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Alliberar Xavier Nogués
Joan Maria Minguet Batllori

I si alliberem Xavier Nogués ni que sigui momentàniament de la posició en 
què l’han situat els seus intèrprets més rellevants? No pas per a impugnar a 
l’engròs les seves aportacions, sinó per a fer-nos preguntes des de la nostra 
contemporaneïtat que els autors precedents no van fer-se, perquè no po-
dien o perquè no volien. I això amb un objectiu primer: comprovar si l’obra  
—subratllo això de l’obra— de Nogués pren camins diferents d’aquells per on 
solem situar-la en la història de l’art català del segle XX. Es tracta d’aplicar 
sobre la trajectòria de Nogués una mirada virginal o, si més no, el menys 
contaminada possible per les lectures o els tòpics amb què ens ha arribat als 
inicis de la segona dècada del segle XXI.

Feina arriscada? No ho crec. Es tracta de mantenir la mirada oberta sobre 
tots els treballs de l’artista i corroborar (o no, és clar) una sensació: que ens 
hem perdut matisos d’un Nogués que ha estat d’alguna manera encapsulat i, 
en conseqüència, qui sap si empobrit. Un dels primers registres que abordaré 
d’immediat és la seva adscripció al noucentisme, que ha estat al meu enten-
dre una de les càrregues de profunditat que han impedit una lectura fresca 
de la majoria de treballs de l’artista. Nogués va ser un artista noucentista? Em 
sembla que la resposta a aquesta pregunta és primordial. I aquesta resposta, 
avui, no pot provenir del que deien Feliu Elias, Francesc Pujols, Rafael Be-
net, els seus primers crítics, fa tants d’anys, o tots els qui amb posterioritat 
se l’han volgut apropiar a una causa, la noucentista, tan imprecisa en el pla 
artístic i tan pol·luïda en el pla ideològic. 

Abans d’entrar-hi, però, una reflexió prèvia, també prèvia. No proposo qües-
tionar l’adscripció de Nogués al noucentisme per a situar-lo en un altre co-
rrent o tendència. No, Nogués no crec que fos modernista o avantguardista.  



O, treballant en una època convulsa, d’entrecreuaments, com ho va ser la 
primera meitat del segle XX, seria lògic que percebem en el seu treball ras-
tres de tot allò que es coïa en aquells temps. Tanmateix, per entendre Nogués 
avui diria que és indispensable mirar-lo a ell, a la seva obra, i posar en un 
segon pla el context on desplegava el seu ofici, els seus oficis. Susan Sontag 
deia: “Jo no treballo en un context, treballo en una habitació.” La frase és 
molt postmoderna, ja ho sé, però tinc la impressió —vet aquí una primera 
hipòtesi— que l’obra de Nogués és més autònoma, qui sap si autàrquica, del 
que ens han volgut explicar. I, en tot cas, les etiquetes en el món cultural són 
d’essència reduccionista. La història de l’art s’ha convertit en una successió 
d’etiquetes (de #hashtags, si ho volem dir a la moderna) que poden explicar 
un context, però mai no expliquen la complexitat de la realitat, social i con-
seqüentment artística. 

Alliberar Nogués, he escrit. Però en realitat el que jo vull temptejar és que 
ens alliberem nosaltres. Que siguem capaços de mirar —només això: mi-
rar— l’obra de Nogués, tan polimorfa, amb tants registres, i en reivindiquem 
la seva vigència, potser la seva contemporaneïtat i tot. Potser això sí que és 
una mica arriscat. Però l’observació conjunta de les obres que s’inclouen en 
aquesta exposició (gravat, dibuix, pintura, ceràmica, vidre, llibres...) són un 
exemple de les lectures que ens hem perdut del gran Nogués. Almenys, a mi 
m’ho sembla.



Nogués noucentista?
No hi perdré massa espai, però em sembla que és important repensar la 
idea que l’obra de Nogués s’inscrigui en l’òrbita noucentista. En primer lloc, 
perquè és evident la importància del noucentisme, un moviment classicista  
i classista que ja va ser nombrat en el mateix moment de la seva vigència; 
perquè existeixen proves documentals de l’estratègia política que Enric Prat 
de la Riba i Eugeni d’Ors volien aconseguir amb la seva existència en l’àm-
bit de la burgesia catalana; perquè l’acció de modernització del país a través 
de les infraestructures creades per la Mancomunitat va ser notable. Però, 
com vam apuntar amb Txema Romero, “on comencen a haver-hi dubtes, 
incerteses o imprecisions és quan, seguint Eugeni d’Ors i, en menor mesura, 
d’altres autors del moment es pretén generalitzar aquesta voluntat política 
de la burgesia catalanista cap a formes literàries i, encara més dif ícil de con-
cretar, cap a formes artístiques o signes visuals.” Aquella hipòtesi segons la 
qual la visualitat noucentista estaria conformada per la presència d’orenetes 
i atzavares no se sosté. Un exemple: la presència d’una atzavara a L’atzavara 
(1916), de Nogués, no és el motiu fonamental de la peça, sinó tots els per-
sonatges que l’envolten, que són els que connecten amb tot el mostrari de 
figures i personatges de l’obra noguesiana.  

