 

Significa llavors, que els Llibres d’Expansions han sigut sotmesos a tractament 

arxivístic? La resposta és que sí, l’han rebut, però en un format diferent respecte la 

documentació textual, la qual està recollida en l’inventari-catàleg en format PDF 

presentat abans. La forma en la que la documentació visual del fons Apel·les Mestres -

situada a l’àmbit de Gràfics- ha sigut descrita mitjançant dos gestors documentals 

virtuals, AlbaláNET i Medi@search (la versió on-line del gestor AlbaláNET). 

Aspecte de la fitxa dels Llibres d’Expansions a l’aplicatiu Albalà  

AlbaláNET és un software desenvolupat per l’empresa Baratz55 indicat per la gestió 

integral d’un fons arxivístic. És una eina que permet la gestió d’expedients, de 

documentació, gestionar l’arxiu físic i electrònic, així com les gestions del cicle vital de 

la documentació en les seves diverses fases d’arxiu (central, intermèdia i històrica)56.  

Aquest programari és l’utilitzat actualment pels Arxius Municipals de Barcelona, tant 

per els treballadors, com per la consulta a sala dels usuaris. AlbaláNET està configurat 

                                                             
 

55 Baratz. Webpage d’inici.[Consultat el 02/09/2017] Disponible a: http://www.baratz.es/  
56 Baratz. Soluciones para archivo.[consulta: 02/09/2017] Disponible a: Informació extreta de la página 

web de Baratz: http://www.baratz.es/soluciones-para-archivo/  

http://www.baratz.es/
http://www.baratz.es/soluciones-para-archivo/
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Resultats de la cerca “Llibre d’Expansions” al catàleg online Mediasearch. 

seguint la norma AIDA com a norma de descripció arxivística. L’accés a aquest gestor 

documental és estrictament presencial, és a dir, per accedir-hi, s’ha de realitzar una 

consulta presencial a l’arxiu.  

AlbaláNET  té una versió on-line anomenada Mediasearch, pensat per publicar i 

difondre els fons documentals al web Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de 

Barcelona57. Mediasearch58 és un cercador que recupera fons documentals dels diferents 

repositoris dels Arxius Municipals, mitjançant un protocol OAI-PMH que permet 

extreure les metadades dels aplicatius desenvolupats per Baratz (Albalà, BKM, 

AbsysNET) i mostrar les descripcions arxivístiques de cada document de forma 

electrònica, així com visualitzar i descarregar la imatge digitalitzada, si n’hagués.  

Aleshores, de quina forma afecta la gestió documental a la descripció arxivística dels  

 

 

Ld’E? Efectivament, els divuit volums dels Ld’E apareixen descrits a l’aplicatiu 

AlbaláNET, per tant, estan degudament descrits sota l’instrument de descripció AIDA i 

a la seva fitxa es té accés obert tant als ordinadors de la consulta a sala, com mitjançant 

la cerca online a la versió web de l’OPAC Mediasearch.  

Contràriament, ens trobem amb una documentació que pertany al Fons Apel·les Mestres 

i Oñós, però que no es reflecteix a l’inventari-catàleg actualitzat a data del 2009, 

                                                             
 

57 AHCB. Catàleg online [consulta 02/04/2017]. Disponible a: http://w151.bcn.cat/opac/  
58 Baratz. Soluciones de búsqueda.[consulta: 02/09/2017] Disponible a: Informació extreta de la página 

web de Baratz: http://www.baratz.es/soluciones-de-busqueda/  

http://w151.bcn.cat/opac/
http://www.baratz.es/soluciones-de-busqueda/
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explicat anteriorment. Cal insistir que aquest fet accentua la idea fragmentària del fons, 

en el qual la documentació visual d’un dibuixant, passa a un segon terme i no queda 

registrada dins del propi catàleg del seu fons. 

 

Fitxa del Llibre d’Expansions nº II al catàleg online Mediasearch.  

 

A més, són unitats documentals que efectivament formen part del Fons Apel·les Mestres 

i Oñós (tal com indica el seu codi de classificació: AHCB3-032/5D52) i tal com ho 

indiquen els gestors documentals AlbaláNET i Mediasearch.  

Arribats a aquest punt, es pot pensar si tot el Fons Apel·les Mestres i Oñós ha sigut 

classificat, ordenat i descrit. Malauradament, no. Degut a la manca d’unitat de criteris a 

principis del segle XX, els ingressos s’integraven a altres col·leccions i subcol·leccions, 

en comptes de formar un fons únic, respectant el principi de procedència del productor.  
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Això portaria a quatre conclusions. La primera és que sí s’han tractat arxivísticament els 

divuit volums com ja s’ha vist abans, però aquests encara no han sigut sotmesos a cap 

jerarquia dins del QdC. La segona és que només es va inventariar la documentació 

textual (composada per documentació personal i epistolari en un primer moment, les 

targetes de felicitació (afegides al 2008, en un segon moment) procedents del donatiu 

del mateix productor el 29 de juliol de 192959. La tercera indica que encara no existeix 

una classificació dels fons de tipologia visual, motiu pel qual no apareix a l’inventari-

catàleg. La quarta conclusió és que probablement els Ld’E hagin sigut donats a l’arxiu 

al 1935 o posteriorment per un donant encara sense determinar60 i hagi quedat al marge 

del criteri d’abast arxivístic requerit per entrar a la llista del inventari-catàleg realitzat al 

1996 i al 2009. 

 

La conseqüència final d’aquest fet es tradueix actualment en una problemàtica que 

afecta a la integritat del Fons Apel·les Mestres i Oñós. Encara existeixen documents 

vinculats amb el productor i les seves activitats, que no es reflecteixen a cap eina de 

descripció i tampoc als gestors documentals. Aquest fet posa en relleu el caràcter 

fragmentari d’un fons documental tant destacable com el Fons Apel·les Mestres i Oñós. 

2.2  Introducció al contingut 

 

Havent subratllat les problemàtiques relacionades amb el tractament del fons visual, es 

considera que la terminologia que cobreix la tipologia documental és poc precisa i 

limitada. Els Llibres d’Expansions són uns documents visuals, de tradició documental 

original i inèdita, que contenen dibuixos en tècnica mixta d’aquarel·la; tinta i grafit 

sobre suport de paper. Són un total de divuit volums i es troben tots ells enquadernats 

amb tapa dura en un format de quadern horitzontal. A priori, sense l’ús d’un glossari 

especialitzat i en un àmbit col·loquial, els Ld’E es podrien anomenar senzillament 

“quaderns”, “blocs de dibuix” o “quaderns de dibuix”, i no es tractaria d’una 

equivocació perquè de fet ho són. Com a documents d’arxiu, s’han d’adequar a un 

vocabulari controlat dins dels instruments de descripció d’àmbit arxivístic. Per fer una 

descripció adequada del document s’han de tenir en compte “l’anàlisi, organització, 

                                                             
 

59AHCB, Catàleg del fons Apel·les Mestres i Oñós,  p.5 
60 Joaquim Renart? Arístides Mestres? 
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registre de la informació que serveix per identificar, gestionar, localitzar i explicar els 

documents d’arxiu, així com el seu context i el sistema que els ha produït”61.  

 

A continuació es mostra un glossari62 terminològic comparatiu de diferents instruments 

de descripció adequats a les característiques físiques i intel·lectuals d’uns documents 

com els Ld’E. En cap cas s’està realitzant una descripció documental estrictament tal 

com indiquen les normes ISAD (G), NEDA, NODAC i AIDA, si més no, identificar i 

analitzar les dades extretes de les fitxes dels Ld’E al gestor AlbaláNET63.  

 

Els instruments de referència han sigut ISAD (G), com a norma internacional, NEDA, 

d’àmbit estatal, NODAC d’àmbit català i AIDA, mètode utilitzat per l’Arxiu Municipal.  

  ISAD (G). Document:  

informació que ha quedat registrada d’alguna forma amb independència del seu suport o característica64.  

 

  NODAC. Document icònic: 

document en què la informació es presenta mitjançant imatges que representen percepcions subjectives en 

tant que reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de vista. Inclou dibuixos, cartells, gravats, 

gràfics, fotografies, etc65.  

 

  AIDA. Document visual:   

gravats, dibuixos, cartells i altres documents de caràcter iconogràfic66. 

 

NODAC i AIDA són instruments de descripció més acurats que no pas la ISAD (G),  la 

qual no distingeix el tipus d’informació que conté el document. Per tant, en aquest 

sentit, els Ld’E comparteixen la descripció formulada per aquestes dues normes.  

Un cop determinada la tipologia documental, s’establiria un nivell de descripció adequat 

on es trobarien les unitats documentals del Ld’E dins la jerarquia d’un fons67. Recordar 

                                                             
 

61 ISAD G, p16 
62 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació. Glossari “comparat” 
d’arxivística, [consulta: 02/092017] Disponible a:  

http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_compar

at_2011.pdf  
63 Veure annex nº1 amb les fitxes descriptives dels Llibres d’Expansions. 
64 ISAD G, p16 
65 NODAC, p 181 
66 Manual del mètode de descripció del sistema AIDA, p.122 
67 Tal com s’ha dit en l’apartat 1.5.2 els Ld’E no han sigut encara sotmesos a la jerarquia del seu fons. 

Aquí només es proposa una possible jerarquització atenent les característiques físiques i intel·lectuals dels 

documents. 

http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_comparat_2011.pdf
http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_comparat_2011.pdf
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que els Ld’E són divuit documents que tenen una continuació cronològica d’es del 

primer fins l’últim volum i realitzats per el mateix productor. Les actuals fitxes dels 

Ld’E, obtingudes del gestor documental AlbaláNET -seguint l’instrument AIDA-, no 

especifiquen el nivell de descripció, però s’entén que s’ha realitzat una descripció a 

nivell d’unitat documental simple/unitat d’instal·lació. Es coneix, perquè les dates 

abasten les pròpies de cada document (p.e: 1885-1890) i no pas les dates extremes de la 

totalitat dels divuit volums (1885-1929) en el cas d’una descripció a nivell de sèrie o 

d’unitat documental composta. El camp de volum indica un únic document; si es tractés 

d’una unitat documental composta i/o sèrie, es reflectirien la quantitat de divuit 

documents. Per aquestes raons, s’afirma que els Ld’E s’han tractat a nivell d’unitat 

documental simple. Havent especificat el nivell, les definicions que el descriuen són les 

següents:  

 

  ISAD (G) / NODAC. Unitat documental simple68: 

Unitat arxivística més petita i indivisible intel·lectualment (per exemple, una carta, una memòria, un 

informe, una fotografia o un enregistrament sonor). 

 

  NEDA. Unitat documental simple69: 

 “La unitat arxivística més petita indivisible, que forma part d’una Unitat documental composta o que s’ha 

generat aïlladament”. 

 

  AIDA. Documents textuals: 

(Aquest mètode no utilitza el terme “unitat documental simple” si no que utilitza) “el format dels 

documents textuals per descriure la unitat documental més petita de tipus textual, formi o no part d’una 

unitat documental composta”70. 

 

No obstant, a priori pot semblar que els Ld’E no comparteixen trets distintius amb una 

unitat documental simple (un dibuix, un plànol, una felicitació, un rebut). Ara bé, 

únicament la NODAC entén que la unitat documental simple es pot “materialitzar en un 

sol foli o diversos, un quadern, un llibre, etc., però independentment de la forma que 

prengui o del seu embalum, en cap cas no la podem subdividir perquè, en fer-ho, 

                                                             
 

68 NODAC p, 29 
69 NEDA p, 28 
70 AIDA p, 17 
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fragmentaríem la informació que ens ha de comunicar”71. També distingeix dos tipus 

d’unitats documentals simples, les que no es troben integrades a cap altra agrupació i les 

que s’integrarien dins d’una unitat documental composta. El cas dels Ld’E s’adequaria 

al primer, ja que “elles mateixes reflecteixen de manera correcta allò que s’ha 

comunicat o decidit (traducció de la Norma ISO 15489, p.15) [...] fruit d’un determinat 

procés de producció”72.  

Un cop analitzades les unitats lògiques dels Ld’E s’extreu que són un document visual 

(tal com ho afirma la pròpia fitxa descriptiva i la normativa), descrits a nivell d’unitat 

documental simple (extret dels seients data  i volum de la fitxa descriptiva)73.  

 

Però què hi ha sobre les qüestions terminològiques que descriuen els documents? El 

glossari arxivístic ha de ser unívoc i concret, per tal d’evitar malentesos i establir un 

criteri objectiu referencial que identifiqui fàcilment l’objecte que s’està descrivint. A 

continuació es mostren les accepcions més properes a aquest tipus de documentació 

d’arxiu: 

 

 NODAC  

Quadern 1/ m 1. Conjunt de fulls, plegats i encaixats, generalment cosits, que formen, conjuntament amb 

altres quaderns, el llibre. 

  2. Conjunt de fulls relligats en forma de llibre prim i/o petit   sense  cobertes. També 

pot designar una llibreta.  

Llibre  1/ m. Conjunt de fulls, enquadernats o relligats i generalment amb cobertes, que constitueixen una 

unitat d’instal·lació. 

 

 

Els instruments de descripció NODAC i AIDA tenen encara limitacions semàntiques 

que no arriben a cobrir la naturalesa física i intel·lectual d’uns documents visuals que no 

tenen una concepció divisible. La NODAC proposa accepcions someres que no 

aprofundeixen en el contingut intel·lectual de la unitat física. L’accepció llibre i 

quadern denoten configuracions tècniques. Són els Llibres d’Expansions un llibre? 

Tècnicament sí, les seves làmines han sigut cosides formant quaderns i la unió d’aquests 

                                                             
 

71 NODAC p, 29 
72 NODAC, p,30 
73 Personalment considero que hauria sigut més efectiu tractar els Ld’E com una sèrie o com a unitat 

documental composta per qüestions d’unitat formal i cronològics dels documents. 
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quaderns, degudament enquadernats formen una unitat d’instal·lació anomenada llibre. 

Però un llibre no deu el seu significat només a qüestions físiques i materials. Quan un 

llibre no ha sigut imprès i el seu contingut ha sigut creat a mà -sense l’ajuda de 

processos mecànics i/o industrials- es parla de manuscrit; una nova unitat de 

significació independent.  

 

En efecte, amb els Ld’E i qualsevol obra no textual que forma una unitat d’instal·lació 

per se, es seguiran adjudicant descripcions poc específiques. Llavors, arribats a aquest 

punt, existeixen termes específics per denominar un document com els Ld’E? Sí, però 

s’haurà de buscar a l’entorn biblioteconòmic anglosaxó:  

 

 

ABC-CLIO74 

Sketchbook 

    A blankbook containing leaves of drawing paper for making drawings, sketches, or paintings.     

Also, such a book when it is filled with drawings.  

 

L’ABC-CLIO recull sota la paraula anglesa sketchbook el que seria l’adjectiu més 

adequat per descriure tant el continent com el contingut d’un document com el Llibre 

d’Expansions. La traducció directa de sketchbook al català o al castellà seria “llibre 

dibuixos75”, precisament, el que són.  

 

Si els hi apliquessin el terme de “quadern de dibuixos” o “llibre de dibuixos”, fins i tot 

tindria una repercussió positiva a l’hora de recuperar material de les mateixes 

condicions. El gestor documental AlbaláNET, permet fer cerques a partir del camp 

format, si en el cas de que els Ld’E s’haguessin classificat sota el format “quadern de 

dibuix” o similar, permetria agrupar documentació amb formats similars d’altres 

productors i s’entendria el paper que juga el contingut d’un document a l’hora de 

descriure’l en la seva forma material. 

 

                                                             
 

74Reitz, Joan, Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS). [consulta: 02/09/2017] 

Disponible a:  http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx  
75 Gonzalez Mike, et.al. Spanish-English English-Spanish. Barcelona: Random House Mondadory, 2005. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx
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Finalment, per evitar distraccions i debats amb el llenguatge controlat, es mantindrà la 

denominació de “Llibre” en referència als volums pertanyents als Llibres d’Expansions. 

 

 

2.2.1. AIDA: l’instrument de descripció de les unitats documentals 

 

Les divuit unitats documentals han sigut descrites tant al gestor documental AlbaláNET, 

com a la seva extensió on-line Mediasearch, des de la qual es poden descarregar les 

imatges digitalitzades de cada volum. La fitxa de descripció es pot descarregar en 

format PDF des dels ordinadors de la sala de consulta de l’àmbit de Gràfics, on el 

programari està instal·lat.  

 

L’eina de descripció utilitzada per realitzar la fitxa al gestor documental ha sigut el 

Manual del mètode de descripció AIDA. El model de fitxa escollit ha sigut el Format 6. 

Fitxa descriptiva de documents visuals76. Les fitxes pertanyents a cada unitat 

documental estan composades per els mateixos camps,  dividits en Identificació 1, 

Identificació 2, Descripció 1, Descripció 2, Descripció 3, Administració i Notes. La 

fitxa model està formada per un total de 64 camps. Aquests 64 camps estan alhora 

dividits en camp present, camp obligatori, camp requerit  i camp sense informació77. La 

fitxa de descripció de documents visuals obliga a emplenar els següents camps:  

 

• Àrea d’identificació 

• Codis de referència 

• Fons 

o Codi de fons 

o Nom del fons 

• Àrea de descripció 

• Nivell de descripció 

• Contingut 

• Nom del productor 

                                                             
 

76 AIDA, p,104-105 
77 AIDA, p, 113-115 
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• Dates 

• Data inicial 

• Volum 

• Àrea d’administració 

• Modalitat d’ingrés 

 

A partir de la informació coneguda sobre els documents, es poden omplir més camps 

requerits, els quals són recomanables que s’hi presentin, però no és una condició sine 

qua non. 

 

Els divuit volums dels dinou Ld’E presenten fitxes amb seients que informen sobre el 

seu contingut visual, els quals resulten molt útils a l’hora de fer cerques per suport, tipus 

específic de document,  tècnica i cromia. 

A tall d’exemple, es representa una fitxa d’un volum78 dels Ld’E, realitzada amb el 

gestor documental AlbaláNET i descrita per la tècnica Elisa Regueiro. 

 

  IDENTIFICACIÓ 1 

Número de registre 

15478 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

“Llibre d’Expansions” VIII (1905-1908) 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

 

  IDENTIFICACIÓ 2 

Dipòsit 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 
 

  DESCRIPCIÓ 1 

Data inicial 

22/04/1905 

Data final 

12/03/1908 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1905, Març, 14 a 1908, març 12 

                                                             
 

78 L’annex 7.1 incorpora la fitxa descriptiva realitzada per el gestor documental Albalà de tots els llibres. 
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Lloc de datació 

Barcelona 

 

Resum general 

El motiu de la creació del “Llibre d’Expansions”, tal com explica el mateix Mestres en un full 

manuscrit del primer volum, s’inicia al novembre de 1885, any que la seva esposa Laura 

Rádenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien “Llibre d’Expansions”. 

