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Enric  Monserdà  va  realitzar  treballs  pictòrics  per  a 
diverses esglésies. Un dels conjunts més desconeguts i 
que es conserva és el que estudiem en aquest article, 
ens referim a les pintures murals de la capella del Palau 
La Plana Novella.

El Palau La Plana Novella. La capella
L’anomenat Palau La Plana Novella, es tracta d’una gran 
casa,  situada  en  el  massís  del  Garraf  dins  del  terme 
municipal  d’Olivella,  construït  entre  1887  i  1890  per 
l’arquitecte Manuel Comas i Thos; el propietari era Pere 
Domènech i Grau (Isla Cristina, 1831 – Barcelona, 1898) 
comerciant,  a  finals  de  1846  marxà  cap  a  Cuba, 
instal·lant-se  en  un  primer  moment  a  la  ciutat  de 
Santiago  i  més  tard  a  l’Havana  on  aplegà  una  gran 
fortuna.  Era  fill  de  sitgetans  (Sitges)  on  ell  mateix  en 
aquesta població sufragar diverses obres.
La construcció d’aquest casal  es deu a la intenció per 
part  de  Pere  Domènech  d’instal·lar-hi  en  la  zona  una 
colònia agrícola, però el negoci no reeixí i la propietat fou 
subhastada l’any 1896.
En el camp artístic hem d’esmentar que hi treballaren en 
la  seva  decoració  i  embelliment  destacats  artistes  i 
artesans del moment.
Dins  del  recinte  també  s’hi  construí  una  capella, 
independent de la casa, aquesta fou dedicada o posada 
sota  la  advocació  de  la  Immaculada  Concepció,  sent 
beneïda  l’any  1887  pel  Bisbe  de  Barcelona  Jaume 
Català; el retaule que la presidia era obra de l’escultor 
Rafel  Atché,  l’any 1903 aquest  fou  adquirit  pel  sitgetà 
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Bonaventura Blay que el destinà a la capella del Balneari 
Vichy Catalán a la població de Caldes de Malavella.
Actualment  està  presidit  per  un  altre  retaule.  La 
decoració  es  completa  amb  les  pintures  murals  que 
ornen l’absis realitzades per Enric Monserdà. 

Enric Monserdà. Notes biogràfiques
Enric Monserdà i Vidal (Barcelona, 1850 – 1926) fou un 
artista  polifacètic,  destacà  sobretot  en  la  realització 
d’obres de temàtica religiosa, però també fou decorador, 
projectista,  escultor,  dissenyador  (féu  el  projecte 
decoratiu de la sala del Consell de Cent de l’Ajuntament 
de  Barcelona),  estigué  interessat  per  la  tècnica 
fotogràfica  com  a  mitjà  per  a  la  realització  de  les 
composicions pictòriques; fou durant anys director artístic 
de la casa de vitralls Eudald R. Amigó i Companyia de 
Barcelona.  Presentà  obra  en  diversos  certàmens 
artístics.
Realitzà  obra  per  a  la  Capella  del  Sagrament  de  la 
Basílica de Santa Maria de Mataró, Església Parroquial 
de  Granollers,  Església  Parroquial  de  Castellar  del 
Vallès,  Capella  de Sant  Pere del  Bosc o de Salou de 
Lloret de Mar, Capella del Mas Sobrevia (Seva. Osona), 
a Barcelona per a les esglésies de les Saleses, de Sant 
Jaume i Sant Agustí, Palau Gener (L’Arboç).