Xavier Nogués
L’atzavara (Montjuïc) (Parella)
1916. Núm. catàleg 8



Entre 1906 i 1923 (n’hi ha que ho allargassen fins a l’infinit, convertint un 
moviment en una presumpta categoria estètica), trobem quadres, peces de 
ceràmica, dibuixos, cartells, senyals gràfics que tal vegada s’inscrivien en una 
voluntat —cultural i/o política— noucentista; però les voluntats artístiques, 
en cas d’existir, són dif ícils de detectar en el terreny visual. No hi ha trets es-
tilístics que avalin un imaginari noucentista; en tot cas, hi ha trets estilístics 
en aquest període que podrien corroborar la hipòtesi d’una visualitat nou-
centista i, alhora, podrien corroborar també, i de manera no excloent, d’al-
tres tipus de visualitats (modernista, tradicional, avantguardista o moderna, 
déco, o aquelles que menys agraden als historiadors positivistes, les que no 
es poden adjectivar).

Jo no sé si Nogués congeniava amb les estratègies político-culturals de la Lli-
ga. Si darrere del seu treball com a artista hi havia una voluntat d’adscriure’s a 
aquelles formulacions noucentistes o no. Les cartes d’ell que he pogut consul-
tar no em permeten ni afirmar-ho ni negar-ho. Però el que m’interessa és in-
terrogar les seves obres. I, en concret, una de molt interessant: l’aiguafort “La 
ben plantada”. La primera edició del llibre d’Ors de títol homònim, del 1911, 
conjunt de glosses publicades a La Veu de Catalunya l’estiu d’aquell any, va 
sortir il·lustrada amb la fotografia d’una peça de porcellana d’Alcora que pro-
venia de la col·lecció d’Oleguer Junyent. I l’any següent, en una nova edició del 
llibre d’Ors, apareix també l’aiguafort de Nogués. Si observem atentament la 
figura de la dona perfilada per Nogués per a representar el presumpte ideal de 
dona mediterrània que Ors volia completar, ens adonem de dues coses: pri-
mer, que la dona de Nogués no segueix les pautes anatòmiques que Ors havia 
descrit amb precisió al seu “Glosari”; i, segon, que la dona de Nogués no re-
presenta en absolut el caràcter lluminós que Xènius havia projectat en la ben 
plantada. Ben altrament, la ben plantada de Nogués és ombrívola, esprima-
txada i, al seu voltant, no provoca més que la ràbia gens continguda d’un con-
junt d’homes, de totes les extraccions socials, que la criden, aixequen els seus 
bastons i, tres d’ells, porten pedres a les mans. No podria ser que l’excel·lència 
de la figura femenina, tan semblant a les que apareixen a d’altres aiguaforts de 
Nogués, embriagués els qui buscaven signes gràfics noucentistes amb delit?



Ja sé que Oriol Bohigas considerava Nogués l’artista noucentista més sub-
til, i que li atribuïa unes arrels populars que transmutava en ironia. Però 
els seus diagnòstics crec que podrien ser posats en quarantena. Almenys, 
això. D’altra banda, que fos el mateix Ors qui escollís l’aiguafort de Nogués 
com a emblema del seu llibre no és un argument massa fort. Cal recordar 
els vaivens que va demostrar Eugeni d’Ors en la formulació d’un possible 
signe gràfic noucentista: primer va nomenar noucentista Ismael Smith, 
autor atrabiliari, de formes més extremes que les que se suposava que es 
derivaven de la correcció que impulsava Xènius; després es va decantar 
per la pintura “grega” de Torres-Garcia, que l’artista d’origen uruguaià va 
abandonar precipitadament; més coherent semblen els seus elogis per l’es-
cultura classicista de Josep Clarà; i, a l’entremig, va aclamar la pintura me-
diterranista de Joaquim Sunyer... També testimonia aquesta ambigüitat, 
eclecticisme o —per dir-ho sense eufemismes— desori amb què Ors ator-
gava la condició de mirada noucentista les obres que il·lustren una obra 
programàtica del corrent, L’Almanach dels Noucentistes, on Nogués par-
ticipa, és cert, però al costat, per exemple, d’un Picasso de primera hora.

