
(...) no és pas d’aquells als qui podem
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Xavier Gosé (1876-1915) és una de les figures senyeres de la
il·lustració espanyola de finals del segle XIX i inicis de la
següent centúria. Cal dir, emperò, que fins a la celebració de
l’exposició monogràfica organitzada el 1999 pel Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida i la Fundación Cultural Mapfre Vida
(Xavier Gosé [1876-1915]. El París de la Belle Époque) l’obra de
Xavier Gosé havia passat força desapercebuda entre el gran
públic, sobretot en l’àmbit estatal. No passava el mateix a la
ciutat de Lleida, on no va néixer, però n’era nadiua la seva
família paterna. Diverses iniciatives sorgides des del Museu
d’Art Jaume Morera van permetre la recuperació de la seva
figura a través de l’important fons d’obra conservat al museu
lleidatà, integrat per 285 obres que van ingressar en diferents
moments, el darrer el 1987, gràcies a una important donació
de les nebodes de l’artista.

Molt probablement, la raó d’aquest oblit extralleidatà rau en el
menyspreu que, tradicionalment, els cercles acadèmics han
mostrat vers els artistes il·lustradors, en contraposició als artis-
tes de cavallet i galeria. A això, s’hi ha d’afegir el fet que Gosé
desenvolupés el seu art en un entorn artístic geogràficament
allunyat del nostre, el París d’inicis del segle XX, i distant des del
punt de vista cultural. Certament, el seu estil, elegant i refinat,
era el més adequat per plasmar els anhels i les formes de vida
de la burgesia parisenca del moment, fet que l’allunyava, de
retop, del paradigma estètic imperant en aquells anys a Cata-
lunya. En aquest sentit, el 1911, J. Folch i Torres, coincidint amb
una exposició de l’artista a Barcelona, afirmava: “(...) en Gosé
no és pas d’aquells a qui podem considerar nostres. La lleuge-
resa elegantíssima del seu art és el reflex extern de les societats
on viu (...). L’art d’en Gosé és, doncs, un art tot exterior.” La cita
és molt més que il·lustrativa, i d’aquí que l’hàgim utilitzat par-
cialment per titular el nostre article. 

Sigui com sigui, la celebració de l’exposició de 1999 suposà un
punt i a part en la consideració d’aquest insigne artista, en tots

els àmbits. Avui, per exemple, Gosé és un dels artistes catalans
més pujantes —manllevant el terme castellà que designa els
artistes a l’alça— en els cercles comercials i el mercat d’art esta-
tal, amb preus de rematada que s’equiparen, molts cops, als
dels grans artistes catalans del període. La redacció d’aquest
breu article, d’altra banda, coincideix amb un altre esdeveni-
ment important: la celebració d’una mostra itinerant, dedica-
da monogràficament a l’artista, per diferents museus de la pro-
víncia de Barcelona. La iniciativa, organitzada pel Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida i l’Oficina del Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona —comissariada per qui signa aquestes
línies—, té com a objectius, entre altres, reivindicar la memò-
ria de Gosé i donar a conèixer part del fons del museu lleidatà
fora de l’àmbit d’influència que li és habitual. 

Acadèmicament, l’obra de Gosé ha estat analitzada des de
diferents punts de vista per reconeguts historiadors que han
contribuït a situar-la al costat de la de grans pinzells catalans
del moment. Sigui com sigui, encara resta per fer molta feina,
i esperem que en un futur no gaire llunyà algun investigador
s’animi a realitzar un estudi de gran abast que acabi de resol-
dre aquells punts obscurs que avui en dia resten en l’aire. No
cal dir que serà complicat efectuar el catàleg raonat dels tre-
balls de l’artista, sobretot pel caràcter de la seva obra, ja que,
tot i la seva curta existència, ens trobem davant un il·lustrador
increïblement prolífic que treballà per a una infinitat de revis-
tes i publicacions nacionals i foranes. Això ha provocat, per
exemple, que el mercat d’art estigui farcit de produccions
seves, apareixent-ne contínuament d’inèdites i, àdhuc, de fal-
ses, fet que posa en relleu la seva cotització i valoració. 