Les pintures murals (fig.1)
Aquestes van ubicades en les parets laterals i en la volta 
de  l’absis,  estan  emmarcades  per  una  sanefa  amb 
motius florals.
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L’Anunciació a la Verge Maria (fig.2)
Es  troba  al  costat  lateral  dret,  en  l’angle  inferior  dret 
d’aquesta hi trobem la signatura i la data “E. Monserdà y 
Vidal.1890”.  Les dues pintures en la  seva part  inferior 
tenen una inscripció en llatí.
“...El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a Natzaret, un  
poble  de  Galilea,  a  una  noia  verge,  promesa  a  un  
descendent de David; ell es deia Josep, i la noia Maria.  
L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: Déu te guard, plena  
de la gràcia del Senyor; ell és amb tu. Ella es torbà en  
sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava  
així. Però l’àngel li digué: No tinguis por Maria; Déu t’ha  
concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de  
Jesús...”  (Evangeli segons Sant Lluc)
L’escena es situa en un jardí, on darrera una barana hi 
ha tot de plantes amb flors i arbres; al costat dret damunt 
unes  grades,  ornades  amb  motius  florals,  trobem  la 
figura  entregirada  i  genollada  de  Maria,  amb  vestit 
vermell i mantell blau, llargs cabells rossos, amb el cap 
baix,  rodejat  per  un  nimbe  amb estels,  les  mans 
entrecreuades  i  recolzades  damunt  el  pit,  en  actitud 
d’acceptació i obediència en sentir la bonanova. Al costat 
trobem un  reclinatori  o  faristol  d’inspiració  gòtica  amb 
columnes tornejades, darrere una galeria amb arcs, en 
els tensors d’aquests hi ha dues orenetes. A l’inici de les 
grades hi ha un gerro amb un lliri.
Al  costat  esquerre  en  la  part  superior  hi  ha  l’àngel, 
envoltat de rames florides, amb vestit de color rosat i en 
actitud de beneir.
En la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
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Jordi  (Barcelona)  es  conserven  tota  una  sèrie  de 
dibuixos  preparatoris  sobre  les  pintures  de  la  capella 
(aquests formen part del llegat de dibuixos que la família 
del pintor donar a l’Acadèmia l’any 1940), en aquest cas 
sobre l’escena de l’Anunciació hi ha els següents:
- Verge Maria i estructura arquitectònica (núm inv. 5676-
D). Estergit, llapis i carbonet sobre paper. 231 x 85 cm. Al 
dors en tinta hi ha la inscripció “Capella de la Plana”.
- Barana amb plantes i gerro (núm. inv. 5677-D). Estergit, 
llapis i carbonet sobre paper. 96 x 84’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5678-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper.150 x 135 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5679-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre  paper.  77  x  213  cm.  Al  dors  en  llapis  hi  ha  la 
inscripció  “Esgl.  la  capella  de  la  Plana  Novella  / 
Anunciació”.

L’expulsió d’Adam i Eva del paradís (fig.3)
Es troba al costat lateral esquerra.
“...Llavors el Senyor-Déu va expulsar l’home del jardí de  
l’Edèn, perquè treballés la terra d’on havia estat tret. Un  
cop l’hagué expulsat,  va posar a l’orient  de l’Edèn els  
querubins  amb  la  flama  de  l’espasa  fulgurant  per  a  
guardar  el  camí  de  l’arbre  de  la  vida...”  (Llibre  del 
Gènesi)
En el costat dret damunt una roca envoltada de plantes 
amb flors, hi ha l’àngel dempeus, que amb el braç dret 
alçat  està  fent  fora  i  indicant  el  camí  que  tenen  que 
seguir  Adam  i  Eva,  mentre  que  amb  l’esquerra  sosté 
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l’espasa  flamejant.  Al  centre  hi  ha  un  gran  arbre  que 
simbolitza l’arbre de la Ciència del Bé i del Mal; davant 
d’aquest hi ha les figures d’Adam i Eva, vestits amb pells 
“..llavors el Senyor-Déu va fer túniques de pell i va vestir  
l’home  i  la  dona..”,  Adam  amb  el  braç  esquerra  es 
cobreix el rostre, mentre que amb el dret subjecta a Eva 
per  la  cintura;  estan  envoltats  de  plantes  espinoses, 
aquestes simbolitzen el camí de penúries i treball que els 
espera en la  nova vida  “...La terra et  produirà  cards i  
espines,  i  t’hauràs  d’alimentar  d’allò  que  donin  els  
camps..”. Al terra la figura d’una gran serp amb la boca 
oberta i la mirada envers l’àngel “.. El Senyor-Déu va dir  
a la serp: - Ja que has fet això, seràs la més maleïda de  
totes  les  bèsties  i  de  tots  els  animals  feréstecs.  
T’arrossegaràs damunt el ventre i menjaràs pols tota la  
vida..”
El passatge de l’expulsió del paradís es vincula amb la 
temàtica  de  la  Immaculada,  en  l’aspecte  de  la  Verge 
Maria sense pecat original per la gràcia de qui fou el seu 
fill  Jesús,  contribuint  amb  la  seva  intercessió  a  la 
reparació de la culpa i a la salvació del món.
En la Reial Acadèmia es conserven sobre l’escena, els 
següents dibuixos preparatoris:
- Adam, Eva i la serp (núm. inv.5671-D). Estergit, llapis i 
carbonet sobre paper. 125 x 86 cm. Al dors en llapis hi ha 
la inscripció “Esglesia de la Plana Novella/Expulsió del 
Paradís”. Hi ha alguna diferència amb la pintura final.
-  Planta  espinosa  i  serp  (núm.  inv.  5672-D).  Estergit, 
llapis, carbonet i aiguada sèpia sobre paper. 93 x 86 cm.
-Àngel (núm. inv. 5673-D). Estergit, llapis, carbonet sobre 
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paper. 199 x 151 cm.
-Planta espinosa (núm. inv. 5674-D). Estergit i carbonet 
sobre paper vegetal. 93 x 85 cm.
- Adam, Eva i cap d’Àngel (núm. inv. 5675-D). Estergit i 
llapis sobre paper vegetal. 103 x 74 cm.
-  Fragment  escena  de  l’expulsió  (núm.  inv.  5680-D). 
Estergit, llapis i carbonet sobre cartolina. 19’5 x 89 cm.