Per a repensar o alliberar Nogués de les cotilles que, al meu entendre, 
l’aflaqueixen podríem mirar d’altres coses que no acaben de quadrar amb 
la seriositat (o potser una certa sordidesa) del seny noucentista: els seus 
ninots afectats per l’acció del vi i, més enllà, aquest imaginari lligat a la cul-
tura del vi sense tocs melancòlics o afectats; la llarguíssima llista de dibui-
xos satírics publicats com a caricatures a la premsa, la majoria dels quals 
encara avui ens sorprenen per la seva força expressiva i la seva crítica 
implícita a la societat del seu temps; l’accent en les composicions col·lec-
tives (això es veu principalment en la seva pintura, com als olis Sardanes 
a Banyoles, Fira d’Olot o, entre més, Els refugiats, però també en la seva 
obra gràfica), lluny d’aquells personatges isolats i sacralitzats de la pintura 
de Sunyer o del Torres-Garcia momentàniament hel·lènic; i, per dir una 
cosa més, m’atreveixo a assenyalar que la seva dedicació a la infància (oh!, 
el seu meravellós abecedari per a nenes i nens) no té parangó en cap artista 
de la seva època. 



Això ens porta a un assumpte sobre el que no puc estendre’m massa: les 
relacions entre Nogués i Joan Salvat-Papasseit. Relacions d’amistat, d’in-
tensa amistat i admiració. I molt productives, també. No endebades, Sal-
vat-Papasseit és darrere de la publicació de tres publicacions fonamentals 
de Nogués: Catalunya pintoresca (1919), el ja al·ludit Abecedari català per 
a nens (1920) i 50 ninots (1922). I, abans, ja havia participat a la mítica re-
vista d’avantguarda creada per Salvat, Un Enemic del Poble, amb un dibuix 
al número 16 (març de 1919) i totes les il·lustracions de l’últim número de 
la publicació, el 18 (maig de 1919). Quina associació més singular: el poeta 
empeltat de futurisme, creador d’alguns poemes visuals sublims en llengua 
catalana; l’home d’orígens humils que va divulgar les utopies àcrates en molts 
articles; i Nogués, un home que alguns vinculaven al noucentisme, és a dir, 
al moviment burgès per excel·lència. Alguna cosa no quadra, veritat? Però 
deixo la inquietud que m’assalta per a una altra ocasió.

Xavier Nogués
Almanac de el Be Negre 1932
Núm. catàleg 67



Un apunt final. A finals de 1931, Nogués realitza la portada de l’Almanac 
de El Be Negre del 1932. La mateixa revista ho anuncia amb aquestes pa-
raules: “A l’Almanac de El Be Negre hi ha una portada a tres tintes de Xavier  
Nogués, que ella sola val els sis ralets.”  Més enllà de la perícia tècnica, de la 
composició (que es localitza a la coberta però s’allarga a l’esquerra cap a la 
contraportada) tan divertida, m’interessa assenyalar que Nogués va triar un 
imaginari de combat. Allà on vint anys enrere hi havia una dona presump-
tament noucentista que esparverava el personal que l’envoltava, ara hi ha 
un be negre que colpeja tot un seguit de personatges prototípics (el capellà; 
l’anarquista que porta la bomba; els burgesos vestits de gala que, presumi-
blement, fugen d’un prostíbul...). Es podria adduir que eren uns altres temps, 
que Nogués va saber captar l’esperit de la República (recordem que el 1937 
il·lustra el Bestiari de Pere Quart), però si mirem enrere veurem que els per-
sonatges de Nogués no havien variat gaire, la seva crítica social és la mateixa 
que ja feia servir en ple període noucentista (o, més ben dit, regionalista):  
a la Catalunya pintoresca, al Papitu..

Nogués, artista proteïforme
Perdoneu l’ús d’un adjectiu que pot sonar presumptuós. Però em sembla 
que descriu amb una certa precisió la varietat que trobem en el treball de  
Nogués. La definició de la paraula, d’origen científic, és que “canvia contínua-
ment de forma”. I no és precisament això el que caracteritza una mirada no 
contaminada sobre la seva obra? Nogués va desplegar una activitat artística 
d’altíssim registre en múltiples camps, sense diferenciar la seva intensitat si 
es tractava de les arts més ben posicionades en el sistema o d’aquelles que 
en diuen menors o d’ofici. Nogués va ser pintor, dibuixant, caricaturista, gra-
vador, ceramista i vidrier (o, si més no, col·laborador necessari en aquestes 
arts), muralista d’interiors, figurinista, cartellista... Va fer tot això per neces-
sitat, per poder treballar? Això és el que insinuava Feliu Elias, el seu primer 
biògraf. Però encara que fos veritat, aquesta inesgotable activitat —i, més 



encara, la solidesa que va demostrar en tots els camps— mereix que po-
sem l’èmfasi en aquesta visió tan contemporània de l’activitat artística, sense 
fronteres, apaivagant el prestigi burgès d’unes disciplines enfront d’unes al-
tres. Alliberem-lo d’aquelles lectures que tracten l’obra de Nogués per com-
partiments: perquè justament allò que el fa gran és que va tocar tots aquests 
camps a l’ensems, amb una dedicació proverbial i reeixint en cadascun d’ells.