La sèrie de volums que componen el “Llibre d’Expansions” és en la seva major part la història 
il·lustrada del matrimoni Mestres-Rádenez. Aquest vuitè àlbum està format per 86 làmines i 120 

dibuixos. 

 

 

 

  DESCRIPCIÓ 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la; tinta 

Volum 

1- Document 

Estat de conservació 

Bo 

 

Cromia 

Color 

 

  DESCRIPCIÓ 3 

 Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

 

  ADMINISTRACIÓ 

Modalitat ingrés 

Donació 

Condicions de consulta 

Lliure accés a la consulta 

 

  NOTES  

Notes d’administració 

Forma conjunt amb els altres volums del “Llibre d’Expansions”: AHCB 15472, 15473, 15474, 

15475, 15476, 15477, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487, 15488, 

15489 

 

2.2.2 Suport físic 

 

Els divuit Llibres d’Expansions79 mantenen dimensions i formats similars entre ells amb 

poques variacions. Tots tenen un format apaïsat marcat per el primer llibre, regalat per 

la esposa d’Apeles a Divonne al 188580. Aquest primer llibre és essencial destacar-lo 

entre els altres ja que el seu format determinarà els formats dels consegüents llibres81. 

                                                             
 

79 Il·lustració 1 de l’annex nº2 d’imatges. 
80Llibre d’Expansions I. 1885-1890 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple), p1. 
81 Agraeixo a Anna Muntada per aquesta valuosa i significativa apreciació. 
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Apeles, respectant el caràcter inaugural del primer volum, decideix expandir la idea 

d’uniformitat en quant el format. Les mesures així ho demostren: 

Llibre I: 27 x 18,5 cm 

Llibre II: 28 x 19 cm 

Llibre III: 28 x 19 cm 

Llibre IV: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre V: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre VI: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre VIII: 27,5 x 18 cm 

Llibre IX: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre X: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre XI: 27,5 x 18,5 cm 

Llibre XII: 27 x 18,5 cm 

Llibre XIII: 27 x 18,5 cm 

Llibre XIV:24,5 x 18,5 cm 

Llibre XV: 28 x 18,5 cm 

Llibre XVI: 25,5 x 18,5 cm 

Llibre XVII: 27 x 18 cm 

Llibre XVIII: 25,5 x 17,5 cm 

Llibre XIX: 26 x 18,5 cm 

 

L’equivalència del format dels Ld’E correspon al format 8º.                                                                                

En quant a l’enquadernació, és del tipus mitja enquadernació a mitja pell (holandesa o 

mitja pasta)82, alguns d’ells a la holandesa amb puntes. Es tracten d’enquadernacions 

molt comuns al segle XIX..   

En quant l’aspecte físic, els llibres II, III, V, VI,  IV XI,  XII, XIII, XIV i XV tenen cinc 

nervis als lloms i teixells intercalats. El VIII, XV i XVI en tenen quatre. L’ I, XVII, 

XVIII i XIX, en canvi, no tenen. Incorporen tots ells gràcia a la coberta, menys el 

número XIX.  

                                                             
 

82 Enciclopedia de la encuadernación / [dirección y coordinación general de esta obra: José Bonifacio 

Bermejo Martín], p.47 
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Les guardes són de paper d’aigua ( de pinta número VIII, número XV, marbrejat 

número II i número IX), paper estampat (números XIV, XIII, XVIII, XIX) o de paper 

d’un únic color (la resta). 

Tots estan enquadernats. El número XIX excepcionalment, incorpora a més una funda 

en tela de sac. El tipus de paper és verjurat, amb marca d’aigua.  

Cada llibre presenta un frontispici decorat i il·lustrat de forma diferent, depenent del 

llibre; algunes imatges als frontispicis inauguren representacions que es trobaran al 

contingut del llibre. Els frontispicis contenen el títol: “Llibre d’Expansions”, el volum i 

el nom de “Laura”, a qui estan tots dedicats. 

Tots ells tenen la marca d’ex-libris de “Laura R. De M83.” Tanmateix, el volum VII no 

el custodia actualment l’AHCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

83 Il·lustració 2 de l’annex nº2 d’imatges. 
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3.  L’ànima del document: presència dels descriptors 

 
L’anàlisi documental passa per entendre el contingut visual de cada llibre. S’ha percebut 

que els dibuixos de cada llibre mantenen una iconografia i iconologia constant que es 

manifesta al llarg dels divuit volums, per tant, ha sigut senzill agrupar-los sota els 

mateixos descriptors, tret alguns dibuixos amb connotacions llunyanes a les paraules 

claus establertes. Per assolir una idea dels continguts en global, s’ha procedit a extreure 

i ordenar la informació gràfica que desprèn cada dibuix situat al les làmines dels Ld’E. 

Cada imatge està associada a una sèrie de connotacions, les quals han sigut recollides i 

associades a diferents descriptors que recullen de la forma més objectiva possible els 

elements iconogràfics i iconològics (connotatius i denotatius) que conformen les 

imatges. Dit d’altra manera, per explicar cada escena dibuixada a les làmines s’ha 

utilitzat de forma oberta, descriptors pertanyents a un vocabulari controlat, establert per 

l’índex de matèries LEMAC84: 

 

 

Treballadors, cultura popular, objectes personals, estudi de la 

natura, caricatures; dibuixos humorístics; etc, persones, retrats, fets 

diversos, moda, vistes, animals, infants, Laura i  finalment, 

anècdotes. 

 

No totes les imatges tenen una única connotació, per tant, és usual que les imatges 

tinguin associades diverses connotacions i denotacions, de manera que es formen 

combinacions depenent del significat de l’escena. Per exemple, un dibuix d’uns nens 

parlant pot tenir doble connotació i per tant, una doble etiqueta, traduint-se en les 

paraules claus “infants” i “anècdotes”. Un altre exemple són les imatges de persones 

(nivell connotatiu o iconogràfic) en una situació còmica (nivell denotatiu o iconològic), 

el resultat del qual serà una agrupació sota els descriptors “persones” i “caricatures, 

dibuixos humorístics, etc”. El fet de que un dibuix tingui més paraules claus associades 

fa que les estadístiques exposades a continuació marquin un valor superior al número de 

dibuixos comptabilitzat a cada llibre. Gràcies a això, s’ha procedit a calcular la 

presència d’aquestes catorze etiquetes al llarg dels divuit llibres i a fer una estadística de 

                                                             
 

84 Impulsat per la Biblioteca de Catalunya. 
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cada volum. Finalment, amb les dades obtingudes a cada volum, s’ha pogut fer una 

estadística global que calcula la presència de continguts de tots els llibres en conjunt.  

 

L’anàlisi serveix per extreure les dades de cada volum i visualitzar els diferents episodis 

de la vida de l’autor i com s’han reflectit al llarg dels documents produïts per ell. De 

forma que són una evidència dels fets que han condicionat tant la seva vida com la seva 

obra. El criteri que s’ha utilitzat per agrupar les imatges en les següents paraules claus 

han sigut la constant presència dels mateixos al llarg dels divuit llibres, per tant, suposa 

la raó per la qual s’ha decidit establir una etiqueta que els agrupi.   

 

• Treballadors: Descriptor de caire denotatiu. S’aplica a imatges de persones 

treballant o exercint algun tipus de feina, ja sigui al carrer o dins del domicili 

d’Apeles. La seva presència ha sigut tan constant al llarg dels primers volums 

que ha requerit un descriptor propi. Aquesta etiqueta s’ha combinat amb la 

paraula clau “fets diversos” quan està associada a un fet històric dins de la 

historia del proletariat. 

• Cultura popular: Descriptor de caire denotatiu. Sota aquesta etiqueta s’han 

agrupat imatges amb un lligam a la cultura popular catalana, en són un exemple 

les estrenes teatrals a les que assistia el productor o bé les estrenes teatrals 

d’obres realitzades per el propi Apeles. També s’han vinculat escenes de 

festivitats tradicionals com per exemple els castellers o carnaval. Moltes imatges 

associades a aquesta etiqueta també s’han vinculat a la etiqueta de “fets 

diversos”. 

• Objectes personals: Descriptor de caire connotatiu. Tot i que la presència 

d’objectes dibuixats és relativament continua, aquesta etiqueta no dissocia el 

caràcter personal dels objectes, a falta de trobar una paraula clau de major abast i 

que no incorpori intrínsecament el caràcter personal dels objectes, les imatges 

d’objectes s’han agrupat sota l’etiqueta “objectes personals”, tot i que no sempre 

han de tenir una vinculació o una dimensió estrictament personal.  

• Estudi de la natura: Descriptor de caire connotatiu. Apeles, com a amant de la 

natura i l’horticultura, realitza una gran sèrie d’apunts sobre plantes, amb un 

gran nivell de detall. 
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• Caricatures, dibuixos humorístics, etc: Descriptor de caire denotatiu. Són els 

esbossos, els dibuixos fruit de la seva imaginació i fantasia sense límit. Les 

escenes que denoten un aire humorístic, ja sigui amb animals o persones, s’han 

agrupat sota aquest descriptor. Aquest ha permès la combinació amb altres 

paraules clau com “persones”, “fets diversos”, “animals” i “infants”. 

• Persones: Descriptor de caire connotatiu. Es tracten d’apunts simplificats de 

persones de cos sencer o només rostre, sense ànim d’e un retrat fidel de la 

persona. Aquesta etiqueta reuneix tots els dibuixos que representen, en general, 

gent anònima i en alguns casos persones a les quals el mateix Apeles ha 

incorporat el seu nom, però que no conformen un retrat en sí. Aquest descriptor 

s’ha pogut combinar amb les paraules claus “fets diversos” i “anècdotes”. 

• Retrats: Descriptor de caire connotatiu. Els retrats continguts als Ld’E, ocupen 

una làmina sencera i normalment venen acompanyats del nom de la persona. 

Suposen una representació fidedigna de la fisiognomia del retratat. Aquest 

apartat és interessant ja que es troben retrats de personalitats importants dins de 

l’escena intel·lectual catalana de les darreries del segle XIX i principis del segle 

XX. Entre elles en destaca Laura Rádenez, Pompeu Gener85, José Amat, Enric 

Granados, Alexandre de Riquer, Ramon Casas, Àngel Guimerà i Pau Casals. 

Aquest descriptor ha sigut combinat amb “fets diversos” en el cas de retrats de 

difunts, però no ha anat acompanyat de la paraula clau “persones” ja que 

resultaria massa reiteratiu. 

• Fets diversos: Descriptor de caire denotatiu. Són fets diversos aquells que 

representen fenòmens meteorològics extraordinaris (com per exemple eclipsis, 

nevades, ventades), defuncions d’animals i persones properes a Apeles, episodis 

històrics (incendi del Teatre Lliure, I Guerra Mundial), episodis personals 

(primera sortida en cotxe d’Apeles, ceguera). Aquest descriptor s’ha combinat 

amb “persones”, “animals”, “infants”, “anècdotes”, “Laura”, “cultura popular” i 

“vistes”. 

• Moda: Descriptor de caire denotatiu. Apeles, dins de la seva trajectòria 

professional, va ser dibuixant de figurins, tant per publicitat (Galerías el Siglo) 

com per teatre (Els sense cor, Joan de l’Os, etc). La vestimenta ha sigut un tema 

                                                             
 

85 Gener, Pompeu. AHCB Material para la relacion de mis “memorias”. Mis Antepasados y yo. Apuntes 

para unas memorias. 1880-1915. 
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que ha cridat l’atenció d’Apeles i ha sigut molt representat al llarg dels Ld’E. 

Les escenes que denoten qüestions derivades amb la moda, tenen molts d’elles, 

una petita descripció humorística a tall de burla per els excessos d’algunes 

dames representades.  Aquest descriptor només s’ha pogut combinar amb la 

categoria “caricatures, dibuixos humorístics, etc”, quan evidentment l’autor 

deixa constància escrita de l’absurd d’alguna indumentària. 

• Vistes: Descriptor de caire connotatiu. Les imatges associades a vistes, són 

aquelles que incorporen una visió amb profunditat d’espai a l’escena. Aquestes 

poden ser, interiors o exteriors. Aquest descriptor és molt significatiu ja que 

tindrà una major presència a partir del llibre XVI, arran la ceguera d’Apeles. 

Aquesta paraula clau s’ha pogut combinar amb el descriptor “fets diversos”. 

• Animals: Descriptor de caire connotatiu. Sens dubte un dels més recurrents fins 

el llibre IX. En general es tracten d’animals de companyia, però també de granja 

i alguns insectes. Aquest descriptor s’ha pogut combinar amb els descriptors 

“anècdotes”, “fets diversos” (quan s’han tractat de la mort d’algun animal), i 

“caricatures, fets humorístics, etc”, quan efectivament protagonitzen una escena 

objectivament còmica. 

• Infants: Descriptor de caire connotatiu. De la mateixa forma que el descriptor 

“animals”, ha tingut molt protagonisme fins al novè llibre. El descriptor 

“infants” s’ha pogut combinar amb les categories “anècdotes”, “fets diversos”, 

“retrats” i “treballadors86”. 

• Laura: Descriptor de caire denotatiu. Aquest és un descriptor diferent als demés, 

ja que és un descriptor proposat. No figura a cap glossari controlat87, no obstant, 

la presència de l’esposa Laura és constant fins el volum XVI, el qual Apeles li 

dedica arran de la seva mort el 23 d’abril de 1920. Laura, com a creadora dels 

Llibres d’Expansions, té el seu propi descriptor. Altrament, seria negar la 

naturalesa dels llibres i bona part del seu contingut. Aquest descriptor no s’ha 

combinat amb altres categories.  

                                                             
 

86 Aquestes escenes reunides amb els descriptors “infants” i “treballadors” en cap moment suposen la 

representació visual de la explotació infantil patida a finals del XIX i principis del XX. Són escenes 

d’infants realitzant petites tasques d’ajuda (comandes, escombrar, portar objectes petits). 
87 LEMAC, CANTIC. 
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• Anècdotes: Descriptor de caire denotatiu. Sota aquesta categoria s’han agrupat 

imatges d’un cert caire humorístic i sorprenent per l’autor. S’ha combinat amb 

els descriptors “vistes”, “fets diversos”, “animals”, “persones” i per últim 

“infants. 

 

Per tal de mostrar les dades obtingudes, s’ha procedit a elaborar, primer de tot una taula 

de valors globals (gràfic 1) amb la presència total de cada descriptor associat al llibre al 

qual pertany. A continuació, un anàlisi detallat en forma de fitxa de cada llibre, la qual 

inclou imatge o imatges d’un dibuix pertanyen al llibre corresponent, número, quantitat 

de dibuixos, quantitat de làmines, un gràfic corresponent als valors dels descriptors i la 

seva presència, i finalment, els episodis representats més destacables. 

 

En aquest apartat s’analitzarà una mostra completa (formada per els divuit llibres), 

exposant les dades quantitatives recollides (taula 1 i 2) sobre les quals es treballarà per 

extreure’n resultats i, posteriorment, les degudes conclusions de l’anàlisi.  

 

Taula 1: 

 

 

 

 

Taula 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibre  I   II  III  IV   V  VI   VIII   IX  X  XI  XII XIII  XIV XV XVI XVII XVIII  XIX 

Dibuixos 130 67 61 85 81 82 81 95 84 69 72 67 52 55 61 87 93 24 

Làmines 83 51 48 75 76 75 76 87 59 59 48 53 52 43 58 66 71 14 

Suma total 18 volums Làmines Dibuixos 

 963 1207 
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Les taules (1 i 2) mostren la quantitat de dibuixos i làmines per volum, així com la suma 

total d’ambdós per tal d’establir una quantificació de les dades extretes de forma global.  

Les dades agrupades evidencien el protagonisme de tres descriptors molt recurrents: 

“animals” amb un valor màxim de 95, “persones” amb un valor màxim de 68, “fets 

diversos” amb un valor màxim de 61, “vistes” amb un valor màxim de 60 i finalment, 

“infants” i “caricatures” comparteixen un valor màxim de 53. 

 

El percentatge de la presència de cada descriptor s’ha calculat també mitjançant les 

dades recollides al contingut de cada llibre. Al agrupar-les segons el número de vegades  

que es reitera cada descriptor, s’ha pogut calcular el valor total del protagonisme de 

cada paraula clau repartida en els divuit volums (gràfic. A). 

 

Gràfic A. Valors totals dels descriptors en els divuit llibres. 
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Gràfic A. Valors totals per descriptor



Anècdotes Laura Infants Animals Vistes Moda Fets diversos Retrats Persones

Caricatures,
dibuixos

humorístics,
etc

Natura,
Estudi de la

Objectes
personals

Cultura
popular

Treballadors

Llibre I 4 39 53 64 32 4 8 9 68 36 12 6 3 9

Llibre II 4 22 14 28 20 6 5 1 63 10 0 4 14 9

Llibre III 3 12 17 49 8 1 6 8 7 25 5 1 0 6

Llibre IV 14 20 27 27 0 17 9 10 34 19 6 7 3 19

Llibre V 7 12 52 86 3 20 8 4 55 53 14 10 1 27

Llibre VI 2 10 17 58 5 2 13 13 36 35 12 13 2 14

Llibre VIII 4 5 3 55 7 2 30 12 18 44 25 25 10 7

Llibre IX 14 4 16 95 42 12 61 10 57 21 9 10 7 24

Llibre X 3 4 3 6 41 26 19 6 8 5 5 2 4 5

Llibre XI 4 6 7 18 39 8 10 4 12 10 0 6 6 2

Llibre XII 2 4 5 16 30 7 12 9 10 0 4 5 4 2

Llibre XIII 2 1 3 6 42 0 9 1 5 24 2 0 0 0

Llibre XIV 0 1 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llibre XV 1 0 0 0 48 0 3 0 2 2 2 0 0 0

Llibre XVI 2 10 1 10 37 3 0 1 2 5 1 1 0 0

Llibre XVII 2 0 0 0 71 0 5 4 3 4 7 3 0 1

Llibre XVIII 0 1 0 1 60 9 0 5 10 3 15 0 5 0

Llibre XIX 2 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 2 0 0
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Gràfic 1. Valors totals per llibre 



 
Il·lustració 1. Llibre d'Expansions I, p.53 

3.1 Indexació del contingut gràfic 

 

 
Volum I 1885-1890: 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Inici dels Llibres d’Expansions a Divonne-les-Bains al 11 de novembre de 1885 

• Arran d’una malaltia, Apeles decideix no dibuixar més. 