Un altre problema amb què s’han trobat aquells que s’han
ocupat de l’artista lleidatà és el de la cronologia dels seus tre-
balls, ja que Gosé no acostumava a incloure la data a l’hora
de signar els seus dibuixos. En aquest sentit, seria de gran
ajuda poder efectuar una catalogació exhaustiva de totes les
il·lustracions que publicà, tasca gens fàcil d’emprendre i que
contribuiria, molt probablement, a situar cronològicament
algunes de les obres avui servades al Museu d’Art Jaume

Foto de capçalera. Fig. 2: Xavier Gosé. La voiture neuve, anunci publi-
citari per a Automobiles Renault. Col·lecció A. Velasco
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Fig. 1: Xavier Gosé. Cartell per a l’obra Aimé des Femmes, de M. M. Maurice Hennequin i Georges Mitchell (1912). Col·lecció A. Velasco
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Morera de Lleida. Dins el mateix context, caldrà aprofundir en
l’estudi de les vinculacions de Gosé amb el món del cartellis-
me i la publicitat, atès que, ara per ara, es coneixen escasses
mostres del seu treball en aquest àmbit. A manera de tast, a
les ja conegudes els afegim un cartell publicitari inèdit realit-
zat per a l’obra Aimé des Femmes, de M. M. Maurice Henne-
quin i Georges Mitchell, representada al Théatre du Gymnase
de Marsella el febrer-març de 1912 i protagonitzada per
Monna Delza, una popular actriu francesa de l’època a qui
alguns atribueixen un affaire amb Rubén Darío (fig. 1). El dis-
seny general, cal dir-ho, recorda el d’un cartell dedicat a la
mateixa actriu executat per Leonetto Cappiello al voltant dels
mateixos anys. Igualment, dins el terreny de la publicitat,
publiquem aquí un anunci titulat La voiture neuve, per a la
casa parisenca Automobiles Renault, del qual no coneixem la
revista en què fou publicat ni l’any (fig. 2). Per l’estil, es
dedueix que és més o menys contemporani a l’anterior. 

Un dels aspectes que caldrà abordar quan pertoqui serà el de
la filiació concreta de la seva manera de fer, en tots els àmbits.
Malgrat que s’han establert força paral·lelismes amb l’obra
d’il·lustres coetanis seus, manca abordar en extensió la gène-
si dels seus models i els miralls en què es reflectí. S’ha desta-
cat lacònicament la influència de Josep Lluís Pellicer en els
dibuixos més primerencs de l’artista, fet que s’entén perfecta-
ment si es té en compte que es tracta d’un dels cronistes grà-
fics més importants del seu temps i que Gosé col·laborava al
seu taller fent ombrejats. La influència de Pellicer sobre Gosé,
encara que ningú ho hagi dit, segurament va anar molt més

enllà de l’àmbit artístic. Pellicer era un personatge profunda-
ment implicat en els moviments socials i republicans de la
Barcelona contemporània, tal com prova el fet que els primers
internacionalistes barcelonins es reunissin al seu taller el 1869.
Es té constància que Gosé era un home d’esquerres, fet que
s’aprecia en la temàtica d’alguns dels seus dibuixos barcelo-
nins i en els primers de l’etapa de París, on molts cops denun-
ciava les injustícies d’un món excessivament mercantilista i
sovint injust. A través de les pàgines de diferents publicacions
no es va estar de criticar, fins i tot, el sistema repressiu que
representava la monarquia espanyola d’Alfons XIII. De tot ple-
gat deduïm que la personalitat de Pellicer devia influir pro-
fundament en un jove Gosé que, amb encara no vint anys,
arribà al seu taller per perfeccionar l’ofici.