Abans de continuar, no puc deixar de comentar que Elias, o Joan Sacs, va ser 
el primer biògraf de Nogués, com acabo d’esmentar. I tinc la convicció que 
aquell petit llibre, publicat a mitjan 1925, ha fet molt mal en la comprensió 
de l’artista. Si un se’l llegeix sense cap mena de prevenció, s’adona imme-
diatament que el to que utilitza el crític és quasi vergonyós, fals, hi ha un 
solatge d’altivesa intolerable, ara i quan es va publicar el llibre, tot i que no 
tinc notícies que ningú se’n fes ressò. Rellegint el llibre de Feliu Elias és quan 
em va assaltar la idea que calia alliberar Nogués dels seus intèrprets, dels 
inicials i dels que s’han basat en aquell to condescendent. Cal treure Nogués 
de la visió complaent de Sacs, de la idea que plana en tot el llibre segons la 
qual l’artista mostrava una connivència o complicitat amb el món que retra-
ta. Això és mentida: els ninots de Nogués es revolten en contra del món que 
habiten, de manera explícita o amb apunts quasi filosòfics; a les figures de les 

Xavier Nogués
La Catalunya Pintoresca
1933. Núm. catàleg 76



seves pintures i de la seva obra gràfica això no és tan evident, ho reconec, 
però Nogués era massa substanciós per a despatxar-lo amb arguments gene-
ralistes i interessats.

Molts anys després del llibre de Sacs (on venia a dir que gràcies a què ell 
el va rescatar per a les pàgines del Papitu, la trajectòria de Nogués es va 
encarrilar), Sebastià Gasch donava una altra visió de la jugada: “L’Apa te-
nia unes fòbies inexplicables. Es diu que sentia una aversió profunda contra  
Xavier Nogués, i aquesta antipatia potser explica que l’admirable creador de 
La Catalunya pintoresca no col·laborés al Papitu des del seu inici.” És cert 
que Gasch també sentia antipatia per l’Apa (quins temps, aquells, en què la 
crítica d’art feia trinxeres i no jugava al pacte i la bona educació), però més 
enllà de les disputes o bronques personals que va mantenir amb Sacs o amb 
Rafael Benet, m’interessa ressaltar l’opinió que el crític de les avantguardes 
catalanes per excel·lència tenia sobre Nogués, al qual considerava “una de 
les personalitats més complexes i originals de l’art català”. I iniciava una lí-
nia interpretativa que, malauradament, la historiografia de l’art català no ha 
aprofundit: “Observador agudíssim, portava en el seu esperit un bagatge pre-
ciós d’imatges populars. Per això les seves primeres victòries les guanyà com 
a dibuixant. Els seus dibuixos tenien una severitat clàssica, una austeritat 
lineal, una concisió poc freqüents en aquella època. I allò que li donava el to 
i la qualitat era la fusió de l’element psicològic amb la noblesa de l’expressió 
formal.”   

El ninotaire excels. Per on començar a acabar aquest text? On són els fona-
ments del seu treball, de tantes arestes interconnectades entre elles, com en 
els millors artistes de la contemporaneïtat? Voldria recordar un text de Pere 
Calders, publicat a l’exili mexicà, on l’escriptor venia a defensar la condició 
de Nogués de dibuixant satíric, o ninotaire, per sobre de totes les seves altres 
professions (i en això coincidia, com hem vist, amb Gasch). “Els seus pri-
mers ninots ja eren els millors que han estat coneguts fins ara, i va seguir un 
procés constant de superació. La novetat que significava el seu adveniment 
potser va passar una mica desapercebuda a Catalunya, o almenys no se li va 



concedir tota la importància.” Calders afegia que, a Nogués, les enciclopèdies 
el valoren com a “pintor i aiguafortista”, però que com a dibuixant artístic se 
li dedica un record de passada. I conclou: “els seus ninots són estimats, ningú 
no s’oblida de fer-hi referència, però amb la pressa i l’estalvi d’espai que es 
concediria a un art menor, a un passatemps de qualitat”.    