• La seva esposa Laura, li diu “ Au lieu de dessiner sur les morceaux de papier tu 

le feres dur cet àlbum; il serà à moi et nous l’appellerous Livre 

d’Expansions”88. 

• Crònica il·lustrada de 34 anys de matrimoni. 

• Historieta anomenada “Pourquoi la terre est aplatie”. 

                                                             
 

88 Aclariment manuscrit d’Apeles Mestres amb data de 1920 a: Llibre d’Expansions I. 1885-1890 (data de 

creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple), p1. 
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Volum II 1891-1892:  

 
                                                          
Il·lustració 2. Llibre 
d’Expansions II, p27 

 

 

 
 

 

• Viatges a: Vichy, Lyon, Tarrassa, Caldetas i Vilanova i la Geltrú. 

• Historieta anomenada “Sor Felisa”. 

• Historieta anomenada “L’epopeya del limpiabotas”. 
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Il·lustració 3. Llibre d’Expansions 3, p.22 

Volum III 1892-1893:  

 

 

 

 
 

 

• Operació de catarates de Josep Oriol Mestres, arquitecte de la façana neogòtica 

de la catedral de Barcelona i pare d’Apeles Mestres. 
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Volum IV 1894-1897:  

Llibre IV  

85 

dibuixos 
75 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Obres d’instal·lació d’electricitat a la Gran Via. 

• Dibuix del “missal de la sàbia”, Llibre d’Hores de Bernat Martorell89. 

 

                                                             
 

89 Custodiat actualment per l’AHCB 
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Il·lustració 6. Llibre d’Expansions V "Tot 
fent vuyt horas", p.33 

Volum V 1897-1898:  

Llibre V 

81 

dibuixos 
76 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Construcció del tramvia a la Gran Via. 

• Notícia sobre la jornada de vuit hores. 

• Canvi de domicili al Passatge Permanyer nº9. 
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Volum VI 1898-1901: 

Llibre VI  

82 

dibuixos 
75 

laminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Retrats de: Ramon Casas, Daniel Ortiz, 

Enrique Granados, Antoni Fabrés, 

Alexandre de Riquer, J.Roca y Roca i “Luis 

el Tenebroso”. 

• Canvi de segle. 
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allá!", p.50 
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Volum VIII: 1905-1908  

Llibre 

VIII  

81 

dibuixos 

86 

laminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Centenari de la caiguda de l’avi d’Apeles Mestres, D. Josep Mestres i 

Gramatxes, des de l’església del Pi, tot dirigint la il·luminació amb motiu de la 

beatificació de Sant Josep Oriol. 6 d’abril de 1906. 

• Estrena al  Teatre Romea de “La Sirena”, obra d’Apeles Mestres. 6 d’abril de 

1906. 

• Estrena de “Nit de reys: qüento de la vora del foch en dos actes”90 el de 20 

setembre de 1906. 

• Inauguració del tramvia del carrer Claris un 29 d’octubre de 1907. 

• En Roca y Roca s’acomiada de la Campana de Gràcia i l’Esquella [de la 

Torratxa]. 

                                                             
 

90 Mestres, Apeles, Nit de Reys: qüento de la vora del foch en dos actes, Antoni López, Barcelona. 
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Il·lustració 10. Llibre d’Expansions IX, "Ma première sortie", 
p.7 

Volum IX 1908-1909: 

Llibre IX 

95 

dibuixos 
87 

lamines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Primera sortida al carrer després de 12 anys de confinament al domicili, amb el 

cotxe d’en Ramon Casas el 23 juliol 1908. 

• Estrena de “Quento de Nadal”, 22 desembre de 1908. 

• Excursions a Cadaqués, Garraf, Sitges, Palautordera, Vallvidrera, Pedralbes, 

Roses i Sant Llorenç de Munt. 

• Obres de pavimentació del carrer de la Diputació, 3 de juliol de 1909. 

• Setmana tràgica, 26 juliol 1909; lleva de reservistes per lluitar al Rif. 
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Volum X 1909-1910: 

Llibre X 

84 

dibuixos 
59 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Nevada al Tibidabo l’1 d’abril de 1910. 

• Bomba al Passeig de Gràcia, 18 maig de 1910. 

• Col·locació de la primera pedra al Monument d’Àfrica a la Plaça Tetuán, 23 

juliol 1910. 

• Eclipsi lunar 16-17 novembre 1910. 

• Excursions a: Martorell, Caldetas, Sant Geroni de la Murtra, Alella, Montmeló i 

Sabadell. 
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Il·lustració 11. Llibre d’Expansions IX, "Juro a la 
posteritat que no hi ha rè exagerat", p.56 
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Volum XI 1911-1912:  

Llibre XI 

69 

dibuixos 
59 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Mort de José Armet. 

• Mort de Joan Maragall, 20 desembre 1911. 

• Inauguració de l’Acadèmia Granados. 

• Excursions a Badalona, Begas, Gavà, Vilassar, Caldes de Malavella, Caldetas i 

La Garriga. 

• Figurins de Liliana. 
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Il·lustració 12. Llibre d’Expansions XI, 
"Lliurat Phot. S.G.D.G", p.6 
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Volum XII 1912-1913:  

Llibre XII 

72 

dibuixos 
48 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Eclipsi total de sol, 17 d’abril de 1912. 

• “El día 28 d’octubre, mentres estava dibuixant, s’em va presentar la taca 

coroidal al ull esquerre (l’únich ab que hi veya desde 1900) -Bona nit, cargol! ... 

és dir, dibuixant! A partir d’aqueix dia no puch fer més que porquerías”91. 

• Excursions a Garraf, Tibidabo, Vallvidrera, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola 

del Vallès, Ripoll, Camprodon. 

 

                                                             
 

91 Nota manuscrita a AHCB, Llibre d’Expansions XII, Apeles Mestres, p.46. 
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Volum XIII 1913-1916: 

XIII 

67 

dibuixos 
53 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Triomf d’Apeles Mestres a Madrid al Teatre Lara amb la comèdia “A orillas del 

Ebro”. 

• Gran nevada el 15 de febrer de 1914. 

• Incendi del Teatre Principal el 3 de novembre de 1915. 

• Excursions a Vallvidrera, Cerdanyola del Vallès, Caldetas i Sant Cugat del 

Vallès. 
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dia 3 de Novembre de 1915 y que l'ha 
destruit totalment (vista presa desde el 
carrer de Lancaster!)", p.47 
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Volum XIV 1916:  

 

Llibre 

XIV 

52 

dibuixos 

52 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• Excursió a Montserrat. 

• Preferència per les vistes, probablement degut a la ceguera. 
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Il·lustració 15. Llibre d’Expansions XIV, "Montserrat 1 d'Octubre de 1916- Desde 
el mirador de St.Iscle", p.43 
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Volum XV 1916-1918: 

Llibre 

XV 

55 

dibuixos 
43 

làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Incendi de la fàbrica de cel·luloide de Gràcia el 6 de juliol de 1917. 

• Caricatura sobre la Gran Guerra. 

 

 

 

1

48

3

2

2

2

0 10 20 30 40 50 60

Anècdotes

Laura

Infants

Animals domèstics

Vistes

Moda

Fets diversos

Retrats

Persones

Caricatures, dibuixos humorístics, etc

Natura, Estudi de la

Objectes personals

Cultura popular

Treballadors

Llibre XV-Descriptors

Il·lustració 16. Llibre d’Expansions XV, "Ni aquí dalt estem 
segurs!", p.13 



62 
 

Volum XVI 1919-1920: 

Llibre 

XVI 

61 

dibuixos 
58 

làmines 

 
 

 

 

 

• Llibre dedicat a Laura, la creadora dels Llibres 

d’Expansions a raó de la seva mort el 23 de juliol 

de 1920. “Ce’ fuit elle qui me remplit de moir ses 

leux aigles, et ce fiut le derniuer de mes dessins óu 

elle travailla. Elle qui, pour ainsi dire, a commencé 

ce volume, ne devait pas le voir finir! – Quel triste 

volume!”92. 

• Retrat de Pau Casals. 

 

 

 

                                                             
 

92 Nota manuscrita a Llibre d’Expansions XVI. 1919-1920 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat 

documental simple), p.1. 
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Il·lustració 17. Llibre d’Expansions XVI, "Le sommeil de 
la morphine -qui tut le sommeil de la mort.", p. 25 

Il·lustració 18. Llibre d’Expansions XVI, "Souvenir de 
Sant Salvador”, p 53. 
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Volum XVII 1920-1923: 

Llibre XVIII 

87 dibuixos 

66 làmines 

 

 

 

 

 

 

 

• Notes manuscrites al frontispici del llibre XVII: “Non, le Livre d’Expansions 

n’est pas fini. C’est l’oeuvre de Laura et je ne puis la laisser périr. Comme aux 

jours òu, dejà breu malade elle ne pouvait plus sortir avec moi, je continuearais a 

lui faire part de mes impressions. Je les noterai comme je pourrais -aussi mal 

qu’on vondra; si elle poudriet-les voir elle aurait la bonté de les trouvier très-

bien. Apeles” . “Le 11 Novembre 1885 je dessinait le frontispice du premier 

Livre d’Expansions à Divonne. -Aujourd’hui, al 1 Novembre 1920 je dessine 

celle du XVIIème, mais seul et sans vue!”93. 

• Gran eclipsi solar el 8 d’abril de 1921. 

• Excursions a Cerdanyola, Reus, Pineda, Tordera. 

                                                             
 

93 Nota manuscrita a: Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat 

documental simple), p.1. 
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Il·lustració 19. Llibre d’Expansions XVII, "La Maison abandoné. 
Sardañola, Casa Mitjans", p.2 
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Volum XVIII 1923-1927:  

Llibre 

XVIII 

93 dibuixos 

71 làmines 

 

 

 

 

 

 

• "Chez Laura: Ce tout de 

vraies cochonneries… meis, 

que veux-te? Je ne vois 

presque pas ce je fais, c'es-

tout ce que je puis faire, et 

eneure avéc le grands efforts. 

Mais je me suis promis de 

tenir bon tant que je 

pourrais".94  

• Mort d’Àngel Guimerà. 

• Excursions a  Montserrat, 

Sant Salvador, 

Torredembarra, Comarruga, Altafulla, Valls, Clarà, Bonanova i Las Planas. 

                                                             
 

94 Nota manuscrita a: Llibre d’Expansions XVIII. 1923-1927 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat 

documental simple), p.1. 

Il·lustració 20. Llibre d’Expansions XVIII, "L'élégance actuelle. 21 
Agost 1926". p.49 

Il·lustració 21. Llibre d’Expansions XVIII, Sant Salvador, p.14 
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Volum XIX 1929: 

XIX 

24 dibuixos 

14 làmines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fi dels Llibres d’Expansions al 1929.  

• Últim dibuix realitzat a Montserrat amb data de 24 setembre de 1929. 
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Il·lustració 22. Llibre d’Expansions XIX, "Montserrat", p.4 
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3.2 Anàlisi dels resultats. 

Apeles va crear els Llibres d’Expansions com un diari gràfic dedicat a la seva muller 

Laura Rádenez. En ell, va voler deixar constància de successos directes i indirectes a la 

seva persona. Però, com s’ha demostrat mitjançant les dades recollides als gràfics, els 

Ld’E recullen molts temes aliens al matrimoni Mestres-Rádenez. Es podria considerar 

fins i tot, que els Ld’E són una excusa per plasmar altres experiències que poc o res 

tenen a veure amb el motiu principal per el qual van ser creats.  

Aquest apartat s’ocupa d’endreçar i agrupar els descriptors sota cinc eixos diferents. 

Cada eix introdueix un aspecte important de la vida d’Apeles, d’aquesta manera els 

descriptors afins entre sí s’han unit en cinc eixos, formant grups de relació per tal 

d’organitzar les dades i interpretar-les d’una forma més acurada.. 

El matrimoni amb Laura Rádenez 
 

 

El gènesi, la creació dels Llibres d’Expansions només es pot explicar a través de la unió 

entre Apeles Mestres i Laura Rádenez95. La seva presència ha sigut constant al llarg dels 

setze primers llibres (recordem que el llibre XVI està dedicat a ella, ja que mor al 1920). 

Com es representa Laura en els Llibres d’Expansions? O millor dit, com vol perpetuar 

Apeles la figura de l’estimada esposa? De moltes formes diferents; brodant, dibuixant, 

dormint, pasturant l’aviram. Sempre acompanya cada dibuix un càlid somriure, mostra 

de l’afabilitat que tothom atribuïa a donya Laura. La seva presència sembla anar 

decreixent al llarg dels primers llibres. Al primer (gràfic 2), la seva presència es mesura 

en un 26 % del la totalitat de la seva presència al llarg dels divuit volums. Continua amb 

un 15% del segon llibre i decreix a un 8% del quart, tornant a assolir major 

protagonisme amb un 13% al quart llibre. A partir del cinquè llibre (8%), la 

representació de Laura decreix gradualment, (7% sisè llibre, 3 % vuitè, novè i desè) al 

onzè llibre puja un punt (4%), després torna a baixar la seva visibilitat durant els 

següents tres llibres (3 % dotzè, 1% tretzè i catorzè). Al llibre XV no apareix i al llibre 

XVI  hi ha un increment d’un 6 % degut a la seva mort, el 20 d’abril de 1920. Aquesta 

és la raó per la qual hi ha un creixement de la seva presència enmig d’una tendència 

decreixent que es reflexa des del primer llibre.  

 

                                                             
 

95 Il·lustració 3 de l’annex nº2 d’imatges. 
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En què es tradueixen aquests patrons de presència de l’esposa Laura? Principalment, a 

la importància inicial de la seva figura com a creadora i iniciadora dels Ld’E. S’entén 

que en un principi sigui un element molt present, tant per la dimensió personal i 

emocional d’Apeles com per la coherència iconogràfica que suposa la visibilitat de 

Laura en uns llibres dedicats a ella. També és un dels descriptors amb major connotació 

íntima del productor, tractant-se de la seva companya sentimental. La seva presència o 

absència són factors a tenir en compte per al desenvolupament dels fets representats. 

 

Si es compara el grau de presència del descriptor “Laura” amb els altres, durant els 

divuit volums96, s’observa que és un descriptor amb menys valors associats que molts 

altres com: infants, vistes, persones i animals, els quals copsen els màxims valors de tot 

el conjunt.  

 

                                                             
 

96 Veure gràfic 1 p.45 

Gràfic 2. Percentatge total del descriptor “Laura”. 
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La interpretació d’aquestes dades porta a la conclusió de que la presència decreixent de 

Laura mostra en un principi, un caràcter inaugural amb un cert aire canònic, és a dir, 

probablement la idea d’Apeles era la de continuar amb aquest volum de representacions 

de Laura al llarg dels divuit llibres, i que els Llibres d’Expansions giressin entorn de la 

representació de Laura, malgrat que les dades mostren tot el contrari.  Aquest fet afecta 

a la interpretació de tot el conjunt, en el sentit de que es tracten d’uns llibres dedicats i 

dibuixats per plasmar la memòria -no només d’Apeles- si no del record de Laura. No 

obstant, els dibuixos de Laura no són tant recurrents com altres descriptors. És quelcom 

significatiu a primera vista, que el frontispici del llibre XVII digui el següent:  

 

“Comme aux jours òu, dejà breu malade elle ne pouvait plus sortir avec 

moi, je continuearais a lui faire part de mes impressions. Je les noterai 

comme je pourrais -aussi mal qu’on vondra; si elle poudriet-les voir elle 

aurait la bonté de les trouvier très-bien.” 

 

Laura va estar impossibilitada durant quatre anys, patint una malaltia relacionada amb 

els ronyons, la qual la va incapacitar i va restar al llit sense moure’s. Es percep que els 

llibres XIII i XIV -on es nota una baixada dràstica de la seva presència-, pertanyen als 

anys 1913-1916, possiblement quan la malaltia de Laura va impossibilitar el 

desenvolupament d’una vida activa com sí es percep en anys anteriors. En canvi, si es 

consulten els valors associats al descriptor de “vistes” (gràfic 3), es nota un increment 

(valor: 52) a partir del llibre XIV97. Què significa? Tal com s’ha transcrit abans, Apeles 

feia “part de mes impressions”, per ensenyar-se-les a Laura, ja que “elle ne pouvait plus 

sortir avec moi”.  

 

Podria ser una hipòtesi que Apeles comencés a dibuixar més vistes i impressions per 

després mostrar-se-les a ella, fet que incrementaria en primer lloc, el valor sentimental i 

íntim d’aquests documents i segon, major atorgament a la importància de la figura de 

Laura, que, tal com s’ha dit abans; es dibuixa a través de les seves presències i les seves 

absències, sent aquest descriptor, el més significatiu i valuós de tots.  

 

                                                             
 

97 Veure gràfic 1 p.45 
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Vistes

L’experiència del jo extramurs. 

 

Els Llibres d’Expansions, a través del descriptor “vistes” i “estudi de la natura” 

descobreixen imatges a plen air dels indrets que Apeles va visitar,  sol o en companyia. 

La perícia artística del productor fa que aquest descriptor sigui molt interessant a nivell 

artístic i testimonial a l’hora de descobrir l’aspecte de llocs públics en el passat. La 

evolució del descriptor “vistes” (gràfic 3) té un valor de 32 al primer i 20 al segon llibre, 

el qual indica que no va ser un dels descriptors més populars a la primera etapa de 

creació dels Ld’E. Aquest fet es reafirma quan als següents llibres III, IV, V, VI i VIII 

s’oscil·la entre una variació de 8 punts (llibre III), 0 punts (llibre IV), i 3, 5 i 7 punts 

(llibres V, VI i VIII). A partir del llibre IX hi ha un creixement de 35 punts. Això es deu 

a que les dates de creació del novè llibre (1908-1909) coincideixen amb la primera 

sortida del domicili després de quasi dotze anys de reclusió a casa. Les vistes 

representades abans del llibre IX denoten, en la seva majoria,  vistes d’espais interiors, 

molts d’ells, del jardí domiciliar. A partir d’aquí les vistes a plen air, així com els 

Gràfic 3. Percentatge total del descriptor “Vistes”. 
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diferents viatges comencen a ser més freqüents a partir d’aquñi fins l’últim llibre. Un fet 

determinant de la vida privada d’Apeles i que per tant, afecta a aquest descriptor, és -

com ja s’ha anat comentant anteriorment- la taca coroïdal al ull esquerre (l’únic amb el 

que podia veure bé des de que al 1900 l’ull dret es va cegar). Per tant, la situació és la 

d’un artista cec que continua fent dibuixos, contràriament al que diuen les biografies 

sobre la seva ceguera, Apeles no va deixar el dibuix i així en són testimoni els Llibres 

d’Expansions. Com afectà aquesta ceguera a la qualitat artística dels dibuixos? A simple 

vista, és impossible saber que l’autor dels dibuixos sigui cec, ja que a nivell qualitatiu, 

els dibuixos encara mantenen un traç segur propi d’una mà ben entrenada. El que sí es 

fa evident, és un predomini del color per sobre de la línia, és a dir, a partir del llibre XII 

-coincidint amb la pèrdua de visió, total o quasi total, no ho sabem encara- hi ha un 

augment del descriptor “vistes”, les quals, han sigut realitzades en aquarel·la. Mentre 

que els primers llibres, van ser dibuixats en la seva majoria amb ploma, i els efectes 

d’ombra i volums els resolia amb trama, un fet molt característic de l’estil il·lustratiu 

d’Apeles. 