La Santíssima Trinitat (fig. 4)
Es troba a la volta de l’absis.
Envoltada a banda i banda per un cor d’àngels adorants, 
hi  ha al  bell  mig  la  Santíssima Trinitat,  Jesús assegut 
damunt els núvols,  amb la mirada frontal,  la  mà dreta 
recolzada damunt el pit i sostenint una creu, mentre que 
el braç esquerra estirat en actitud de beneir la figura de 
la Verge Maria; a l’altre costat la figura de Déu Pare, amb 
llarga barba blanca,  assegut,  amb la  mirada frontal,  el 
braç esquerre també en posició de beneir, mentre que 
amb  l’esquerra  subjecta  un  ceptre  i  la  bola  del  món, 
presideix  l’escena  l’Esperit  Sant  (colom),  tots  ells 
envoltats per una aurèola  de llum i estels.
En la Reial Acadèmia es conserven sobre l’escena, els 
següents dibuixos preparatoris:
-  Àngel (núm. inv. 5648-D). Estergit, llapis sobre paper 
vegetal. 70 x 40’5 cm.
- Àngel (núm. inv. 5649-D). Estergit,  llapis sobre paper 
vegetal. 66’5 x 30’5 cm. 
-Grup d’àngels. (núm. inv. 5650-D). Estergit, llapis sobre 
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paper vegetal. 66 x 58’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5651-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 44 x 34 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5652-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 34’5 x 33 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5653-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 92 x 53’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5654-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 106 x 55 cm.
-  Grup  d’àngels  (núm.  inv.  5655-D).  Estergit,  llapis  i 
carbonet sobre paper vegetal. 81 x 58’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5656-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 104 x 67 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5657-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 127’5 x 61’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5658-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 121’5 x 61 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5659-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 91’5 x 61’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5660-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 69 x 41 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5661-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 34 x 36’5 cm.
-  Àngel  (núm.  inv.  5662-D).  Estergit,  llapis  i  carbonet 
sobre paper vegetal. 128 x 77 cm.
-Dos àngels (núm. inv. 5663-D). Estergit, llapis i carbonet 
sobre paper vegetal. 127 x 83 cm).
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-Sanefa amb raigs de llum i  estels (núm. inv. 5664-D). 
Estergit i llapis sobre paper. 40 x 67 cm.
- Colom (Esperit Sant) (núm. inv. 5666-D). Estergit, llapis 
i carbonet sobre paper. 32’5 x 48 cm.
- Colom (Esperit Sant) (núm. inv. 5667-D). Estergit, llapis 
i carbonet sobre cartolina. 34 x 48 cm.
- Sanefa amb raigs de llum i estels (núm. inv. 5668-D). 
Estergit, llapis i carbonet sobre paper. 54 x 85 cm.
-  Déu Pare  (núm.  inv.  5669-D).  Estergit  i  carbó  sobre 
paper. 122 x 90 cm.
- Jesús (núm. inv. 5670 –D). Estergit i carbó sobre paper. 
122 x 90 cm.
Sobre  la  sanefa  que  emmarca  les  pintures  també  es 
conserva  un  dibuix  preparatori  (núm.  inv.  5665-D). 
Estergit, llapis i aquarel·la sobre paper. 41’5 x 66 cm.

Nota
El  meu agraïment  als  propietaris  de  la  Plana Novella, 
Montserrat Esquerda, Victòria Durà (Conservadora de la 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi).

Ramon Ribera Gassol
Historiador de l'Art
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FOTOGRAFIES

Figura 1. Visió general de l’absis amb les pintures.
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Figura 2. L’Anunciació a la Verge Maria.
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Figura 3. L’expulsió d’Adam i Eva del Paradís.
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Figura 4. La Santíssima Trinitat.
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