Intueixo que Calders té una gran part de raó. La trajectòria de Nogues com 
a ninotaire és veritablement la que ha tingut menys aproximació analítica, 
però qui s’enfonsa en la premsa satírica catalana (tan abundant, variada i, 
en termes generals, excelsa) no pot deixar d’admirar el traç de Nogués, tan 
singular, que reconeixes de manera immediata a través de les seves figures 
i de les composicions de les seves peces. Començant pel Papitu, on em vull 
aturar un moment: el 7 de setembre de 1909 publica el seu primer dibuix, 
signat Nogués; a partir del 23 de setembre d’aquell any les seves aportacions 
ja van signades amb el pseudònim Babel, de succés allargassat en el temps. 
Amb poc espai per a fer-ne un estudi concís només voldria apuntar apressa-
dament alguns trets. Primer: la força del seu traç fa que les col·laboracions de 
Babel vagin prenent cada vegada millors posicions a la revista (si no m’erro, 
el 29 de juny de 1910 publica per primer cop a tota plana). Segon: els dibui-
xos del Papitu són molts més extrems que els que passaran a llibres, com a 
La Catalunya pintoresca; mostren uns personatges més radicals, són figures 
amb màscara que denuncien situacions socials de tot tipus; amb ironia, sí, 
però una ironia que molts cops és molt crua. Tercer, i últim: els seus per-
sonatges contemplen tota la gamma de classes socials, però té un interès 
especial en mostrar el contrast entre la riquesa i la pobresa; entre el poder 
de la burgesia o de l’església i les dificultats del món obrer. Voldria destacar 
un dibuix extraordinari, publicat el 26 d’abril de 1910 sota el títol “Primer de 
maig”: hi veiem un capellà, amb sotana negre, amb rostre maliciós, que mira 
la manifestació d’uns obrers que porten pancartes reivindicant la jornada de 
vuit hores. El conjunt d’obrers estan presentats de forma gairebé esquemàti-
ca, amb traços tènues (un cop més, els grups corals en les seves representa-
cions als quals he fet referència), per a contrastar amb la grandària i desdeny 
amb què mostra el capellà, vist en primer terme, a l’esquerra. 



Els vidres meravellosos de Nogués i Crespo. Manllevo aquest subtítol a 
Josep Llorens Artigas, que a finals de 1924 va escriure un article per a la re-
vista La Mà Trencada on feia un elogi fervorós de la col·laboració d’aquests 
dos artistes. L’article venia motivat per l’exposició de vidres esmaltats que el  
6 de desembre d’aquell any van inaugurar a les Galeries Laietanes Ricard  
Crespo i Nogués (al costat de pintures de Joaquim Mir i Laureà Barrau i 
objectes de fusta d’Adolf Fargnolli). Artigas hi subratllava aquest treball con-
junt, no la supeditació d’un artista a l’altre. “cap detall deixat a l’aventura; cap 
cocció crua ni passada de foc; enlloc l’esmalt s’infla, ni es resseca ni regalima; 
enlloc el vidre es deforma. L’exquisida minuciositat dels dibuixos d’En No-
gués és traduïda sobre el vidre amb la mateixa delicadesa i amb la mateixa 
aguditat. La condició opaca o transparent dels esmalts, no hi és accepta-
da com una fatalitat, sinó meravellosament aprofitada per fer valdre el seu 
caràcter.” Poca cosa més a afegir, veritat?, davant de la competència inqües-
tionable d’Artigas en les arts del foc. Només apuntar una obvietat (només cal 
veure les imatges d’aquest catàleg que teniu a les mans): el treball de Nogués 
amb Crespo no va ser un episodi estrany, un desviament de la seva trajectòria 
artística. Els artistes proteïformes (perdó, un altre cop) ja ho tenen això: una 
concepció holística de la creació on els llenguatges es van interrelacionant.

I des del Papitu, la seva llarga llista de col·labo-
racions posteriors a diverses publicacions és una 
mostra de perfeccionament de l’ofici de ninotai-
re, si és que tal cosa existeix, com defensava Cal-
ders en aquell text. En tot cas, aquells ninots de  
Nogués van ultrapassar la seva vida, en una es-
cala de grisos, i estampats en uns fulls de paper. 
Nogués els va aprofitar per a d’altres superf ícies i 
els va acolorir, molts cops induïts pel poder del vi.

Xavier Nogués
Homes servint-se vi
i got de vi
Núm. catàleg 95



La cultura del vi. La majoria de vidres esmaltats són una superf ície extraor-
dinària (en el sentit estricte de la paraula, fora de l’habitud) on Nogués va 
desplegar un imaginari del món vinícola. Un imaginari exuberant on els ho-
mes (és veritat, ai las!, hi trobem poques dones, les quals, en canvi, protago-
nitzen alguns dels millors gravats de l’artista) festegen el consum del vi en 
la seva expressió més festiva. Personatges embriacs? Embriacs d’alegria, de 
l’alegria que transmeten aquells gots i copes. Som, ara, en una època puritana 
(a mi m’ho sembla) on el consum d’alcohol és penat més enllà dels excessos 
condemnables; i les generacions més joves se sorprenen quan els expliques 
que les nostres mares, per a esmorzar, ens donaven llesques de pa amb vi i 
sucre. Si aquest puritanisme persisteix, cada vegada s’entendrà menys aquest 
cant bàquic de Nogués, tan lluminós i divertit (de tant en tant, trobar artistes 
que no ens volen subsumir en la malenconia és com una alenada d’aire fresc),  
i que va deixar reflectit en tota mena de superf ícies o suports.