Molt relacionat amb el descriptor “vistes”, el descriptor “estudi de la natura”  recull les 
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apreciacions detallades de plantes, flors i arbres (gràfic 4). Apeles, consagrat horticultor, 

va ser conegut en vida com el “rei de les hortènsies”, degut a la passió que va dedicar-

les. Així consta als Ld’E, on es registren dibuixos d’estudis de plantes98 i les seves 

parts;  tiges, fulles, pètals, flors, arbres amb formes estranyes... El Llibre VIII amb un 

valor de 25 punts conté la major concentració de dibuixos de la natura, seguit dels 15 

punts del Llibre XVII i un valor de 14 al Llibre V. 

 

El descriptor de “vistes”99 ocupa un dels primers quatre llocs de la totalitat dels llibres. 

Arriba a tenir un valor màxim de 71100 en una escala de 100 només superat per els 

descriptors, “animals”, “fets diversos” i “persones”. Finalment, el descriptor “estudi de 

la natura” arriba a un valor de 25 sobre 100 al Llibre V. 

 

 

El jo intramurs: entorn sòcio-afectiu. 

 
Aquest àmbit de la vida personal d’Apeles, es veu traduït en imatges i recollits en quatre 

descriptors, “Laura” (comentat anteriorment), “animals”, “persones”, “retrats” i 

“infants” i “objectes personals”. Aquests apleguen dibuixos de persones que en major o 

menor grau, pertanyien al cercle d’amistat d’Apeles, i per tant un aspecte personal de la 

vida del productor. Com s’ha pogut mostrar al gràfic de valors generals101, la presència 

d’animal i persones són les més recurrents, arribant a valors màxims de 95 sobre 100 

(animals, llibre IX) i 68 sobre 100 (persones, llibre I). Apeles era un gran amant dels 

animals en qualsevol de les seves formes, i els Llibres d’Expansions ens ha mostrat 

detalladament amb quins animals convivia102, fins i tot, apuntant la data de la seva 

entrada a la casa i la data de mort o desaparició d’alguns d’ells. Gats, gossos, gallines, 

lloros, la maison dels Mestres semblava un santuari animal, on regnava l’harmonia i la 

tendresa. Apeles retratava als seus animals en posicions còmiques, interactuant amb 

altres persones o animals, en situacions estranyes etc. Resulta interessant posar en valor 

aquesta visibilitat quasi constant (gràfic 5), que arrenca al llibre I amb un valor de 64 

amb una caiguda de 37 i 38 punts als llibres II i IV respectivament, però que tornarà a 

                                                             
 

98 Il·lustració 4 de l’annex nº2 d’imatges. 
99 Il·lustració 5 de l’annex nº2 d’imatges. 
100 Veure gràfic 1 p.45 
101 Veure gràfic 1 p.45 
102 Il·lustració 6 de l’annex nº2 d’imatges. 
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Animals

gaudir de molt protagonisme als llibres III (49 punts), V (86), VI i VIII (amb 58 i 55 

punts) i sobre tot, el IX amb el valor més alt, 95  

 

Sabent, que el novè llibre suposa la sortida al carrer d’Apeles al 1908, a partir d’aquest 

moment, els animals ja no seran l’eix central de l’atenció de l’artista i així ho demostra  

 

 

el fort decreixement de 89 punts del llibre X (6 punts) en comparació amb el l’anterior 

llibre IX.  

 

El segon descriptor, “persones”, es tracta de persones majorment anònimes, a les quals 

no hi ha associat cap nom. Resulta generalment gent amb una fesomia curiosa, que el 

productor va voler plasmar a la seva memòria gràfica. El caràcter afable i curiós 

d’Apeles feia que molta gent tingués quelcom d’atractiu per l’artista i així ho mostren 

els alts valors de presència de barcelonins i barcelonines (especialment) de totes les 

Gràfic 5. Percentatge total del descriptor “Animals”. 



73 
 

edats i classes socials. Aquest descriptor de caire social resulta molt interessant de cara 

a l’atenció mostrada al món extramurs del productor, posa de relleu un caràcter 

testimonial popular prou significatiu per abordar el Llibre d’Expansions com un 

document en el qual a més a més,  hi ha lloc per l’espai social i no només íntim. 

 

 

S’entén que aquest descriptor tingui una gran presència constant al llarg dels nou 

primers llibres, en especial el primer, amb un valor de 68 punts  (gràfic 6). Per què 

suposa una etiqueta tan constant? La gent es pot trobar tant fora com dins de casa i una 

hipòtesi plausible seria que mentre Apeles no podia sortir al carrer degut als continuats 

atacs de neurastènia, les visites al domicili serien un motiu per fer créixer el valor 

d’aquest descriptor. Quan, finalment va sortir de casa al 1908 (Llibre IX), les persones 

es trobaven al carrer, fet que també fa créixer el valor de persones dibuixades respecte el 

llibre anterior (Llibre VIII 18 punts), creant com a resultat una diferència de 49 punts. 

Aquest descriptor aglutina qualsevol figuració antropomòrfica, sigui o no real. Per tant, 
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Gràfic 6. Percentatge total del descriptor “Persones”. 

 



74 
 

no totes les persones que consten als Ld’E són coneguts d’Apeles, n’hi ha que potser ni 

existeixen i són producte de la seva imaginació, a l’hora d’explicar una història 

fantàstica. Insistint en aquesta idea, la gran majoria són persones amb pocs atributs  

 

imaginatius, algunes fins i tot estan identificades amb nom o sobrenom. 

D’altra banda, el descriptor “retrats”103 (gràfic 7), suposa un dibuix fidedigne de la 

fesomia del retratat, juntament amb el nom de la persona. És el cas de Pompeu Gener, 

Laura, Alexandre de Riquer, Ramon Casas, Enric Granados, Mossèn Garriga... en 

definitiva, persones pertanyents a un cercle més íntim al productor, el qual ha decidit -

mitjançant un retrat a pàgina sencera- tenir-ne un record. Aquest descriptor dóna un gir 

en direcció a l’àmbit privat, obrint les portes al seu espai personal, mostrant gràficament 

com l’artista vivia l’afecte dels seus éssers estimats. Avui en dia guardaríem les 

fotografies dels nostres amics i coneguts en suports molt diferents al paper i en 

tècniques molt distintes al dibuix o aquarel·la. La presència dels retrats és manté més o 

menys estable, tal i com ho demostra el gràfic 7. Tot i així no és un dels descriptors més 

                                                             
 

103 Il·lustració 7 de l’annex nº2 d’imatges  

Gràfic 7. Percentatge total del descriptor “Retrats”. 
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recurrents a nivell general, el valor màxim resulta en 13 al llibre VI104. Per últim, el 

descriptor “infants” (gràfic 8), és un indicador que mesura la presència de nens i nenes 

d’una edat compresa entre els 0 i 15 anys, del qual el Llibre d’Expansions n’està prou 

farcit.  

Analitzant les dades recollides al gràfic 8, es pot deduir que tant el llibre I com el llibre 

V mantenen majors valors de tots els divuit llibres. s. Quan es consulten els dibuixos del 

primer i cinquè volum, ens trobem representacions de nens -alguns identificats amb el 

seu nom- en situacions ocioses, alguns d’ells fins i tot posant en actitud desenfadada per 

l’artista, portant objectes105, fent alguna petita feina o protagonitzant una escena còmica.  

 

Durant els llibres II, II i IV hi ha una baixada dràstica de 39 punts al segon llibre, 36 

punts al tercer i 26 punts al quart. El llibre VIII suposa una disminució de 49 punts 

respecte els 52 del llibre V, a partir d’aquí, puja 13 punts en el llibre IX, en el qual 

Apeles surt de casa per primer cop després de molts any A partir del tretzè llibre (3 

punts) hi ha un decreixement insalvable, arribant a una taxa de 0 punts als llibres XIV, 

                                                             
 

104 Veure gràfic 1 p.45 
105 Il·lustració 8 de l’annex nº2 d’imatges 
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Gràfic 8. Percentatge total del descriptor “Infants”. 
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XV, XVII, XVIII i XIX. A la valoració total (gràfic 1) el descriptor “infants” assoleix 

un valor màxim de 53, indicador pertanyent al llibre I. 

 

La raó per la qual apareixen tant sovint dibuixos d’infants no està prou clara. El 

matrimoni Mestres-Rádenez no va tenir mai fills, només consta a la documentació, 

l’existència d’una fillola anomenada Laura, que malauradament, va morir molt jove. Les 

aparicions de nens i nenes solen estar relacionades amb fills d’amics o veïns, fins i tot 

alguns del carrer, sense cap relació aparent amb Apeles Mestres. Ens consta el testimoni 

oposat però molt il·lustratiu d’una “infant”, Maria Aurèlia Capmany, filla d’Aureli 

Capmany -un bon amic d’Apeles- que explica la seva experiència a casa de l’artista:  

 

“Però,  resulta, que el senyor Apel·les Mestres no tenia cap interès pels 

moviments esborneiats d’una criatura. De tal manera, que així que entraves a 

aquella casa meravellosa t’havies de quedar immòbil, asseguda sense tocar 

res i sense ni tan sols fer el més lleuger vent amb els teus moviments. Una 

tortura.”106 

 

El descriptor “objectes personals” està estrictament vinculat amb el món privat de 

l’artista. Tot i no ser un dels descriptors més populars a escala general (valor màxim de 

25 al llibre VIII) és un bon indicador del tipus d’entorn afectiu que vivia el productor. 

La presència d’aquest és quasi constant, amb un increment substancial al llibre VIII on 

s’indica una visibilitat total 25 punts. En general, les imatges associades a aquest 

descriptor són regals procedents del cercle d’amistats d’Apeles; entre ells en destaquen 

plantes, ceràmica, figures de porcellana, objectes d’altres posseïdors (més o menys 

extravagants), etc. És curiós com els llibres V (10), VI (13) , VIII (25) i IX (10) mostren 

una major presència de dibuixos relacionats amb els objectes personals, abans i després 

d’aquests, els percentatges no pugen més de 7 punts. Una possible explicació seria que 

l’atenció d’Apeles, dins del seu món de reclusió domiciliària, prestés més atenció als 

petits detalls de l’entorn domèstic abans del 1908 (Llibre IX). Després d’aquest fet, les 

prioritats perceptives d’Apeles canviarien, tal com s’ha pogut veure en el  

                                                             
 

106 Mestres, Apel·les. Apel·les Mestres: Fundació Caixa de Barcelona. Barcelona: Fundació Caixa de 

Barcelona, 1986, p. 6. 
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desenvolupament del descriptor “vistes” (gràfic 3). 

 

 

Context històrico-social 

 
Els descriptors que marquen aquesta realitat contextual han sigut:  “fets diversos” i 

“cultura popular”. Aquests dos en particular, són els descriptors que més informació 

històrico-social aglutinen sota aquesta matèria. També són dos indicadors que 

descobreixen aspectes interessants relacionats amb la vida pública del productor. 

 

La narració del moment històric d’un autor a les seves memòries, resulta un dels 

aspectes més interessants a l’hora de llegir sobre les vivències d’una persona remota als 

nostres temps. A través del seu punt de vista, el lector o lectora té accés a una 

panoràmica pretèrita, uns modus operanti diferents, altres mentalitats, situacions 

viscudes en primera persona que actualment són fets històrics remarcables. La 
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Gràfic 9. Percentatge total del descriptor “objectes personals”. 
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documentació personal pot esdevenir un referent107 amb el temps i una font 

d’informació primària molt rica de cara a un estudi de caràcter interdisciplinari. 

Els fets que es representen als Llibres d’Expansions tenen diverses dimensions. No 

sempre es tracten de fets transcendentals, si no un fenomen meteorològic, una 

efemèride, una inauguració pública, un casament o una notícia; són successos sensibles 

d’haver sigut definits sota el descriptor “fets diversos”. El percentatge presencial total 

d’aquests fets (gràfic 10), indica que la major concentració de fets es distribueix entre 

els llibres VIII (30 punts), IX (61 punts)  i X (19 punts). El Els fets recollits al llibre 

VIII tracten -a trets generals- de l’eclipsi de sol el 30 d’agost de 1905, el centenari de la 

caiguda des del campanar de l’església del Pi de l’avi d’Apeles (Josep Mestres), la mort 

de 

diversos animals a la casa d’Apeles, estrenes d’obres de teatre creades per ell i la 

inauguració del tramvia al carrer de Pau Claris el 29 d’octubre de 1907, per citar-ne 

alguns exemples.  

 

En el desenvolupament de l’anàlisi de continguts, s’ha vist que el Llibre IX ha sigut un 

punt d’inflexió per a molts descriptors. Aquest llibre resulta un dels més interessants 

com s’ha pogut veure amb altres exemples. Recordem que Apeles surt per primer cop 

                                                             
 

107 Aries, Philippe, Duby,Georges, Historia de la vida privada, (vol.V)), p.201 

Gràfic 10. Percentatge total del descriptor “fets diversos”. 
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del domicili en el cotxe a motor de Ramon Casas, un dels primers a Barcelona. Aquest 

fet va suposar una ampliació del descriptor de vistes108 a partir d’aquest llibre, un fet 

íntimament lligat a la sortida a espais exteriors públics. Com s’ha vist al gràfic 10, el 

descriptor “fets diversos” també es veu afectat per la seva tornada als carrers. S’hi 

veuen representats escenes situades al Arc de Triomf i l’arribada del rei Alfons XIII el 

22 d’octubre de 1908 a Barcelona, jures de bandera, la copa Catalunya, la pavimentació 

del carrer Diputació el 3 de juliol de 1909 i finalment, entre aquests fets de caire 

quotidià, trobem el 26 de juliol de 1919, la presència d’una petita crònica il·lustrada de 

la Setmana Tràgica a Barcelona109. Apeles hi dedica sis pàgines a la narració de la 

situació viscuda a la ciutat, mitjançant un dibuix esquemàtic acompanyat amb una curta 

explicació a la part inferior, en una làmina en concret a la número 63 hi predomina el 

text sobre la imatge. A continuació; Apeles hi dedica quatre dibuixos, distribuïts en dues 

làmines, a les vistes dels edificis cremats in situ de Valdonzella i l’incendi de l’escola 

Pia de Sant Antoni, anomenada “Escolapios” per l’autor. A la segona làmina es mostren 

dibuixos de la “Fábrica de Licores de Zortras i “San Pablo del Campo”. En definitiva, 

fets decisius que sacsegen el ritme vital de la ciutat, tal i com va ocurrir el passat dijous 

17 d’agost de 2017 a les Rambles de Barcelona, on una furgoneta va atropellar als 

vianants, causant 13 morts i 100 ferits. Esdeveniments horribles i tristos que han quedat 

per sempre a la memòria de la ciutat comtal.  

L’últim valor significatiu és l’associat als 19 punts del llibre X. En ell, es recullen 

casaments, defuncions -de persones i animals propers a Apeles-, fenòmens 

meteorològics (pas del cometa Halley el 19 de maig de 1910), la col·locació de la 

primera pedra al monument de plaça Tetuán, la caiguda del bastó d’Apeles viatjant en 

tramvia el 7 de setembre de 1910 al carrer Muntaner i la bomba al Passeig de Gràcia un 

18 de maig de 1910. Són exemples del repertori identificat com “fets diversos” en 

aquest llibre. Recordem, que aquest és el quart descriptor més popular dels divuit 

llibres, assolint una cota màxima de 61 punts sobre 100110 al novè llibre. De la mateixa 

manera, com s’ha comentat anteriorment, aquest descriptor, combinat amb el descriptor 

“cultura popular” (gràfic 11), ofereixen una panoràmica encara més rica del context 

                                                             
 

108 Veure gràfic 2 
109 Il·lustració 9 de l’annex nº2 d’imatges 
110 Veure gràfic 1 p.45 
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històric, aportant un ingredient de caire social i humà, que tanca el cercle del món 

extern del productor.  

 

Les imatges aglutinades sota aquest descriptor denoten  un interès per els costums, les 

tradicions, festivitats, la vestimenta popular i estrenes teatrals. El segon llibre, tal i com 

es pot veure al gràfic nº11, conté els majors valors de presència cultural popular. Què hi 

conté? Per exemple, dibuixos en record a passejades per la platja d’amistats de posició 

social acomodada, dibuixos de processons de Dijous Sant, dibuixos de persones 

utilitzant roba tradicional catalana111 (barretina, espardenyes, faixa i mocador al coll), 

un pastor amb el seu ramat, gent anant als banys de Colón de Caldes d’Estrac i dibuixos 

de figuretes de pessebre. El segon amb més presència és el vuitè llibre, amb un total del 

10 punts. En ell es representen escenes diferents, gent disfressada en Carnaval, estrenes 

teatrals d’obres d’Apeles Mestres (La Sirena, Gaziel, Joan de l’Ós, Nit de Reys) i 

felicitacions diverses de Nadal i Cap d’Any. El tercer descriptor seguit pels 10 punts del 

Llibre VIII és el Llibre IX, amb us 7 punts de presència total. En destaca la imatge d’un 

cinematògraf, el cotxe d’en Ramon Casas amb Apeles i Laura, l’estrena de l’obra de 

teatre “Quento de Nadal” el 22 de desembre de 1908, rues de carnaval -amb gent 

disfressada i tirant-se confetti- i la imatge d’un nen venent rams el mateix en diumenge 

de rams. La presència general d’aquest descriptor a la taula de valors generals, mostra 

un valor màxim de 10 punts sobre 100112 al Llibre VIII. No es tracta ni molt menys d’un 

descriptor recurrent, però sí molt competitiu si dialoga amb altres descriptors més 

populars.   