Altres referents que caldrà explorar amb profunditat els tro-
bem en l’obra de Joan Cardona i Lladós (1877-1957) i Ricard
Opisso i Sala (1880-1966) que, com ell, sojornaren a París. Els
paral·lels i les semblances entre el treball d’ambdós va molt
més enllà d’allò que poden considerar-se trets comuns deri-
vats de la pertinença a un mateix context artístic. A més, se
sap de la relació personal mantinguda: a part que Opisso i
Cardona eren cunyats, es coneix un dibuix del primer on apa-
reixen representats amicalment Gosé i Cardona. I encara una
coincidència més. Al núm. 416 de la revista parisenca Le Rire,
del 25 d’octubre de 1902, es presenten, a la part central, dues
magnífiques il·lustracions a pàgina sencera i a tot color, una al
cantó de l’altra: les signen Gosé i Cardona. No tenim prou
espai per comentar amb deteniment tots aquells punts d’unió

Fig. 3: Joan Cardona. Diverses obres aparegudes darrerament en comerç i il·lustracions publicades en diferents revistes
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entre l’obra dels tres, però la coneixença de l’obra de cadas-
cú era recíproca. De fet, hi ha il·lustracions d’Opisso de 1905-
1910 en revistes com Cu-Cut que recorden extraordinària-
ment el treball anterior de Gosé en revistes com l’Assiette au
Beurre o Le Rire, a la vegada que algunes dones del Cardona
parisenc mostren la mateixa evolució que les de Gosé: d’un
primer estadi vinculat al gènere de l’espanyolada —il·lustra-
cions amb balladores de flamenc i castizas— passà ràpida-
ment a les frívoles femmes demi-mondaines, impregnades de
japonesisme en el traç dibuixístic (fig. 3). Aquest caràcter
orientalitzant, emperò, és molt més acusat en l’obra de Car-
dona que en la de Gosé.

Si ens centrem en la seva activitat a París, resta igualment per
fer una anàlisi aprofundida, des del punt de vista formal, dels lli-
gams i paral·lels de la seva obra amb la d’altres artistes actius en
aquell focus. De fet, si ens fixem en les il·lustracions que publi-
cà en diferents revistes entre el 1900 i el 1901 i les comparem
amb les que apareixen compartint pàgines, veurem que era un
dels dibuixants més moderns —en el sentit nouveau del terme—
del moment, superant, en aquest aspecte, fins i tot els celebè-
rrims Abel Faivre, Van Dongen, Paul Iribe o Jules Grandjouan
que, en determinats moments, apareixen encara força vinculats
a la tradició decimonònica. Aquest és un aspecte que tampoc

s’ha posat en relleu entre aquells que s’han referit al nostre
artista i que podria atorgar a Gosé, i també a Joan Cardona, un
cert paper capdavanter en la consolidació d’unes determinades
formes en el món de la il·lustració parisenca de 1900.

D’altra banda, i dins aquest repàs apressat al voltant de deter-
minats aspectes de l’obra de Gosé que creiem oportú remar-
car, ens voldríem referir a un dels temes iconogràfics més
característics de la seva producció, el de la dona. Després d’un
fugaç esbarjo amb el gènere de l’espanyolada, que coincideix
amb la seva arribada a París —recordem aquí la portada del
núm. 41 d’octubre de 1900 de la revista Cocorico, una de les
més aconseguides d’aquesta etapa—, ràpidament se centrà en
la dona parisenca de vida alegre i frívola, les petites femmes. Les
representà en tot el seu esplendor, modernes i sofisticades, en
infinitat d’actituds i situacions, sempre posant èmfasi en els
seus atuells, amb impressionants vestits, pells i barrets. Seduït
per la bellesa d’aquestes dames que es passejaven per cafès,
cabarets i teatres, no s’amagà de mostrar que molts cops es
tractava de dones de reputació dubtosa. És sabut que la dona
és un dels temes iconogràfics per antonomàsia del Modernis-
me, l’estil que millor l’ha plasmat amb tots els seus matisos.
Les fèmines de Gosé, la majoria de cops apareixen envoltades
de flors, cosa que lliga la seva obra amb un altre dels recursos
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Fig. 4: Imatge de portada i detall de l’interior de la plaquette, editada el 1912 per Lucien Vogel per promocionar l’aparició de la revista La Gazet-
te du Bon Ton. Inclou diverses il·lustracions realitzades per Xavier Gosé. Col·lecció A. Velasco
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més habituals de l’estètica modernista, el de concebre la dona
floralment, és a dir, d’associar-la a la bellesa natural de les flors.
A més, les dones de Gosé exhibeixen una de les dicotomies o
ambivalències tradicionals del Modernisme. D’una banda, ens
les presenta angelicals, pures, virginals, esprimatxades i melan-
gioses, però, de l’altra, ens mostra la seva cara més fatale, lliu-
rades al plaer, desimboltes, cruels, pecaminoses i, en definiti-
va, malignes. Sense cap mena de dubte, i com han destacat
diversos especialistes, Gosé creà un tipus de representació
femenina que seria imitada per contemporanis seus i per il·lus-
tradors immediatament posteriors.