Una fugaç menció a la participació de Santiago Segura en el desplegament 
de tot aquest imaginari per part de Nogués: la carta de vins que Nogués va 
dissenyar pel celler de Segura és una autèntica meravella, com ho devia ser 
tot el celler, vist allà, “in situ”, combinant les botes de vi, les ampolles i el mos-
trador amb tots aquells personatges alegres i sensitius que tant podien ser en 
un got com en una paret. O en una rajola. Una altra col·laboració munífica 
de Nogués es va produir amb el ceramista Francesc Quer, en tot un conjunt 
de formes tradicionals (gerros, plats, plats més grans...), i on les decoracions 
de Nogués també es decanten cap a un cert decorativisme, si se’m permet la 
redundància. Però, un cop més, allò que al meu entendre és destacable és tot 
aquell conjunt de rajoles on apareix de nou el conreu del raïm i el culte al vi.

L’obra gràfica com a compendi de l’obra de Nogués? I, entre tot aquest 
món de creació de figures en distints suports i aplicacions, se’ns apareix un 
treball de virtuosisme: el de gravador, l’estampador amb diferents tècniques: 
l’aiguafort, l’aiguatinta, la punta seca, la litografia... Aquí caldria afegir, en-
cara, el seu vessant com a cartellista. L’obra gràfica és la parcel·la potser 
més ben estudiada del treball de Nogués. I, alhora, és la que genera alguns 



interrogants sobre l’actitud de Nogués enfront de la pràctica artística, com 
ho ha expressat recentment Francesc Fontbona: “com a gravador feia el que 
volia —amb l’excel·lència màxima que li reconeix un gran mestre d’aquest art 
com Jaume Pla— i ni tan sols estampava tiratges numerats dels seus gravats, 
com feien els gravadors professionals. Per què gravava si després només en 
tirava poquíssimes proves? Simplement, perquè gravar era crear d’una altra 
manera de la qual ell no volia deixar de gaudir.”   

Una hipòtesi: per Nogués hi havia un treball directe, gairebé gestual, que po-
dia dominar de manera autònoma, el del dibuix, la pràctica del ninotaire en 
una sola tinta. Després, hi havia tot un seguit d’aplicacions dels seus traços 
en diverses superf ícies on necessitava de la col·laboració d’altres creadors: 
Ricard Crespo, Francesc Quer, la seva vessant com a muralista... De fet, més 
que col·laboradors, Nogués integrava el seu treball amb el dels altres: no puc 

Xavier Nogués
Les tres gràcies
1912. Núm. catàleg 4



deixar de remarcar el fet que Nogués signés o reconeixes els seus treballs al 
costat dels altres, no com han fet al llarg de la història de l’art alguns artistes 
que han menystingut la indispensable participació de col·legues seus menys 
reputats en el sistema cultural. Però en la feina de gravador, podia experi-
mentar el trasllat del seu imaginari particular a una tècnica diferent, sovint 
dif ícil, on les seves figures, els seu personatges, tot el seu imaginari, adquiria 
una altra fesomia. Deia Whistler, aproximadament, que l’aiguafort és com el 
caviar de la feina de l’artista. Doncs, Nogués va excel·lir en aquesta pràctica 
com pocs a Catalunya, encara que potser sense tot el reconeixement que es 
mereixia.

Quan l’abril de 1917 exposa a l’Ateneo de Madrid un conjunt dels seus aigua-
forts, és coneguda l’opinió que Juan de la Encina escriu a la revista España 
segons la qual “las aguasfuertes de Xavier Nogués son, para nuestro gusto, 
las mejores que hemos visto en Madrid”. I també aquelles lúcides anàlisis 
d’Encina que vinculaven el treball de gravador de Nogués a Cézanne, per la 
seva composició estructural i el seu sentit del ritme. Efectivament, hi ha en 
els gravats primerencs de Nogués un alt sentit del ritme visual, una extrema 
delicadesa en la composició on les figures juguen amb el fons, i esdevenen 
una mena de volums, gairebé en moviment (El vent, Les tres gràcies, la ma-
teixa ben plantada, entre més i més). No deixaries de mirar-los!