                                                             
 

111 Il·lustració 10 de l’annex nº2 d’imatges 
112 Veure gràfic 1 p.45 
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Aquests tres descriptors són fonamentals per entendre el context històric i social que va 

viure el productor, i ho són per dues raons fonamentals. La primera, passa per conèixer 

els fets que Apeles va decidir preservar a la seva memòria personal, tant dibuixada com 

escrita. Conèixer les circumstàncies que va experimentar i motivar a fixar-les en el seu 

quadern personal, indiquen una voluntat periodística, aportant llocs, dates concretes i 

imatges. Aquest fet porta a la segona raó, el valor històric dels Llibres d’Expansions, 

uns dietaris personals que incorporen fets testimonials sobre esdeveniments decisius 

d’aquell període fent que s’esborrin fronteres entre el binomi privat-públic, allò 

quelcom indivisible com a éssers socials que som.  
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Percepcions  

Com s’ha vist anteriorment, les persones, la gent del carrer eren una font plena de 

sorpreses per una atenció tan afilada com la d’Apeles Mestres. Les anècdotes i les 

caricatures humorístiques són un element constant als Llibres d’Expansions. Allà on va 

la seva percepció extraordinària, troba una escena inquietant o graciosa digne de ser 

plasmada a la seva agenda gràfica. D’aquí neix el descriptor “anècdotes”, que combinat 

amb el descriptor “caricatures, dibuixos humorístics, etc” , “moda” i “treballadors” es 

completa el cercle d’un descriptor que en conjunt parla molt de l’autor i de la seva 

faceta professional pública a la premsa il·lustrada de finals del segle XIX. Les 

percepcions, aglutinen moments sobtants de la realitat d’Apeles, fets curiosos113 sense 

una determina transcendència, alguns d’ells amb ingredients humorístics relacionats 

generalment amb infants i animals. Resulten descriptors molt interessants ja que 

descobreixen els elements que cridaven l’atenció del productor, desvelant així el focus 

perceptiu de l’artista.  El descriptor “anècdotes” (gràfic 12) n’és un d’ells. Les baralles 

entre animals domèstics són una imatge molt recurrent; galls en actitud altiva i 

                                                             
 

113 Il·lustració 11 de l’annex nº2 d’imatges 
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amenaçadora imposant-se al gos de la casa, el gos Lilí empaitant un gat que s’enfila dalt 

un arbre, un nen portant unes sabates més grans que ell... Són alguns dels molts 

exemples que donen veu i omplen de vida les làmines dels Llibres d’Expansions. Com 

es pot veure al gràfic 12, en general hi ha uns valors que es mantenen constant si no fos 

per dos llibres que indiquen valors molt superiors a la resta, aquests són els llibres V i 

VIII, amb valors de 53 i 44 punts respectivament.. El quart llibre presenta imatges 

humorístiques que Apeles es va trobant al carrer, a casa o d’excursió. Sense obviar la 

vessant professional amb la il·lustració, la poesia i el teatre. Aquest descriptor està 

vinculat amb la realització visual d’aquestes facetes més enfocades al seu àmbit públic. 

Els dibuixos relacionats amb el descriptor “caricatures, dibuixos humorístics, etc” 

(gràfic 13) es corresponen normalment a figures imaginàries, petits contes, faules, 

personatges ficticis i reals amb un cert aire rocambolesc, semblances físiques curioses, 

criatures fantàstiques, etc... El creixement del valors als llibres I (36 punts), V (53 

punts), VI (35 punts) i VIII (44 punts) tenen relació amb uns continguts molt 
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determinats. Els Llibres V i VI estan plens de caricatures de personatges del carrer,  en 

moments curiosos, des dels quals Apeles hi podia veure des de la finestra de casa114, 

molt probablement quan no podia sortir de casa degut a la seva malaltia nerviosa. 

Aquest és un descriptor molt comú al contingut general i es pot veure el seu màxim 

valor al llibre V amb un màxim de 53 punts sobre 100115.  

En quant el descriptor “moda” (gràfic 14), és un dels descriptors més curiosos, 

íntimament relacionats amb la focalització de l’atenció (o extravagàncies) d’Apeles, i de 

retruc, del seu mapa personal. Els Ld’E estan farcits de figures de dones, normalment 

d’esquenes, amb exuberants vestimentes, que -segons el productor- moltes vegades 

sobrepassen els límits del ridícul. Com s’ha sabut, llavors, que Apeles realment estava 

representant aquest descriptor anomenat “moda” i no un altre? És ben senzill, molts 

d’aquests dibuixos, ja denoten un caire humorístic degut a l’exageració que el propi 

Apeles en fa, per tal de que la burla sigui més evident. Moltes vegades, l’acompanya un 

text que explica la imatge. D’aquesta forma, sovint el productor explica el que ha vist i 

                                                             
 

114 Il·lustració 12 de l’annex nº2 d’imatges 
115 Veure gràfic 1 p.45 
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ho acompanya d’una frase curta, creant una màgica complicitat metaliterària entre autor 

i lector. L’interessant d’aquest descriptor, és veure la evolució d’aquesta moda, que 

comença essent representada a finals del XIX i acaba als anys vint del segle XX 

enregistrant com canvia l’estil; com s’acurten les faldilles, s’alliberen dels corsets i es 

simplifiquen els patrons indumentaris. Els grans percentatges es troben als llibres IV (17 

punts), V (20 punts) i X (26 punts). Com s’ha vist abans, han sigut àlbums molt 

fructífers plens de percepcions, caricatures i anècdotes, on l’humor ha tingut un paper 

rellevant que ha mantingut molt alt el protagonisme en èpoques dificultoses per la salut 

física i mental d’Apeles. El Llibre XVIII, per exemple, és molt interessant ja que fa de 

testimoni de les primeres faldilles a l’altura de la cuixa, que permetien a les dones 

caminar amb lleugeresa i sense entrebancs, tot seguint la moda pionera propulsada per 

Coco Chanel. Ella va tenir molt a veure amb aquesta “revolució” de la indumentària en 

aquest període, pretenia donar major llibertat de moviment a la dona mitjançant el 

disseny de pantalons i faldilles d’una sola capa, combinant-los amb jaqueta americana i 

traient els molestos corsets de ferro i balenes.  Les reaccions controvertides a aquests 

canvis també estan registrades als Llibres d’Expansions116. Tot i així, no ha sigut dels 

descriptors més populars a la taula global de valors117, amb un valor de 27 sobre 100 

assolit al Llibre X. 

 

                                                             
 

116 Il·lustració 13 de l’annex nº2 d’imatges 
117 Veure gràfic 1 p.45 
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Aquest últim descriptor, “treballadors” resulta molt curiós, igual que el descriptor 

“moda”. Però, per què? La constant presència de treballadors(gràfic 15)  al llarg de les 

làmines dels Llibres d’Expansions fa que mereixi un descriptor apart per analitzar-lo. La 

representació dels treballadors passa per obrers treballant als carrers de Barcelona, 

dones i homes transportant objectes per el carrer, venedors ambulants, xofers de carros i 

cotxes, paletes fent obres al domicili d’Apeles, treballadores domèstiques del mateix, 

nens petits fent encàrrecs, i un llarg etcètera. Sobta que alguns dels dibuixos relacionats 

amb persones desenvolupant tasques, tinguin una qualitat i una atenció superior que 

altres dibuixos d’execució més ràpida i intuïtiva. El valor més alt (llibre V, 27 punts), 

correspon a la mudança del domicili de Gran Via fins al Passatge Permanyer nº9, així 

doncs, n’explica el gran protagonisme de treballadors transportant objectes i mobles. El 

següent percentatge més alt és de 24 punts  i pertany al novè llibre. En ell hi destaquen 

xofers, jardiners, venedors ambulants i policia. El tercer percentatge es situa amb 14 

punts del quart llibre, en el qual  
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es representen treballadors instal·lant el primer cablejat de l’electricitat al carrer118. 

Finalment, aquest descriptor ha obtingut un valor màxim de 27 sobre 100 al gràfic de 

valors totals119. Aquest últim anàlisi quantitatiu s’ha encarregat d’extreure les dades, 

d’endreçar-les i combinar-les, de forma que ha sigut possible jugar amb els valors 

extrets de la informació, variant-la i representant-la en forma de gràfics els resultats 

obtinguts de la recollida de dades. Aquesta tasca no hauria sigut possible si els Ld’E no 

fossin una abundant font d’informació. No obstant, aquest treball no només pretén 

demostrar resultats quantitatius, -perquè es cauria en l’error de donar una visió 

incomplerta dels divuit llibres- si no anar més enllà, dotant les dades d’un valor 

memorialístic clau per entendre una documentació personal d’aquest tipus. Sense un 

anàlisi de continguts el cos de la memòria seria un cos privat d’esquelet i sense una 

valoració dels mateixos, un cos sense ànima.  Un recull de les vivències d’una persona 

tan extraordinària com Apeles Mestres, no es pot només quantificar, també s’ha 

d’interpretar i situar en paral·lel amb la història personal del productor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

118 Il·lustracions 14,15 i 16 de l’annex nº2 d’imatges 
119 Veure gràfic 1 p.45 
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3. Els quaderns de dibuix com a suport físic del record 
 

Histoire de ce “Livre d’Expansions” 

C’était au mois de Novembre 1885, à Divonne au pied du Jura et en 

face du Montblanc, J’étais bien malade; je me sentais si accablé, que je 

dis un jour avec désespoit; “C’est fini! Je ne dessineur plus” -Malgré 

ce la, je griffounait parfoi, tout en bavardent avec ell et l’ami Pompeyo 

Gener qui était avec nous, quelques croquis de rien du tous, sur des 

morceaux de papier qui elle gardait soigneusement.  

Un jour que nou descendîmes à Gèneve elle acheté c’et àlbum en 

disant: “Au lieu de dessiner sur les morceaux de papier tu les feras sur 

cet àlbum; il sera à moi et nou l’appellerons Livre d’Expansions”. 

Despuis- après y avoir celle’ ces petits riens qui elle avoit gardé- J’y 

tracais de memoire généralment, quelque fois d’àprès nature, ce que 

nous voyions, ce qui nous frappait ou nous interessait; c’était un 

agenda graphique. Et quand cet àlbum fuit fini un autre le cuccédu, 

puis un autre, et encore un autre jusqueau au nombre de XVI -Jusqu’a 

à la mort de celle qui l’avait crée -23 Avril 1920-, malgré que, ayant 

presque perdu la vue en 1912, je ne voyais à peine ce que je faisais 

pour elle, pour fixer les dates, les souvenirs ... pour ne pas laisser avec 

la traditione.  

Voici l’histoire de ce livre qui est, tantôt pleisant tantôt sérieux, 

l’historie illustreé de nous trente-quatre ans et derri de mariage, 

d’intimité absolue, de compénétrarion parfaite. D’un gran intérêt pour 

nous-et por quelques amis intimes très-zeres- il ne peut offrir le 

moindre interêt à ceux qui par courroret: ces albums -ces maceaux de 

nous mêmes – après ma mort. 

 A.M 1920120 

                                                             
 

120 : Llibre d’Expansions I. 1885-1890 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple), p1. 
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3.1 La memòria i el jo 
 

No ha quedado demostrado, ni 

mucho menos, que el lenguaje 
de las palabras sea el mejor 

posible. 

Antonin Artaud 

 

Memòria és sinònim de consciència i la consciència és sinònim de realitat. Tanmateix, 

la realitat actua de filtre per organitzar i donar sentit les nostres experiències personals. 

Aquestes experiències viscudes es transformen de nou en memòria i així es tanca un 

valuós cercle que esdevé finalment en el sentit de l'existència de l'ésser humà. No m'ho 

estic inventant, ja ho deia Aristòtil al segle IV abans de crist: "Gràcies a la memòria es 

dóna en els homes el que s'anomena experiència". Així doncs, la memòria modela amb 

les seves mans sistemes de comportament socials que defineixen la nostra identitat a 

escala individual i a escala col·lectiva -encara podem estirar més del fil- afirmant que 

potser també la memòria configura sistemes de comportament a escala global; fet cada 

cop més evident en un món cada dia més globalitzat. 

D'una banda, la memòria és quelcom abstracte, volàtil, inexistent, eteri, invisible... Els 

termes que podríem utilitzar són copiosos i a la vegada poc específics a l'hora de buscar 

un terme adequat. La memòria neix al nostre cervell fruit d’allò que percebem com 

realitat i allà romana emmagatzemada, ajudant a configurar-nos com a entitats 

individuals. Fins i tot el seu cicle és semblant al de l'aigua, si es permet la comparació. 

Així com es pot contenir immediatament o pot seguir fluctuant fins a arribar al mar, on 

es mescla i passa a formar part d'un espai major, com si es tractés d'un oceà. La 

informació viatja a través de les nostres neurones fins que decidim, en un moment 

donat, contenir-la o deixar que viatgi en direcció a un oceà paradoxal de records 

oblidats, potser inconscients, que serviran per alimentar la mateixa consciència del jo121.  

L'ésser humà s'ha adonat al llarg del seu propi temps de la importància de la preservació 

del tempus fugit amb voluntat de fidel pescador, on l'individu captura mitjançant una 

xarxa els moments rellevants de la vida, siguin a escala individual o col·lectiva, per 

                                                             
 

121 Bonet, José Vicente. El diario íntimo: buceando hacia el yo profundo, p.55 
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donar-li finalment un significat més enllà de les fronteres del jo; com a entitat pensant. 

I és que el territori que ocupa la memòria no és quantificable, però sí reproduïble. Des 

dels orígens de la civilització, la humanitat ha anat descobrint i desenvolupant mitjans 

cada cop més sofisticats que permetessin deixar constància de la història de la seva 

existència a la Terra. La memòria és un fenomen tan esmunyedís que ha necessitat una 

presència física que garanteixi la seva existència objectiva. Pedra, pergamí, terracota, 

vinil, paper, cassetes... els suports que han emprat les persones a l'hora de materialitzar 

en el pla físic la seva memòria han sigut tant meravellosos com diversos. En 

conseqüència torno a parafrasejar a Aristòtil. Seguint la seva lògica: si entenem 

l'experiència com un producte de la memòria, el suport físic que conté el fruit de la 

memòria, de retruc, ha esdevingut un fi en si mateix. La materialització de la memòria li 

atorga un nou estatus diferent, ara ja no és quelcom eteri i privat, sinó més encara, el seu 

regne s'amplia a il·limitades fronteres gràcies al fenomen de transmutació d'una 

experiència en un suport físic. Aquest acte normalitzador dóna èmfasi, subratlla 

l'experiència seleccionada per sobre de les altres viscudes, es fa especial, es fa 

inoblidable. 

Ja ho deia el proverbi; "La tinta més pobre de color val més que la millor memòria". És 

per això que la tinta ha propiciat la creació de "memòries externes", de major o menor 

sofisticació, però de gran eficàcia122. Fins al punt que l'escriptura ha sigut una aliada 

imprescindible en el procés de transmutació. No cal anar molt lluny per trobar 

referències que descriguin la topografia mística de la plasmació del coneixement; 

l'evangeli segons Sant Joan fa constar que "El verb es va fer carn [...]". I si no sempre el 

verb es fa carn literalment, el verb pot encarnar-se en un majestuós tapís de fils d'or, en 

un manuscrit íntim, una cançó folklòrica, una escultura de marbre de Carrara... 

Tanmateix, sembla que la transmutació d’una experiència al plànol físic posseeix un 

element diví; la gènesi de la individualitat, allò pel que es distingeix l’individu de la 

resta de gotes d’aigua que formen  l’oceà. Vull mantenir aquesta idea de la 

consciència123, pel fet que gràcies a aquest profund sentit de l’existència; l’obra que 

                                                             
 

122 Borrat, Héctor. El primado del relato. A: Anàlisi. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 

2000. 25, p. 45 
123 Cruz, Manuel. Tiempo de narratividad (el sujeto, entre la memòria y el proyecto). A: Anàlisi. 

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2000. 25, p. 33 
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produeix un subjecte despert i conscient de la seva pròpia individualitat, tindrà com a 

resultat un fort component testimonial. Un component que vertebra l’estructura d’aquest 

estudi. 

Les narracions de vida, les autobiografies, al cap i a la fi; l'ego document en la plenitud 

de les seves formes són una reivindicació, una afirmació de la vida pròpia. Cada 

persona, ésser pensant, que ha volgut transformar els seus records en un dietari, un 

assaig o un quadern de dibuix, per després publicar-ho, vol en el fons convidar al lector 

a fer un salt cap a altres vides paral·leles. El creixent interès per la història en els últims 

cinquanta anys ha creat subdivisions, anomenades “microhistòries” que centren 

l’atenció de nous historiadors. Les microhistòries busquen conèixer la particularitat a 

partir de, per exemple, la història social, història local, passant per la familiar fins  

arribar al punt de centrar-se en la dimensió personal. Peter Burke raona sobre les noves 

cares que ha assolit la història preguntant-se si “El precio de semejante expansion, es, 

sin embargo, una crisis de identidad”.124 Una crisi d’identitat degut a l’excés 

significació que desprèn cada esdeveniment social, ja sigui a escala personal o popular. 

Ens trobem ara per ara en un moment buit, en el quan necessitem reforçar la nostra 

quotidianitat amb successos registrats per un altre individu? Si bé es necessita de la 

història per entendre el present i intuir passos en camins futurs, un excés de nostàlgia 

pot ser contraproduent. Pot ennuvolar la immediatesa de l’instant. Com deia Apeles, 

ningú és profeta a la seva terra, i molt menys, en el seu temps vital.  Però negar els 

temps pretèrits, els orígens de qualsevol manifestació, pensament o persona,  és com 

pensar que la fruita madura i fresca que veiem als mercats sorgeixen del no res, sense 

tenir en compte que en algun moment van ser llavors plantades i crescudes entre fems i 

terra.  

Aquest treball no es podria entendre -o sí-, sense el fort ingredient memorialístic que el 

conforma. La memòria és l’element que fa possible el treball de la història, al igual que 

aquest. De totes maneres, sense ella, els Llibres d’Expansions no serien el que són. 

Sense aquest valor auto referencial unívoc, el document perdria l'interès social i històric 

que el fa distintiu. L'estudi dels divuit quaderns de dibuix125, són un clar exemple de 

                                                             
 

124 Burke, Peter. Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro. A: Burke,Peter (ed.). Formas de hacer 

Historia [1991]. Madrid: Alianza Editorial,  p.12 
125 També anomenats “llibres” al llarg de l’estudi. 
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transmutació de la realitat al llenguatge visual per part d'una persona altament 

capacitada per entendre el món sota un prisma artístic. 