El tema de la dona ens mena, obligadament, a un altre dels
aspectes més analitzats pels historiadors en enfrontar-se a l’o-
bra d’aquest insigne il·lustrador, el de la seva vinculació al
món de la moda. En aquest sentit, el sojorn parisenc de Gosé
ha estat subdividit en dos etapes diferenciades, una primera
de caire realista i satíric, desenvolupada aproximadament
entre 1900 i 1906, i una segona de tall molt més mundà,
entre 1907-1914, que és precisament quan s’apropa més cla-
rament a aquest entorn elitista i delicat de la societat del
moment. La primera incursió de Gosé en el terreny de la
moda ve donada pel disseny que va fer el 1905, juntament
amb el pintor Ignacio Zuloaga, del vestuari de l’òpera Pepita

Jiménez, d’Isaac Albéniz, per al teatre de La Monnaie de Brus-
sel·les. Emperò, podem dir que el món de la moda no esde-
vindrà el seu gènere predilecte fins al 1912-1914. 

La seva reputació el porta a integrar-se en el selecte grup
d’il·lustradors que treballen per dues de les revistes de moda
per excel·lència, Le Journal des Dames et des Modes i La Gazet-
te du Bon Ton. No es pot perdre de vista que el negoci de la
moda era un dels fonaments de l’economia francesa. A manca
de mitjans audiovisuals com els que disposem avui en dia, el
món de la moda va saber explotar el filó mediàtic que li ofe-
ria la il·lustració gràfica, un àmbit on treballaven una sèrie
d’il·lustradors que adaptaven fàcilment el seu estil al tipus de
roba i d’abillaments que havien de representar. En aquest sen-
tit, fou escollit per modistes com Paquin, Doeuillet, Worth i
Redfern per presentar les seves creacions. Alguns dibuixos de
Gosé presenten una nova dona amb talls de cabell masculins,
amb faldilles més provocatives i roba, en definitiva, més
còmoda i fàcil de portar: era el tipus de dona que defensava
Coco Chanel, que havia obert la seva primera botiga el 1913.
Com diem, Gosé es va convertir en un col·laborador assidu de
la revista la Gazette du Bon Ton, fundada el 1912 per l’editor
Lucien Vogel. Era una publicació gairebé de luxe, amb inte-
ressants il·lustracions a pàgina completa de reconeguts artis-

Fig. 5: Xavier Gosé. L’Arbre de Mai, il·lustració realitzada amb la tècnica del pochoir apareguda el 1914 al núm. 5 de La Gazette du Bon Ton
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Fig. 6: Xavier Gosé. Dibuixos diversos publicats com a il·lustració d’un article aparegut al núm. 3.671 de la revista L’Illustration. Journal Universel,
de l’any 1913