Menys coneguda és una altra opinió publicada arran de l’exposició de No-
gués al saló del Ateneo madrileny. Em refereixo a la de l’escriptor Antonio de 
Hoyos, que davant dels aiguaforts de l’artista català coincidia, aproximati-
vament, amb la del seu col·lega: “Domina siempre, en estas obras, una gran 
sencillez decorativa, pues toda su elegancia está en la alargada nobleza de las 
figuras y en sus gestos, a la vez rítmicos y rígidos.” I afegia que el treball amb 
els clarobscurs de Nogués tenia una inspiració florentina en la mirada, però 
una adequació tècnica pròpia de l’aiguafort. “Las mujeres que hallamos en 
estas estampas ennoblécense todas con una elegancia que decididamente es 
florentina, y que en La sombrilla transfórmese en algo muy moderno.”



I acabo aquí. Ja he abusat prou de la generositat de l’encàrrec, d’aquesta enor-
me satisfacció de poder reflexionar sobre l’obra de Xavier Nogués, tot mirant 
de poder obrir finestres a la seva interpretació i, en conseqüència, a la seva 
delectació. Només em queden dos breus apunts personals. El primer: la fas-
cinació que em produeixen els gravats d’última hora sobre temàtica circense. 
El circ és un llenguatge que l’alta cultura veu amb una certa displicència,  
a pesar que els artistes no deixen de tornar-hi. Com Nogués, que va integrar 
els seus personatges en aquell món tan especial que és la carpa, la pista i l’es-
pectacle circense en ell mateix. I el segon: jo que he mirat de deixar de cantó 
en aquest estudi els aspectes estrictament biogràfics de Nogués (Henry Mi-
ller deia que la vida d’un artista és la seva obra), vull acabar amb un fragment 
d’una carta que el nostre protagonista envia al seu amic Josep de Togores el 
2 d’abril de 1931. En aquella carta li comenta, entre d’altres coses, l’esperit 
republicà que plana en la societat. Però cap al final de tot, escriu:

“Ara, altra notícia. Ahir en vàrem casar. Sense cap comentari.”



 En una carta que Nogués envia a Josep de Togores el 28 de novembre de 1928 li diu amb tota la 
ironia possible: “Ara havem tingut per ací en Marinetti que ha donat conferències del seu atrotinat 
futurisme i ha fet esforços de flaquesa per a fer una mica de soroll sense cap resultat. Per cert que 
va demanar per a visitar la col·lecció d’en Plandiura i es veu que li devia agradar perquè no hi va 
calar foc com jo pensava que hauria fet.” Museu d’Art de Cerdanyola. Arxiu Togores. Donació Teresa 
i Maria Antònia de Togores Berchtold. 
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1. Els nanos
1910
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 329 x 278 mm.
Petjada: 146 x 118 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 4

2. Diumenge
1911
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat i datat a llapis
Paper: 289 x 350 mm.
Petjada: 222 x 273 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 5

4. Les tres gràcies
1912
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la
Signat a llapis i amb dedicatòria manuscrita
de l’artista “A Vallmitjana 
amb l’admiració i amistat de”
Paper: 404 x 438 mm.
Petjada: 276 x 298 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 7

3. Les tres gràcies
1912
Prova d’estat no recollida al catàleg 
raonat de Jaume Pla
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la
Retallat a la petjada
Paper: 274 x 289 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 7



6. Les tres gràcies (nº2)
1912
Aiguafort i aiguatinta sobre paper Japó 
Signat i datat a llapis
Paper: 262 x 194 mm.
Petjada: 212 x 165 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 12

7. La ben plantada
1912
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 334 x 291 mm.
Petjada: 180 x 156 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm.13

8. L’atzavara (Montjuïc) (Parella)
1916
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat i datat a llapis
Paper: 315 x 410 mm.
Petjada: 300 x 393 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 17

5. Les tres gràcies (nº2)
1912
Aiguafort i aiguatinta en tinta sèpia 
sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 470 x 370 mm.
Petjada: 212 x 165 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 12



9. La Fontada
1916
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat i datat a llapis
Paper: 310 x 415 mm.
Petjada: 294 x 397 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 18

10. Migdiada
1916
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat a llapis
Paper: 400 x 490 mm.
Petjada: 300 x 370 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm.20

11. La sortija
1917
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat a llapis
Paper: 460 x 560 mm.
Petjada: 320 x 410 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 22

12. L’endolada (tres noies)
1917
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Retallat a la petjada
Paper: 260 x 309 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 25



15. Besalú
1921
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Tiratge numerat, 10/25
Paper: 308 x 410 mm.
Petjada: 245 x 320 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm.42

14. Tossa
1921
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Tiratge numerat, 5/5
Paper: 485 x 573 mm.
Petjada: 300 x 395 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 34