La finalitat d’aquest apartat que vincula la documentació amb la memòria, té la voluntat 

de dibuixar una documentació més enllà de la seva jerarquia a un dipòsit o el nivell de 

descripció que li ha sigut aplicat. L'anàlisi d'aquests divuit llibres suposa entendre el 

motiu primordial pel qual van ser continuats durant quaranta-quatre anys de vida d'una 

persona. Més enllà de l’anàlisi de continguts realitzat amb anterioritat, es tracta de 

transfigurar-los en un nou context significatiu més gran. Què són els Llibres 

d’Expansions? Són, al cap i a la fi, l’expressió materialitzada de la memòria126.  

Enric Balaguer, en el seu text L’escriptor català de memòries127, fa una audaç reflexió 

sobre les tendències que volen formular un cànon unívoc que representi trets 

paradigmàtics de la literatura memorialística. Davant d'aquesta idea, Balaguer defensa 

la transversalitat de les memòries, "perquè de memòries i d'autobiografies no sols 

n'escriuen els escriptors, sinó que possiblement siga el gènere més cultivat de tots". Què 

vol dir? I per què és tant important aplicar-la en aquest treball? Primer de tot, establir la 

idea de la memorialística com un exercici literari permeable a altres gèneres i segon, 

perquè els Llibres d'Expansions no són un document textual, no es tracten d'uns dietaris 

en els quals el productor/autor narra de forma únicament textual les seves vivències, ni 

tampoc una autobiografia com la de molts altres autors que sí que han conreat aquest 

gènere. Els Ld'E són un document que aglutina la literatura que s'ocupa del jo i 

l'exercici artístic, conformant una sort d'hibridació extraordinària a escala formal i 

analítica. 

Tanmateix, existeixen posicions més formalistes que entenen l'àmbit memorialístic com 

un gènere subjugat a una estructura únicament de caràcter narratiu. Felipe Benítez 

Reyes comenta: "novela como la autobiografia comparten la condición de géneros 

sometidos a un patrón de narratividad, a un procedimiento narrativo común: tanto el 

novelista como el memorialista quieren contar una serie de hechos, y hacerlo con 

coherencia, y seducir finalmente al lector mediante la amenidad y el interés de lo 

narrado y mediante procedimientos estilísticos convincentes. Hasta aquí lo que les 

                                                             
 

126 Bollème, Geneviève. El pueblo por escrito. Significados culturales de lo «popular», p. 76 
127 Espinós, Joaquim, et.al  Autobiografies, Memòries, Autoficcions, p.12  
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une"128. No obstant, no tots els autors de memòries són conscients de l’abast que pot 

arribar a tenir la seva obra o si realment tenen la voluntat prèvia de fer-ne un projecte 

literari129 estructurat mitjançant un procediment narratiu, tal com argumenta Felipe 

Benítez Reyes. 

Els Llibres d'Expansions neixen fruit de l'impuls humà de preservar la memòria d'un 

individu, aquesta pot estar més o menys estructurada, o no seguir un fil narratiu. 

Efectivament no es tracten d'una narració intrínsecament textual, no hi ha un eix 

conductor que vertebri els continguts i no hi ha una fidel estructura narrativa perquè el 

productor, en aquesta obra, va explicar perquè la va començar i finalment, continuar, 

però resta inconclusa. S’entén que ja no són un document memorialístic? Ho són de la 

mateixa manera que una bicicleta i un vaixell -tot i ser vehicles amb característiques 

clarament diferenciades- són un mitjà de transport vàlid. “El format informal del dietari 

convida als usos més diversos: a l’assaig lliure, al carnet de treball o a l’exercici directe 

de la creació literària. Molts registres són possibles entre els dos pols, el centrífug d’un 

jo llançat enfora i el centrípet o autobiogràfic”, explica Enric Cassany130.  

Apeles, en la seva defensa, constata al primer llibre: "l'historie illustreé de nous trente-

quatre ans et demi de mariage, d'intimité absolue, de compénétrarion parfaite". Són uns 

documents testimonials, històrics, memorialístics i autoreferencials conformats per 

imatges amb text que il·lustren la quotidianitat d'un personatge. La raó per la qual van 

ser creats, és en definitiva, la posta en valor de la identitat personal o grupal131 - 

matrimonial en aquest cas-. Finalment, es pot considerar aquesta justificació inicial com 

un projecte literari? Com s’ha vist anteriorment, el productor justifica la creació 

d’aquests llibres i no és més que la narració gràfica de trenta-quatre anys de matrimoni, 

un motiu que sorgeix de les més profundes aigües de la intimitat personal132. Aquest és, 

si més no, el punt de partida de la valoració dels Llibres d’Expansions com a document 

memorial, la expressió gràfica del cosmos intern, un motiu plausible per conformar 

                                                             
 

128 Benítez, Felipe, Género memorialístico y género de ficción. A: Literatura y memoria: Un recuento de 

la literatura memorialística española en el último medio siglo, Jerez de la Frontera 19,20,21 septiembre  

2001, 84-607-6120-7, p.108 
129 Idea extreta d’un comentari d’Anna Caballé a Íbidem p.118 
130 Cassany, Enric. De dietaris i d’un dietari. Els Marges 82. Primavera 2007, p.52 
131 Balaguer, Enric, L’escriptor (català) de memòries. A: Espinós, Joaquim, et.al,. Autobiografies, 

memòries, autoficcions. Catarroja-Barcelona:  Afers, 2011, p. 37.  ISBN: 978-84-92542-54-3 
132 Bryson, Bill. A casa: breu història de la vida privada, p.21 



95 
 

l’anomenat projecte literari o pseudo-literari introduït anteriorment. 

Fent èmfasi amb la idea de permeabilitat introduïda per Balaguer, els Ld’E són un 

exemple inequívoc de la flexibilitat d’aquest gènere i de la permeabilitat que pot arribar 

a assolir-ne. De la mateixa manera que altres formats133 com el diaris, quaderns, 

epistolari i llibres de família, s’han vinculat i acceptat a aquesta tradició a través del 

contingut memorialístic i històric que contenien, uns llibres il·lustrats amb imatges 

quotidianes i populars de finals del segle XIX i principis del XX, són documents 

igualment testimonials. Per aquest motiu, la tesi proposa demostrar que els Ld’E es 

poden inscriure, a més a més, en el marc de la memorialística arran del contingut  

personal i privat que envolten els documents.  

També es pot filar mes prim i preguntar-se “Els Ld’E, autobiografia o memòria, diari o 

dietari?”. El component memorialístic en ells és indubtable i a més, mantenen una pauta 

temporal, establint dates quasi a cada dibuix, per tant també se’l podria considerar dins 

d’un format similar al del diari/dietari. No obstant, no hi ha cap formula màgica que 

determini clarament les diferències, Lejeune manté que la diferenciació ve donada per 

“une question de proportion entre les matières intimes et les matières històriques [...] si 

l’auteur a voulu écreire l’històire de sa personne, ou celle de son époque”134. No 

obstant, Cassany, amb una perspectiva més integradora s’allunya de tractar el binomi 

memòria-autobiografia, i es preocupa d’entendre els diaris i dietaris com un format 

subjecte al memorialisme: “L’altre tipus de memorialisme és el que pren la forma 

datada, la pauta temporal: els diaris i dietaris. [...] Cap gènere no és pur, i aquest 

tampoc. No només l’hem de veure en la xarxa que li correspon (literatura del jo), 

consumant una determinada expressió del ego o construint-ne una determinada imatge, 

sinó oferint-se com alternativa literària, com l’espai privilegiat d’una nova visió de la 

realitat i, quan el diari és d’artista, d’es d’una nova posició, missió o autoconsideració 

intel·lectual”135. A més a més, els Ld’E comporten la particularitat del seu format gràfic, 

fet que pot crear més o menys desavinences a l’hora de valorar-ho com a document 

memorialístic. 

  

                                                             
 

133 Pellacani, Elisa. Human Book. Una necesidad antigua como el hombre de contar, de expresarse y de 

editar, p.5 
134 Lejeune, Philippe, L’autobiographie en France. p.15-16. 
135 Cassany, Enric. De dietaris i d’un dietari. Els Marges 82. Primavera 2007, p.49 
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Aquest no seria l’espai adequat per desenvolupar un debat extens sobre les diferències 

entre autobiografia i memòria abans plantejades per Enric Balaguer i Philippe Lejeune, 

però sí que convé assenyalar breument que, a grans trets, responen al binomi món 

interior-món exterior136 i com el productor d’aquestes juga amb l’experiència extra o 

intramurs137. Més aviat, si es tractessin d’unes vivències fortament desvinculades amb el 

jo, que s’ocupessin de narrar episodis històrico-socials des d’una perspectiva objectiva, 

es tractaria d’una crònica, però no deixaria de ser una narració d’uns fets concrets sense 

la manifestació d’episodis de la vida personal/íntima.  

Un exemple il·lustratiu és Homenatge a Catalunya de George Orwell. L’autor recull 

amb criteris periodístics d’objectivitat les cruentes confrontacions sindicals entre 

anarquistes i comunistes a la Barcelona de 1937 amb l’objectiu d’explicar una 

panoràmica d’uns fets fora de les seves fronteres del jo. La voluntat prèvia del projecte 

literari d’Orwell era esdevenir brigadista i narrar la seva experiència al front, és; segons 

Lejeune, una autobiografia.  

Per altra banda, Carles Barral138, editor, poeta i escriptor calafellenc, a les seves 

memòries, manté un projecte literari diferent. Quan parla de la seva infància grisa o de 

les nombroses jovenívoles nits etíliques, no deixa de parlar dins d’unes fronteres 

personals, sense la pretensió conscient de narrar uns fets en concret per tal de definir o 

explicar un període històric, potser amb l’intenció de redimir-se.  

“Sin excluirme en lo necesario, sin excluir mis 

circunstancias, hubiera querido utilizarlas como 

método, como encuadre, para componer una imagen 

muy pública en la que hubiera tenido una mínima 

función el alma del testigo. Pero, evidentemente, no he 

sabido hacerlo [...] el alma de testigo [...] ha ido 

invadiendo inexcusablemente el relato [...] velando con 

                                                             
 

136 Balaguer, Enric, L’escriptor (català) de memòries. A: Espinós, Joaquim, et.al,. Autobiografies, 

memòries, autoficcions. Catarroja-Barcelona:  Afers, 2011, p.37 
137 Santamaría, Andrés, María Montoya, Eva-. La memoria autobiográfica: el encuentro entre la memoria, 

el yo y el lenguaje. Estudios de Psicología, 2008, 29(3), p. 334 
138 Un interessant anàlisi sobre les memòries de Carlos Barral es troba al llibre Narcisos de tinta de Anna 

Caballé. 
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un aliento subjetivo el propósito general139”. 

Arribats a aquest punt, els Llibres d’Expansions mostren una combinació de vivències 

personals (mort de l’esposa, ceguera, mudances, sentiments) amb fets contextuals 

(Setmana Tràgica, fenòmens meteorològics, anècdotes). L’autor va jugant 

indistintament amb els dos conceptes, potser, perquè ell no entenia de fronteres, si no 

una sort d’experiències indissociables a la seva existència. “De algun modo, por tanto, 

la memoria y el yo co-existen en una relación simbiòtica”140 i és així des del moment en 

el que el record i el jo present s’uneixen per representar el passat, aquest exercici de 

consciència pretèrita s’ha anomenat com “experiència recol·lectiva”141. I és, a grans 

trets, el mateix exercici que fan totes les persones al recrear un episodi seleccionant els 

records associats, creant un ordre lògic per poder organitzar-lo i ser finalment 

verbalitzat, escrit o representat de forma coherent i comprensible per la resta d’éssers 

humans. D’aquesta manera, per evitar entrar en terreny pantanós, es defineixen els Ld’E 

com uns documents memorialístics en el format perioditzat dels diaris/dietaris.  

Altrament; Apeles, als Ld’E volia crear un àlbum de records, un recopilatori d’ells, un 

lloc al qual acudir i refrescar la memòria, com si d’una font d’aigua fresca es tractés. 

Que al obrir-los hi pervisquessin els millors souvenirs que va decidir crear sobre les 

seves làmines verges. Un espai sagrat on donar sentit142 a una existència plena. Ara bé, 

què passa quan el diari íntim, la recopilació de moments pretèrits, té un interlocutor que 

s’adreça al lector? Què comporta quan una narració íntima, sense la voluntat prèvia 

d’ésser publicada -com en molts altres casos-, fixa fórmules interpel·latives o 

metaliteràries? “Pour un ciel bête c’est un ciel bête, n’est-ce pas?”, ens pregunta Apeles, 

en referència a una imatge del cel crepuscular143 o “ Veux -tu vois les femmes j’ à 

present? Est vrieu, tu les a toutes vues. C’est ça umvariablement.” “C’est elegant est 

gracieux, n’est-ce pas? (Es pas cher)”144, comenta un Apeles sorprès per el canvi 

d’indumentària de les dones als anys vint.  

                                                             
 

139 Barral, Carlos. Memorias, p.320 
140 Santamaría, Andrés, María Montoya, Eva-. La memoria autobiográfica: el encuentro entre la memoria, 

el yo y el lenguaje. Estudios de Psicología, 2008, 29(3), p. 334 
141 Tulving, E, Elements of episodic memory, p.142 
142 Balaguer, Enric. La Missió en la vida: notes sobre camins de França de Joan Puig i Ferreter. Caplletra 

38, 2005, p.10. 
143 Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple) 

Llibre XVII, làm. 37 
144 Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple) 

Llibre XVII, làm. 38 
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La resposta no és obvia, si no que ens movem dins d’un terreny conjectural.  Els Llibres 

d’Expansions, no només contenen il·lustracions, si no també textos que les acompanyen 

i aclareixen el contingut, dins d’aquests petits textos hi ha una voluntat subjacent de 

complicitat amb el lector. Un exemple s’ha vist als descriptors relacionats amb 

percepcions del productor, mitjançant aquestes percepcions Apeles fa apreciacions, 

forma una opinió personal d’una situació viscuda.  

D’altres vegades busca explicar un dibuix, i en comentar-lo no es retreu de fer-ne un 

acudit: “Una parra que viu d’allò més bé dintre el cos d’un pacífich lladoné y un 

lladoner que viu tan gros y gros ab una parra dintre del séu cos. ¡Oy Jesús, oy Jesús” 

Això no passa més qu’ a Samalús”145. En un altre exemple, Apeles, en un moment 

d’estupefacció escriu: “Aquí veuràn, señores, un fragment de la roca cayguda ab la 

intenció de fer engrunes una ala del convent y’s va quedar clavat al carreró!”146. 

Semblen, fins i tot, els comentaris que Apeles li faria a un amic tot ensenyant-li els 

dibuixos dels Llibres d’Expansions. Les al·lusions al lector no són poques, incorporen 

notes explicatives i justificacions personals que serveixen de font documental de 

primeríssima mà per conèixer la seva història.  

 

Llibre d’Expansions XVI:  “Res d’inventat”, làmina 12. 

Retornant a les preguntes plantejades unes línies amunt, una possible explicació seria la 

dèria d’Apeles de deixar constància escrita de tot, col·leccionar-ho tot, i “no tirar res” -

com comentava en Joaquim Renart-. D’aquesta manera, no hi ha un motiu més enllà que 

                                                             
 

145 Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple) 

Llibre XVII, làm. 61 
146 Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple) 

Llibre XVII, làm. 69 
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el simple registre material dels fets, no obstant, aquest motiu no té gaire pes i limita la 

valoració global de dinou llibres que efectivament s’han creat per ser un testimoni gràfic 

d’una vida.  

Potser Apeles n’era ben conscient d’aquest fet, i de la mateixa manera que ell 

col·leccionava antiguitats medievals com un tresor, no és estrany pensar que la seva 

obra passaria a ser un tresor molts anys després de la seva mort. Ell mateix va donar 

molts documents personals a l’Arxiu Municipal (avui AHCB) per ésser custodiats i, 

posteriorment, investigats pels curiosos. Així doncs, aquesta tesi defensa que 

efectivament, Apeles, en algun moment de la seva vida va configurar el format dels 

Llibres d’Expansions per a que resultessin documents accessibles i entenedors a tothom, 

fins i tot adjuntant explicacions a posteriori147. Enric Cassany comenta: “rarament el 

diari íntim de l’escriptor, per molt que ho sembli, ignora el destinatari, i les instruccions 

de publicació, en vida o pòstumes, abunden.”148 

Això condueix a la conclusió de que finalment, els Ld’E es definirien segons dos 

conceptes, el primer -segons la idea proposada per Lejeune- dins de la tradició de 

documents memorialístics i dins dels documents memorialístics149 (o escriptura del jo) i 

el segon, utilitzant la tesi d’Enric Cassany, on s’inscriuria dins del format perioditzat del 

diari o dietari. Així doncs, el contingut visual com a mètode de transmissió de vida del 

propi autor es manté al marge de qualsevol estructura literària formal150, entenent el 

marge de llibertat formal intrínseca que comporten molts escrits autor referencials151, 

com per exemple els documents pertanyents a l’escriptura popular152 i com 

constitueixen “una alternativa literària, l’espai privilegiat d’una nova visió de la 

realitat”153.  

 

                                                             
 

147 Molts dibuixos contenen explicacions en llapis, pròpies dels darrers anys de la vida d’Apeles (la 

cal·ligrafia es mostra més irregular i tremolosa). De la mateixa manera que les notes que expliquen la 
història i raons dels Llibres d’Expansions, ubicats a la primera pàgina del Llibre I. 
148 Cassany, Enric. De dietaris i d’un dietari. Els Marges 82. Primavera 2007, p.48 
149 Mandingorra, Mª. L..Conservar las escrituras privadas, configurar las identidades. Arché, 7 (2000), 

p.10 
150 Entenent aquest fet com l’absència d’estructura tripartita de principi-nus-desenllaç, més propis de 

projectes literaris de carácter més formalista. 
151 Guereña, Jean Louis: Hacia una historia sociocultural de las clases populares en España (1840-1920), 

p.12 
152 Gent que produïa documents sense una formació consolidada, ja siguin escolars, tenders, presos, 
153 Cassany, Enric. De dietaris i d’un dietari. Els Marges 82. Primavera 2007 p.49 
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3.2 Els Llibres d’Expansions i l’art, una celebració  artística 

de la vida.   