tes, com Georges Barbier, André Marty o Georges Lepape.
Més endavant, el 1925, la revista es fusionaria amb Vogue. La
publicació va tenir un fort ressò a Espanya i, fins i tot, l’il·lus-
trador i dissenyador de moda José de Zamora dirigia una sec-
ció de la revista Nuevo Mundo titulada La Gaceta del Buen
Tono. Per veure fins a quin punt Gosé es trobava implicat en
el projecte editorial engegat per Lucien Vogel, només haurem
de fixar-nos en la plaquette o fulletó de mà que l’editor envià
als possibles subscriptors. Al text que l’acompanyava, Vogel
explicava quines eren les motivacions de la publicació i desta-
cava l’important paper que jugaven els il·lustradors-artistes
que havien de contribuir plàsticament a l’embelliment de les
pàgines. Reconeixia que “les artistes sont aujourd’hui pour
une part les inventeurs de la mode”, i incloïa Gosé entre “les
plus subtils artistes de notre temps”. De fet, entre les poques
il·lustracions que presenta l’esmentat fulletó, les de Gosé pre-
dominen per sobre de la resta (fig. 4).

La Gazette du Bon Ton, a part dels seus continguts, destacava per
ser un projecte editorial molt coherent, amb una estètica enor-
mement pensada i una acurada presentació. S’imprimia en
paper de luxe i, a part, incloïa una sèrie de làmines fora de text
amb delicadíssimes il·lustracions de moda, executades amb la
tècnica del pochoir —acolorides a mà mitjançant plantilles que
permetien fer-ho en sèrie—, que s’han convertit en veritables

icones de l’art déco. Gosé en va fer un bon grapat, entre aques-
tes la intitulada L’Arbre de Mai, apareguda el 1914 al núm. 5 de
la revista, una de les més celebrades actualment pels col·leccio-
nistes i que, a l’ensems, pot considerar-se un dels treballs més
aconseguits de l’artista en la seva darrera etapa (fig. 5). La com-
posició, simètrica fins a l’extrem, presenta un conjunt d’elegants
dames fent arranjaments florals a partir d’un arbre que apareix
al bell mig de l’escena. El tema, arrelat plenament en la tradició
de l’art nouveau per la vinculació iconogràfica entre dona i ele-
ments vegetals, a més, presenta unes connotacions especials
que el fan entroncar amb la tradició medieval de temes corte-
sans com el de la coronació de l’amant, amb nombrosos exem-
ples dins la iconografia profana. En aquestes representacions de
l’edat mitjana la dama elaborava un chapel de fleurs —normal-
ment un corona de roses— que després imposava a l’amo del
seu cor. Curiosament, era una activitat associada a l’abril o al
maig, mes en què se celebrava la renovació primaveral de l’a-
mor —la corona evocava l’estació en si. D’aquesta forma, Gosé
i el seu Arbre de Maig, potser inconscientment, prenen el relleu
dels artistes actius a la França del segles XIV i XV. 

Decididament, el darrer Gosé és un artista plenament abocat a
un entorn tan superficial com és aquest, el de la moda. Trenca
de manera definitiva amb tot el que havia fet abans i es lliura
per complet a aquest luxós món de vestits, barrets i joiells. A
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part de les grans il·lustracions, algunes, com veiem a doble
pàgina, on apareixen dones integrades en entorns plenament
fastuosos, especialment boudoirs, també se centra en detalls
més insignificants. La crítica va destacar alguns cops els seus
projectes de barrets i, de fet, al fons del Museu d’Art Jaume
Morera es conserven força dibuixos amb aquesta temàtica.
Aquests entronquen amb tota una sèrie d’il·lustracions publica-
des per ell, compositivament simples i esquemàtiques, en què
només apareix un cap femení arranjat amb un barret, com, per
exemple, les d’un article aparegut al núm. 3671 de la revista
parisenca L’Illustration. Journal Universel, de l’any 1913 (fig. 6),
o en algun dels pochoirs editats a La Gazette du Bon Ton. Els
barrets eren, per descomptat, els complements més cercats i
preuats per les dames de l’alta burgesia parisenca, i d’aquí que
la indústria organitzada al voltant fos molt important. De fet,
l’abans mencionada Coco Chanel va iniciar-se en el món de la
moda amb la comercialització d’aquest tipus de productes.
D’altra banda, cal situar en aquest moment una sèrie de dis-
senys per a joies, molt poc coneguts, conservats al museu llei-
datà. És evident que totes aquestes realitzacions de Gosé s’en-
tenen en un moment creatiu molt peculiar, un període en què
la seva forta vinculació al món de la moda i el fet de treballar
directament per dissenyadors de prestigi el fan centrar-se no
només en els vestits, sinó també en els complements.

Ja per acabar, és difícil esbrinar per on hauria caminat Xavier
Gosé si la mort no l’hagués sorprès tan prematurament. Una
greu malaltia el va fer tornar a Lleida, però també l’esclat de la
Primera Guerra Mundial, la gran guerra. En el moment en què
tot plegat es produí, Gosé i altres artistes establerts a la capital
francesa estaven conreant un llenguatge molt peculiar, preludi
del que immediatament després es convertiria en l’estil art
déco. Aquest apropament de Gosé a l’estètica déco es basa en
l’ús de formes molt estilitzades gràcies a la profusió extrema de
la rica recta, així com per l’ús de colors més estridents. Tot i que
aquests detalls reapareixen en l’obra d’altres il·lustradors actius
a París, ell n’és un dels pioners. Els seus avenços cap a l’estètica
déco ens presenten un Gosé que domina magistralment l’ús
dels colors plans, de la línia recta i equilibrada i de les compo-
sicions esquemàtiques amb figures ubicades sobre fons extre-
madament senzills, així com de l’orientalisme, la sofisticació i la
reducció dels detalls. Fins i tot hi ha obres de Gosé on s’intueix
la influència del cubisme, sobretot pel que fa a la reducció i sim-
plificació general de les formes, que preludien el nexe formal
que posteriorment s’establiria entre l’art déco i l’esmentat movi-
ment d’avantguarda. Gosé, a més, i tal com faran més enda-
vant molts artistes del déco, va agafar determinats aspectes del
món de la il·lustració japonesa, de la tradició decimonònica i
del nouveau agonitzant i ho fusionà sense por, que donà com a
resultat una estètica que, en ocasions, ratllarà el kitsch, tot i que
sense la frivolitat amb què posteriorment ho farà l’estil déco.

En resum, i sense cap mena de dubte, Gosé estava cridat a ser
un dels grans il·lustradors de l’art déco en l’àmbit europeu. Els
anys anteriors a l’esclat de la gran guerra va experimentar amb
les formes de la mateixa manera que ho van fer Lepape, Iribe
o Barbier, que després esdevindrien popes del moviment, però
la seva mort li va impedir tirar endavant un projecte de futur
il·lusionant i prometedor. Obres com Promenoir (Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida, inv. 146) (fig. 7), d’un sublim i exqui-
sit linialisme, així ho demostren. Les dones de Gosé ben aviat
es van convertir en solemnes maniquins d’estilitzades figures,
amb rostres inexpressius d’ulls ametllats i buits que recorden
les venus de l’antiguitat, amb cossos tubulars i unes extremi-
tats deshumanitzades, perllongades i reduïdes a la mínima
expressió. Els vestits d’aquestes dones són farcits de figures
geomètriques, els talls de cabell són articulats a partir de línies
rectes, els gestos delicats fins a l’exasperació i les posicions des-
vergonyides i espontànies. Aquelles dones tenen tan misteri al
seu voltant que fins i tot sembla que ens donin l’esquena per
tal d’amagar-nos alguna cosa! En resum, es tracta de trets que
es van fer habituals en la il·lustració posterior a la gran guerra,
i en especial en la que apareixia normalment a les revistes de
moda vinculades a l’estètica art déco. Tot aquest conjunt de
característiques, cal dir-ho, serà el que els seus companys de
generació explotaran a la dècada dels (in)feliços 20.
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Fig. 7: Xavier Gosé. Promenoir, c. 1912-1914 (Museu d’Art Jaume
Morera, Lleida).