 

Aquest apartat pretén proporcionar l’últim valor afegit a una documentació personal 

extraordinària: el valor artístic dels Llibres d’Expansions, que no són més que el vehicle 

d’expressió d’una persona amb unes qualitats artístiques extraordinàries. Com s’ha vist 

anteriorment, els Ld’E van actuar com un petit i curiós mirall -quasi a la manera 

stendalliana- de la societat154 barcelonina de finals del segle XIX i principis del XX. 

Sota l’ull perspicaç d’un artista total, els petits detalls de la seva quotidianitat passen a 

formar part de la seva memòria física, esdevenint molts d’ells, testimonis gràfics d’un 

moment. Si anteriorment s’han posat en relleu els valors memorialístics, així com els 

testimonials i històrics, l’últim valor s’encarrega d’encetar tot el conjunt, és més, de 

donar-li un sentit complet. El valor artístic que eleva aquesta documentació personal a 

un nivell estètic superior, conèixer el passat a través de la ferma ploma d’un artista com 

Apeles Mestres és, a més a més, un plaer visual.  

L’artista ens mostra el món a través dels seus sentits, l’interioritza i l’evoca gràficament 

amb un ritme fluid. Els traços dels seus dibuixos denoten un talent madur i consolidat 

per una pràctica constant, quasi febril, d’una persona que s’ha expressat a través de 

molts mitjans diferents; poesia, teatre, música, l’horticultura... però sobre tot amb el 

dibuix. Sembla que la voluntat d’Apeles era la de conrear un llegat visual veraç i directe 

i així ho demostren la quantitat de més de 10.000 dibuixos que custodia l’AHCB, a més 

dels que es situen fora d’ell. Però, un aspecte important s’ha de tenir en compte, Apeles 

va començar a perdre la vista gradualment primer a un ull al 1900 i després, al 1912155  

la taca coroïdal s’estén a l’altre. El mateix Apeles ho explica a Juan de Almanzora a la 

revista Crónica156:  

“- Dejé el lápiz, creyendo que aquello era efecto del cansancio, pero 

la obscuridad iba en aumento, hasta que llegó un instante en que me 

                                                             
 

154 Revista de España. Març 1881. Núm. 79, p.542 

155 Llibre d’Expansions XII. 1912-1913 (data de creació). (CAT AHCB) (unitat documental simple) 

làm.46  
156 Almanzora, Juan de. Apeles Mestres, el glorioso artista que ciego ya, y con el peso de sus setenta y 

seis años, sigue trabajando y conservando optimismo y alegría. Crónica. Núm.18. (16 març de 1930) p.1. 
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vi envuelto en sombras. ¡Era la ceguera trágica e inesperada! ¡Era la 

muerte en vida! Comprendiéndolo así, estuve unos momentos sin 

saber qué hacer ni qué decir, ni qué pensar. [...] – Después, 

tambaleándome fuí adonde se hallaba mi mujer, á la que le dije: 

<<Tú has oído hablar de un dibujante llamado Apeles Mestres? Pues 

ese dibujante acaba de morir.>> <<¿Qué dices?>> <<¡Que ya está 

ciego!>> <<¡Ciego!>>.” 

 

Els Llibres d’Expansions, a més de ser la història d’un matrimoni, la història dels 

barcelonins, la història d’Apeles, també és testimoni d’un aspecte molt íntim, de l’ocàs 

d’un artista que perd la seva millor eina de treball, la visió. Llibre rere llibre, la pèrdua 

de rigurositat del traç, el pols tremolós que s’esbrina en les línies rectes, abans segures i 

fermes, són ara signes de la progressiva ceguera. La plomilla afilada es va debilitant 

donant pas a dibuixos cada cop més simplificats -quasi esbossos- col·lorejats amb 

pinzells gruixuts, incerts i una paleta cromàtica senzilla. Com a resultat, Apeles, en els 

últims Ld’E fa un viratge cap a nous mètodes d’expressió adequats a la seva situació 

d’invident. No obstant, si els biògrafs afirmaven que Apeles va deixar de dibuixar quan 

va perdre la vista, els Llibres d’Expansions en són la prova de que no va ser així. 

Aquests llibres van continuar dibuixant-se contra tot pronòstic, sobrevenint-se a moltes 

situacions dificultoses. El Llibre XIX, datat al 1928 mostra dibuixos157 de les últimes 

excursions que va fer a Montserrat. En elles s’aprecien representacions encara exactes i 

coherents amb la realitat, aplicacions de color ràpides i madures pròpies d’una perícia 

que persisteix en ell, malgrat les circumstàncies físiques que el van limitar. Tot i que els 

últims dibuixos denoten una major simplificació formal, són evidències d’un crepuscle 

vital i professional. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

157 Il·lustració 5 de l’annex nº2 d’imatges 
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3.2.1 El llegat d’Apeles: per què va ser i és important la seva memòria?  
 

Els Llibres d’Expansions comencen el seu viatge al 1885 a Divonne-les-Bains. En 

aquestes darreries de segle, les arts experimenten molts canvis influïts per la 

industrialització i consegüent mecanització de molts processos. Els avenços tecnològics 

arriben a molts sectors relacionats amb l’art, les impremtes comencen a fabricar paper 

continu, i això permet un augment de la producció de diaris, llibres i revistes. Les arts 

gràfiques comencen a engegar la seva maquinària amb força158 de la percussió, cisalles, 

cops de martell i vapor. Això comporta abaratir costos i popularitzar publicacions que 

abans estaven reservades a sectors més privilegiats. És l’època daurada de la publicitat, 

en la qual molts artistes troben l’oportunitat d’unir-se a les seves files, participant-hi 

activament, prestant-li la mateixa atenció i dignitat que a les belles arts. No existeixen 

encara fronteres formals entre ambdós mons, de manera que la sintaxi de l’art es posa 

també al servei de la publicitat, nodrint-la i preparant els seus fonaments. Un nou àmbit 

artístic que, segons paraules d’Eliseo Trenc resulten “en certa manera bastards”159.  

França és el mirall en el que una Europa finisecular es vol reflectir. La Belle Époque 

parisina més que un estil que aglutina les manifestacions artístiques del fin de siècle  és 

una actitud d’una burgesia optimista i despreocupada. És l’època de l’urbanisme de 

despatx amb clares intencions de control social a la manera de Haussmann160, dels cafès 

lluminosos, dels Ulls dels pobres de Baudelaire... 

I a Barcelona? El context històrico-artístic es nodreix de les influències estètiques 

parisines a una perifèria en ple procés industrial. Molts artistes estudien Belles Arts a 

l’Escola d’Arts i Oficis, copiant escultures i aprenent dels mestres antics. Altres se’n 

van a París i s’impregnen de la nova sintaxi impressionista inaugurada per Manet, 

Monet i Degas a finals del segle XIX. És el cas de Ramon Casas i Carbó, format a París 

i molt influenciat per aquests nous estils, tal i com es pot veure a les seves pintures. Era  

bon amic d’Apeles Mestres, tal i com ho testifiquen els seus retrats als Llibres 

d’Expansions (però no va ser el cas d’Apeles Mestres). El seu estil es va mantenir aïllat 

                                                             
 

158 Trenc, Eliseo. Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona, p. 20 
159 Trenc, Eliseo. Les arts gràfiques de l’època modernista a Barcelona, p. 169 
160 Mejías, Tamar. La Belle Époque no fue tan bella. A: El Arte no viene de Marte. Bloc de Tamar 

Mejías. 15/08/2013. Blog. Accés el 02/09/2017. Disponible a: 

https://elartenovienedemarte.wordpress.com/2013/08/15/la-belle-epoque-no-fue-tan-bella/  

https://elartenovienedemarte.wordpress.com/2013/08/15/la-belle-epoque-no-fue-tan-bella/
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de qualsevol moviment artístic vigent, fins i tot de la febre del modernisme practicada 

devotament en els ex-libris d’Alexandre de Riquer, en els anuncis publicitaris de 

Joaquim Renart i Miquel Utrillo, dels cafès, les tertúlies i els apunts al nu del Cercle 

Artístic de Sant Lluc. Apeles es burla161 d’aquest estil. Després de la ressaca 

modernista, arribà el sobri noucentisme, però tampoc el va captivar. L’única 

permeabilitat que va assolir va ser la influència del japonisme, introduït per revistes com 

Le Japon Artistique a finals del XIX i la Exposició Universal de 1888. A part d’aquesta 

modesta intromissió, els seus dibuixos mantenen un immobilisme figuratiu que 

rebutjava les noves tendències que captivaven la vista de molts pintors coetanis a ell162.  

Costa d’imaginar-se a un Apeles, amb els seus fullets i fades, gnoms i animals 

fantàstics, sent contemporani de la forta tempesta simbolista dels -istmes i els ready-

made, convivint amb “La Font” de Duchamp creada al 1917, o les pintures cubistes de 

Juan Gris, passant per l’arquitectura minimalista propulsada per la Bauhaus de Mihes 

van der Rohe al pavelló alemany de la Exposició Universal de Barcelona de 1929. 

Mentre que Apeles, amb la seva ploma com a arma de batalla, era fill d’un 

romanticisme i un naturalisme proper al estil d’Arthur Rackham, Georges Braque 

pintava al 1911 “Home amb guitarra” i sis anys abans, al 1905, Henri Matisse pintava 

“La ratlla verda”. 

La personalitat d’Apeles sempre ha apuntat a un cert conservadorisme d’arrel 

decimonònica, com a home del seu temps, va rebre algunes crítiques pòstumes per 

aquest motiu. No obstant, resulta interessant contemplar el desenvolupament de l’art 

europeu a finals del XIX i principis del segle XX -l’època en la que Apeles era actiu-, 

per comparar i observar la poca o nul·la relació a nivell formal i ideològic que existia 

entre ells.  

Malgrat això, no s’ha de menystenir una trajectòria tant notable i un talent perceptiu tant 

sorprenent com el seu.  

 

 

 

                                                             
 

161 Il·lustració 17 de l’annex nº2 d’imatges 
162 Armanguer, Joan. L’obra primerenca d’Apel·les Mestres (1872-1886). Del Romanticisme al 

Naturalisme,p. 98 
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4. Conclusions 

 

El recorregut fet durant la primera part d’aquest estudi ha portat primer a contextualitzar 

al personatge, qui era? Què va fer? Per què va ser important? Contestar aquestes 

preguntes prèvies era fonamental per poder llaurar una presentació a l’altura del 

personatge i entendre bona part de la seva obra, aquí analitzada. El productor, en algun 

moment de la seva vida va decidir donar bona part de la seva producció a un arxiu, en 

aquest cas, l’AHCB i aquest fet ha desembocat en una casuística que ha afegit noves 

qüestions a tractar sobre la seva documentació personal. Si hagués decidit, per exemple, 

donar-la a un museu o un altre tipus d’institució afí a ell, la documentació hauria patit 

una sort administrativa diferent.  

 

Tal i com es planteja al primer objectiu del treball, aquesta primera part del treball ha 

volgut dibuixar el cosmos dels Llibres d’Expansions de forma gradual, de més genèric -

l’arxiu que el custodia i la seva organització jeràrquica- fins al punt més concret; 

l’anàlisi dibuix per dibuix de cada làmina pertanyent a cada llibre dels divuit que avui 

descansen al AHCB. S’ha tingut  compte el contenidor (l’arxiu) en el qual resideixen els 

documents d’Apeles Mestres, a l’hora d’entendre la situació de les unitats documentals 

en les que s’han convertit. S’ha d’entendre que en el moment que entra una 

documentació nova a un arxiu, aquesta es sotmet a una ordenació, una classificació i 

finalment a una jerarquia marcada per el QdC.  Conèixer els instruments de descripció, 

els gestors documentals amb els que es treballa el Fons Apel·les Mestres i Oñós és 

important, ja que aquests defineixen el grau de visibilitat i de la documentació; com s’ha 

anomenat, com s’ha descrit i a quin nivell. Reconèixer i evidenciar les limitacions de 

tractament que pateix el fons, primer de tot, separant per una banda el fons textual i per 

altra banda el fons visual, ha sigut una de les tasques d’aquest treball. Així com 

assenyalar la preferència arxivística que s’ha tingut a l’hora de realitzar un inventari-

catàleg del  fons de tipologia textual d’Apeles Mestres, sense incloure-hi bona part del 

fons que romana a la Secció de Gràfics de forma independent. La conseqüència d’aquest 

fet és evident, si la documentació gràfica no figura al inventari-catàleg del fons, és com 

si no existís.  Tanmateix, la documentació visual ha sigut tractada mitjançant el gestor 

documental Alabalà.Net, el qual permet visualitzar el seu contingut a través de la seva 

versió on-line; Medi@search (el catàleg online dels Arxius Municipals). La conclusió és 
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que falten ponts, és a dir,  conciliar en un sol document tots els documents pertanyents 

fons personal Apel·les Mestres.  

 

La segona conclusió, en sintonia amb el segon objectiu, és el de dibuixar un marc teòric 

adequat a una documentació que encara no ha sigut valorada acadèmicament. Per 

realitzar aquesta part, s’ha de respondre la següent pregunta:  de què es conforma una 

unitat documental com els Llibres d’Expansions? Com s’ha vist en els gràfics anteriors, 

els documents es nodreixen de vivències personals. Aquestes vivències personals es 

poden considerar sota tres punts de vista: el memorialístic, l’històrico-social i l’artístic. 

 

La dimensió memorialística li ha sigut donada creant un context acadèmic que entengui 

la naturalesa del contingut de l’egodocument i la literatura del jo163. Les manifestacions 

autoreferencials que sorgeixen de les vivències de les persones són documents afins als 

Ld’E, no obstant, el format visual d’aquestes memòries ha comportat alguns problemes 

primer, terminològics a l’hora de considerar-los dins del marc arxivístic i segon, a nivell 

teòric, ja que l’estudi de les memòries escrites abunda molt més que no pas les 

memòries representades. S’ha hagut de fer una adaptació per tal d’encaixar els 

paràmetres comuns de dos formats diferents, la qual ha sigut molt interessant degut a la 

flexibilitat de l’aspecte teòric-acadèmic del cosmos de l’egodocument.  

 

La dimensió històrico-social, d’alguna manera, ve implícita dins del camp memorialístic 

(el que és avui considerat “història” per el productor era la seva realitat immediata). Per 

tant, agrupar-lo sota aquest nom és adaptar el temps de la narració a les necessitats 

actuals d’informació. Aquest apartat s’ha assolit mitjançant l’anàlisi de continguts de 

diferents descriptors que marquen una dimensió social, com per exemple “vistes” 

(encapçala la llista dels descriptors més presents, amb un valor de 560 sobre 600164), 

“fets diversos”, “anècdotes” i “treballadors”. Entenent la agrupació dels descriptors 

afins entre si, poden ser una font molt útil d’informació.  

 

                                                             
 

163 Sapere, Gustavo. Mito y autobiografia en la sociedad mediàtica. A: Anàlisi. Bellaterra: Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2000. 24, p.112 
164 Veure gràfic A. 
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Els Llibres d’Expansions només es poden entendre com un conjunt orgànic de 

documents que evolucionen en paral·lel amb el seu productor. Com a una narració, els 

Ld’E passen per diferents estadis; començament, nus i desenllaç. Els fets que viu el 

productor afecten a la producció i el documents així ho han demostrat. Si es comparen 

els primers llibres (del primer fins el cinquè, per exemple) la quantitat de dibuixos i el 

tipus d’escenes representades són  diferents al contingut dels últims cinc llibres, en les 

quals predominen les vistes exteriors.  

 

En quant la dimensió artística, no fer-ne al·lusió, o no tractar-la seria un error de 

fonamentació molt greu. No es pot prescindir de apreciar el geni artístic de la mà d’un 

mestre, i més quan està parlant (ens està parlant) de la seva vida. És la forma més 

sublim de fixar les escenes vitals més importants d’una persona. A nivell estètic els 

Llibres d’Expansió són un exercici artístic extraordinari en molts aspectes. El primer, 

per la qualitat dels dibuixos, que ens parlen d’imatges acabades, molt lluny de la idea de 

quadern de dibuix d’assaig o d’apunts. No s’ha de confondre amb el que entenem avui 

per “llibre d’artista”. Aquest està vinculat a l’edició i a la bibliofília, en la qual hi ha un 

gust per l’elaboració del paper, de l’enquadernació artística i els formats creatius, aquest 

no és el cas dels Ld’E. La diferència és molt senzilla, el llibre d’artista165 està pensat per 

ser un fi per se i no un mitjà d’expressió de la vida diària, com els Llibres d’Expansió. 

En definitiva, la qualitat, la maduresa tècnica i l’habilitat d’Apeles fan d’aquesta 

documentació, tan valuosa també en altres aspectes, adquireixi una dimensió màgica, la 

qual comença a captivar des dels ulls, delecta la ment i romana al cor. 

 

Per finalitzar, i encetar amb l’últim objectiu, s’ha realitzat un anàlisi dels continguts 

mitjançant la tècnica d’anàlisi documental i de continguts. I, per què un mètode 

quantitatiu en un treball de dimensió qualitativa? Perquè aquest mètode permet mesurar 

organitzar valors i establir causes-efecte, amb els quals es tindran resultats que aporten 

molta informació continguda a una documentació d’una certa extensió (divuit volums). 

Amb els resultats obtinguts es poden aplicar fórmules per tal de crear gràfics que 

organitzen visualment la informació recollida, per tal de presentar-la de forma més 

senzilla i immediata. L’anàlisi de tots els dibuixos, làmines i llibres, ha permès establir 

                                                             
 

165 Pellacani, Elisa. Human Book. Una necesidad antigua como el hombre de contar, de expresarse y de 

editar, p. 12 
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una sèrie de patrons i presències que després s’han posat en context per donar-les un 

sentit. Per exemple, el llibre IX és un punt d’inflexió cabdal -com s’ha pogut veure a 

l’apartat 3.2- parla de la primera sortida de casa amb l’automòbil de Ramon Casas i tal 

com ho demostra el gràfic, hi ha un increment molt significatiu respecte els llibres VI i 

VIII. De la mateixa manera, la malaltia de Laura feia que no es pogués moure del llit, 

com va afectar això al ritme dels Llibres d’Expansió? Que el descriptor de “vistes” 

augmentés un 3% respecte el llibre XIV i 4 % respecte el XV, dibuixos a plen air per 

ensenyar-li el món exterior a la seva dona. Altrament,  el fet de que Laura no aparegui 

més a partir del llibre XVI és degut a la seva mort el 23 d’abril de 1923, no obstant, 

Apeles segueix dibuixant els Ld’E per ella, tot i que ja no estigui. Les vistes cada cop 

son més freqüents a mesura que ens acostem a l’última meitat dels llibres, coincidint 

amb la pèrdua de visió d’Apeles. En aquests últims llibres és evident la pèrdua del detall 

dels objectes i opta per les impressions dels llocs que activament visita en companyia 

d’amics.   

 

L’anàlisi documental i de continguts ha permès conèixer l’ànima del contingut, els 

records. L’autèntic eix central del treball. Conèixer les vicissituds de la documentació 

un cop a l’arxiu, com ha sigut tractada i la seva valoració final, són factors que afecten a 

la seva condició de document d’arxiu, i si no es tractessin no seria un treball complet, ja 

que els fonaments trontollarien. Però més enllà d’això, quedar-se simplement amb 

l’anàlisi dels continguts i la situació actual d’aquests a l’AHCB no és i no ha sigut mai 

l’objectiu d’aquest treball. La finalitat última era entendre, comprendre una 

documentació d’aquest tipus, i per això feia falta esbossar un marc teòric adequat. 

Què són els Llibres d’Expansions? Són, al cap i a la fi, l’expressió materialitzada de la 

memòria. 
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5. Epíleg i futures línies d’investigació 

 

S’ha parlat, al llarg de tot el treball dels “divuit Llibres d’Expansions”, quan, en realitat 

la numeració original dels llibres assenyala que són dinou. Què ha passat? Els Llibres 

d’Expansions, efectivament, es conformaven inicialment per dinou llibres, no obstant, 

l’AHCB en conserva divuit. El setè llibre mai el va custodiar l’arxiu.  

D’aquesta incògnita sorgeixen moltes preguntes; qui el té i per què? Abans de contestar 

aquestes dues qüestions, s’ha de tenir en compte l’origen de les donacions del fons 

“Apel·les Mestres i Oñós”. Una primera donació la va fer el mateix Apeles, al juliol de 

1935. Aquests documents estan degudament aplegats al inventari del fons Apel·les 

Mestres consultable on-line a la pàgina web de l’Arxiu Històric. Recordem que els 

documents inventariats són -en la seva majoria- documents textuals i correspondència, 

no document gràfic. Arrel d’aquest raonament, es pot pensar que els Llibres 

d’Expansions no figuraven dins d’aquesta donació, feta per ell mateix al 1935. A més a 

més, el fet de que ell mateix, per voluntat no els entregués per a consulta pública, 

reforçaria la idea del valor personal i sentimental que desprenen els dinou llibres i de la 

custodia del llibres fins la mort d’Apeles. 

Un altra hipòtesi apunta a que els Llibres d’Expansions són una donació posterior a la 

seva mort (19 de juliol de 1936). El seu marmessor, Joaquim Renart, podria haver sigut 

l’encarregat de donar al arxiu la resta de documents que no va donar Apeles Mestres en 

vida, ja sigui per què eren massa valuosos sentimentalment per ell o massa íntims com 

per despendre’s d’ells. De la mateixa manera, se sap que el seu germà, Tiziano Mestres, 

també va donar alguns documents d’ell a diverses institucions. Malauradament no hi ha 

cap document que assenyali el nom del donant dels documents de l’AHCB, però sí a la 

Biblioteca de Catalunya, la qual conserva dues llibretes que efectivament van ser 

donades per el seu germà.  

Els llibres de registre d’ingrés a l’Àmbit de Gràfics podrien ser la clau per aclarir aquest 

buit, no obstant, els registres dels Llibres d’Expansions als llibres d’ingrés indiquen 

quan van ser registrats (al 1986) i no quan van ingressar al arxiu, a més, es registren 

divuit llibres, faltant-ne el setè i reafirmant que aquest llibre mai va entrar a l’AHCB.  

No és només el cas dels Llibres d’Expansions, si no de molts altres documents. Les 

vicissituds que va patir l’Arxiu Històric de Barcelona al llarg dels seus 150 anys 
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d’història, fa que la localització d’ingrés no sigui exacta. No obstant, el propi arxiu 

intern de gestió  sí que podria donar llum sobre la qüestió, tot i que, malauradament, ni 

l’usuari ni el personal extern poden tenir-ne accés. 

Arribats a aquest punt, què ha passat amb el setè llibre?  El passat 15 de juny de 2017, 

dos usuaris en horari de consulta de la Secció de Gràfics van preguntar per els Els 

Llibres d’Expansions. Al comunicar-los que hi havien divuit, es van sorprendre. 

Portaven amb ells fotografies d’un quadern amb dibuixos d’Apeles Mestres, un quadern 

que portava el número “VII”.  

El volum que no custodia l’AHCB, que mai ha ingressat és justament el número VII i es 

troba actualment en mans privades, les raons de la seva possessió; es desconeixen. Si 

aquest llibre passés a mans de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es podria 

completar aquest treball, aportant noves dates, nous descriptors, en definitiva; nova 

informació per actualitzar les dades actualment recollides en aquest treball de final de 

màster. 
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            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions VI. 1898-1901 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons: 

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)   

           (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions VIII. 1905-1908 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  
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            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions IX. 1908-1909 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons: 

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

            (unitat documental simple) 

Llibre d’Expansions X. 1909-1910 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons: 

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

          (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XI. 1911-1912 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons:  

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

         (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XII. 1912-1913 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XIII. 1913-1916 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

              (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XIV. 1916 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons: 

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XV. 1916-1918 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

     (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XVI. 1919-1920 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

    (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XVII. 1920-1923 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XVIII. 1923-1927 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. 

Fons: Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)   

            (unitat documental simple) 

 

Llibre d’Expansions XIX. 1929 (data de creació). 18 volums. Apeles Mestres. Fons: 

Apel·les Mestres. (CAT AHCB3-5D52)  

     (unitat documental simple) 
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7.1.Annex nº1: 

 

Fitxes de descripció  
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Les fitxes descriptives que s’adjunten a continuació, corresponen a les fitxes de cada 

llibre, extretes del gestor documental Albalà. Aquestes només es poden consultar a 

l’ordinador de la sala de Consulta de Gràfics. 

L’eina de descripció utilitzada ha sigut el manual de mètode AIDA i l’autora d’elles ha 

sigut la tècnica de l’Àmbit de Gràfics de l’AHCB,  Elisa Regueiro. 

 



Llibre I 

Identificació 1 

Número de registre 

15472 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" I (1885-1990). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

11/11/1885 

Data final 

14/05/1890 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1885, Novembre, 11 a 1890, Maig, 14 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit d'aquest primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". A aquest àlbum en van seguir divuit més (el volum setè mai el 

va custodiar l'AHCB), quinze fins la mort de Laura. La sèrie de volums que componen 

el "Llibre d'Expansions" és en la seva major part la història il·lustrada de la vida en 

comú del matrimoni Mestres-Radenez. 

Aquest primer àlbum està format per 83 làmines i 130 dibuixos. 

Descripció 2 
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Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15473, 15474, 

15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 I 15489. 
 

 

 

Llibre II 

Identificació 1 

Número de registre 

15473 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" II (1891-1892). 

Tipus general de document 
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Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

04/04/1890 

Data final 

05/01/1892 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1890, Abril, 4 a 1892, Gener, 5 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest segon àlbum està format per 51 làmines i 67 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 
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Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15474, 

15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 
 

Llibre III 

Identificació 1 

Número de registre 

15474 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" III (1892-1893). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 
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Descripció 1 

Data inicial 

24/06/1892 

Data final 

07/08/1893 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1892, Juny, 24 a 1893, Agost, 7 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest tercer àlbum està format per 48 làmines i 61 dibuixos. Cal comentar que la 

làmina 48 conté dos dibuixos de paisatges amb data 6 de gener de 1896. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 
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Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 
 

Llibre IV 

 

Identificació 1 
Número de registre 

15475 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" IV(1894-1897). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 
Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 
Data inicial 

24/06/1892 

Data final 

07/08/1893 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1892, Juny, 24 a 1893, Agost, 7 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer 

volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva esposa Laura Radenez li va 

comprar un àlbum per tal que 

dibuixés al que anomenarien "Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen 

el "Llibre d'Expansions" és en la seva major part la història il·lustrada de la vida en 

comú del matrimoni Mestres-Radenez. 
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Aquest quart àlbum està format per 75 làmines i 85 dibuixos. 

Descripció 2 
Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta 

Volum 

1 - Document 

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 
Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 
Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 
Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15476, 15477, 15478, 

15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

Llibre V  

 

Identificació 1  
Número de registre 

15476 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" V (1897-1898). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 
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ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

24/06/1892 

Data final 

07/08/1893 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1892, Juny, 24 a 1893, Agost, 7 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest cinquè àlbum està format per 76 làmines i 81dibuixos. Cal comentar que la 

làmina 76 està dedicada a una composició de fulles assecades, a manera d'herbari. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 
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Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

Llibre VI  

 

Identificació 1  
Número de registre 

15477 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" VI (1898-1901). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

01/12/1898 

Data final 

29/12/1901 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 
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Comentari 

1898, Desembre, 1 a 1901, Desembre, 29 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre  

d'Expansions" és en la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del 

matrimoni Mestres-Radenez. 

Aquest sisè àlbum està format per 76 làmines i 82 dibuixos. Cal comentar que la làmina 

75 està dedicada a una flor assecada a manera d'herbari. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 
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Llibre VIII 

Identificació 1 

Número de registre 

15478 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" VIII (1905-1908). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

14/03/1905 

Data final 

12/03/1908 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1905, Març, 14 a 1908, Març, 12 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la  

història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-Radenez. 

Aquest vuitè àlbum està format per 86 làmines i 120 dibuixos. 
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Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

 

 

Llibre IX 

Identificació 1 

Número de registre 

15479 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" IX (1908-1909). 

Tipus general de document 
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Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

22/04/1908 

Data final 

31/12/2016 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1908, Abril, 22 a 2016, Desembre, 31 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest novè àlbum està format per 86 làmines i 120 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 
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Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

 

 

Llibre X 

Identificació 1 

Número de registre 

15480 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" X (1909-1910). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 
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Data inicial 

22/04/1908 

Data final 

31/12/2016 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1908, Abril, 22 a 2016, Desembre, 31 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest desè àlbum està format per 59 làmines i 84 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 
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Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

 

 

 

Llibre XI 

Identificació 1 

Número de registre 

15481 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XI (1911-1912). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

17/04/1911 

Data final 

17/02/1912 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1911, Abril, 17 a 1912, Febrer, 17 

Lloc de datació 
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Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre  

d'Expansions" és en la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del 

matrimoni Mestres-Radenez. 

Aquest àlbum està format per 59 làmines i 69 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15482, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

En el present llibre es conserva l'esquella funerària de la mare d'Apel·les Mestres, morta 

en data 5 d'agost de 1904. 
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Llibre XII 

Identificació 1 

Número de registre 

15482 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XII (1912-1913). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

17/02/1912 

Data final 

02/05/1913 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1912, Febrer, 17 a 1913, Maig, 2 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 48 làmines i 71 dibuixos. 

Descripció 2 
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Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15483, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

Al vers del foli 46 hi ha una nota manuscrita d'Apel·les Mestres, on explica que el 

28/10/1912 se li va presentar una taca coroidal en l'únic ull que hi veia. 

Llibre XIII 

Identificació 1 

Número de registre 

15483 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XIII (1913-1916). 

Tipus general de document 
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Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

23/05/1913 

Data final 

02/03/1916 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1913, Maig, 23 a 1916, Març, 2 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 53 làmines i 67 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 
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Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

 

 

Llibre XIV 

Identificació 1 

Número de registre 

15484 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XIV (Any 1916). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 
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ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

07/03/1916 

Data final 

28/10/1916 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1916, Març, 7 a 1916, Octubre, 28 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 52 làmines i 52 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 
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Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15484, 15485, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

 

 

Llibre XV 

Número de registre 

15485 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XV (1916-1918). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

13/11/1916 

Data final 

24/09/1918 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 
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Comentari 

1916, Novembre, 13 a 1918, Setembre, 24 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 43 làmines i 55 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 
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15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 

15486, 15487, 15488 i 15489. 

En la làmina número 42 hi ha un dibuix de l'any 1869, realitzat per Apel·les Mestres 

amb l'edat de catorze anys. 

 

 

Llibre XVI 

Identificació 1 

Número de registre 

15486 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XVI (1919-1920). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

01/03/1919 

Data final 

14/09/1920 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1919, Març, 1 a 1920, Setembre, 14 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 
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la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 56 làmines i 48 dibuixos, i es un recopilatori de dibuixos, 

emocions i documentació relacionada amb la mort de Laura Ràdenez. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 

15485, 15487, 15488 i 15489. 

En la làmina número 29 hi ha un retrat de Laura Rádenez morta, realitzat per Joaquim 

Renart. 
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Llibre XVII 

Identificació 1 

Número de registre 

15487 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XVII (1920-1923). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

16/09/1920 

Data final 

17/04/1923 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1920, Setembre, 16 a 1923, Abril, 17 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major  

part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-Radenez. 

Aquest àlbum està format per 66 làmines i 87dibuixos. 
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Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 

15485, 15486, 15488 i 15489. 

Entre les pàgines hi ha una carta adreçada a Carles Arbós, en data 9 de juliol de 1909 i 

amb dibuixos d'un gos, un lloro, un flamenc i un retrat masculí. 
 

 

 

Llibre XVIII 

Identificació 1 

Número de registre 

15488 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 
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"Llibre d'Expansions" XVIII (1923-1927). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 

Descripció 1 

Data inicial 

23/04/1923 

Data final 

01/10/1927 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1923, Abril, 23 a 1927, Octubre, 1 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 71 làmines i 91 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 
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Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 

Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 

15485, 15486, 15487 i 15489. 

 

Llibre XIX 

Identificació 1 

Número de registre 

15489 

Codi de classificació 

AHCB3-032/5D52 

Títol 

"Llibre d'Expansions" XIX (1928-1929). 

Tipus general de document 

Visual 

Tipus específic de document 

Dibuixos 

Identificació 2 

Dipòsit 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

Cota 

DIGITALITZAT A14-2 
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Descripció 1 

Data inicial 

01/09/1928 

Data final 

24/09/1929 

Nom del productor 

Apel·les Mestres i Oñós / Productor 

Comentari 

1928, Setembre, 1 a 1929, Setembre, 24 

Lloc de datació 

Barcelona 

Resum general 

El motiu de la creació del "Llibre d'Expansions", tal com explica el mateix Mestres en 

un full manuscrit del primer volum, s'inicia al novembre de 1885, any que la seva 

esposa Laura Radenez li va comprar un àlbum per tal que dibuixés al que anomenarien 

"Llibre d'Expansions". La sèrie de volums que componen el "Llibre d'Expansions" és en 

la seva major part la història il·lustrada de la vida en comú del matrimoni Mestres-

Radenez. 

Aquest àlbum està format per 14 làmines i 24 dibuixos. 

Descripció 2 

Suport 

Paper 

Tècnica 

Aquarel·la ; tinta  

Volum 

1 - Document  

Estat de conservació 

Bo 

Cromia 

Color 

Descripció 3 

Descriptors de famílies i persones 

Mestres Oñós, Apel·les 

Administració 
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Modalitat d'ingrés 

Donació 

Condicions d'accés 

Lliure accés a la consulta 

Notes 

Notes d'administració 

Forma conjunt amb els altres volums del "Llibre d'Expansions": AHCB 15472, 15473, 

15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 

15485, 15486, 15487 i 15488. 
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7.2 Annex nº2: 
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Il·lustració 1. Lloms dels Llibres d’Expansions. 

Il·lustració 2. Marca d’Ex-Libris de Laura 
Radenez 

Il·lustració 3. “La Mestressa. 4 julio 1909”. Llibre d’Expansions IX, 
làmina 54. 
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Il·lustració 5.”Montserrat”. Llibre d’Expansions XIX, làmina 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4. “La flor de la cera. Recort d’en Lluiset. 9 d’Agost 1909”. Llibre d’Expansions IX, làmina 68. 
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Il·lustració 6. “Le derriere sultan” Llibre d’Expansions VIII. 
Làmina 52. 

Il·lustració 7. ”Luis el Tenebroso. 12 septembre 1901” Llibre 
d’Expansions VI, làmina 66. 
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Il·lustració 8. Llibre d’Expansions IV, làmina 82. 

Il·lustració 8.1(Detall). “És un home!” Llibre d’Expansions IV, làmina 82  
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Il·lustració 9.”26 de juliol” Llibre d’Expansions X IX,l àmina 58. 

 

 

 

 

 



| Tamar Mejías Guillén 
 

 

 157 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11. “Noveau sytème de locomotion... Resultats” Llibre d'Expansions IV, làmina 39. 

Il·lustració 10. “2 d’Abril ‘91” Llibre d’Expansions II, làmina 15. 



| Tamar Mejías Guillén 
 

 

 158 
 
 

 

Il·lustració 12. “Y encare dirán que no passan coses grossas pel nostre carrer?”Llibre d’Expansions IV, làmina 77. 



| Tamar Mejías Guillén 
 

 

 159 
 
 

Il·lustració 15. Llibre d’Expansions X, làmina 4. Il·lustració 14. Llibre d’Expansions V, làmina 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  13 (Detall).”Encore nous femmes d’ajourdhoui 
(Toujours chic.. et sans vergogne) !”. Llibre d’Expansions XVII, 
làmina 41  
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Il·lustració 16 (detall). L’electricitat té això de bo al menos i bonas vistes”. Llibre d’Expansions IV, 
làmina 62. 

Il·lustració 17. La nouvelle chambrière (Moderniste malgré moi). Llibre d’Expansions V, 
làmina 58. 
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Il·lustració 19. “Apel·les mestres surt de l’Arxiu Històric de la Ciutat, 
després de clausurar l’exposició feta en homenatge seu”. 13/01/1935. 
Crèdit: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 20. “Exposició homenatge a Apeles Mestres a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona”. 
27/04/1934. Crèdit: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

Il·lustració 18. Dibuix d’Apeles Mestres per la casa 
“Tintoré y Oller”. Extret de: Mas, Ricard. Els 
artistes catalans i la publicitat (1888-1929), p. 59. 
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.  

Il·lustració 21. “Enterrament d’Apel·les Mestres” amb l’ajuda de dos milicians. 19/07/1936. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. Autor desconegut. 

Il·lustració 22. “Enterrament d’Apel·les Mestres”. 19/07/1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Autor desconegut. 
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©Fotografia de la portada:  

AFB. Retrat d’Apel·les Mestres i 

la seva muller Laura Radenez (i 

el seu gos Flok), 1912. AFB3-

065 Fons Joaquim Renart. 