16. Metge rural
1930
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Títol manuscrit “metge forà”
Paper: 260 x 394 mm.
Petjada: 182 x 237 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 48

13. La gallina cega
1917
Aiguafort i aiguatinta sobre paper vitel·la 
Signat a llapis
Paper: 406 x 487 mm.
Petjada: 250 x 325 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 24



17. Caravana
1931
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 315 x 445 mm.
Petjada: 380 x 273 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 61

18. La Terrassa (núm 2)
1932
Prova d’estat
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis dins la petjada. 
Sense marges
Paper: 293 x 395 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 63

19. Arbre escabellat
1934
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 330 x 405 mm.
Petjada: 244 x 320 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 67

20. El dia més feliç
1934
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 386 x 425 mm.
Petjada: 265 x 312 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 70



23. Mail coach
1934
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 405 x 530 mm.
Petjada: 320 x 410 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 74

24. Més curses de cavall
1936
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat, datat i dedicat a llapis “al amic Florit”
Paper: 395 x 480 mm.
Petjada: 315 x 400 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués,
Barcelona, 2008, núm. 75

22. Equitació
1934
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 343 x 406 mm.
Petjada: 245 x 320 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 73

21. Curses de cavalls
1934
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 360 xx 408 mm.
Petjada: 245 x 320 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 72



25. Ja hi som (homes gossos) (l’any 2000)
1936 (datat a llapis 1935)
Punta seca i aiguafort sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 405 x 497 mm.
Petjada: 248 x 316 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 77

26. La Pipa
1938
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 170 x 221 mm.
Petjada: 111 x 150 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 84

27. Cavall apocalíptic
1938 
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 240 x 318 mm.
Petjada: 110 x 155 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 86

28. Home Gos (quadrumà)
1938
Aiguafort sobre paper verjurat
Signat a llapis
Paper: 241 x 316 mm.
Petjada: 106 x 154 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 89



31. Cavallets (parella)
1940
Aiguafort sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 430 x 345 mm.
Petjada: 315 x 245 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 99

32. Quatre al voltant d’una taula
1951-1952
Frontispici per a una edició limitada de “El sombrero 
de tres picos”, Eds. La Cometa, Gustau Gili, 1934
Exemplar numerat VII/58
Aiguafort sobre paper vitel·la amb segell  
de la Rosa Vera
Paper: 340 x 245 mm. Petjada: 170 x 123 mm.
S’acompanya d’un text de Salvador Espriu,
d’una prova anul·lada sobre paper vitel·la  
i una altre en sèpia sobre paper japó

30. Circ
1940
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 360 x 460 mm.
Petjada: 244 x 317 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 94

29. Cavaller i gossos
1939
Punta seca sobre paper vitel·la
Signat i datat a llapis
Paper: 360 x 457 mm.
Petjada: 247 x 316 mm.
Ref.: Els gravats de Xavier Nogués, 
Barcelona, 2008, núm. 92



33. Espantaocells
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 248 x 323 mm.
Petjada: 80 x 106 mm.
N. XV de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

34. Home recolzat a l’arbre
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 320 mm.
Petjada: 110 x 69 mm.
N. XXI de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

35. Caçador de garces
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 79 x 128 mm.
N. XXII de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

36. Domador d’ocells
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 132 x 82 mm.
N. XXIII de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982



38. Precaució
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 109 x 73 mm.
N. XXV de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

39. Dur de pelar
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 100 x 144 mm.
N. XXVI de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

40. Cavaller al trot i altres dos
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 92 x 128 mm.
N. XXVII de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

37. Baralla de l’as de bastos amb el paraiguas
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 82 x 134 mm.
N. XXIV de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982



41. Viatjant
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 116 x 87 mm.
N. XXVIII de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

42. Matrimoni de bracet
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 126 x 101 mm.
N. XIX de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

43. Descans
1937
Litografia sobre paper vitel·la
Signat a llapis
Paper: 243 x 321 mm.
Petjada: 85 x 110 mm.
N. XXX de la sèrie de XXX litografies
Ref.: Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués 
i la seva circumstància. 
Barcelona, Ed. 62, 1982

44. Allargar més el braç que la mànega
Tinta sobre paper verjurat mecànic
Signat “Babel” a l’angle superior dret i inscripció 
amb dedicatòria signatura “X. Nogués” 
a l’angle inferior dret il·legible
Dibuix original publicat a La Catalunya pintoresca.
217 x 291 mm.
Paper torrat amb punts de foxing



45. Caçador i dona nua
Tinta sobre paper verjurat mecànic
Signat “Nogués”
145 x 200 mm.
Paper torrat

46. Gos perseguint un home amb peixos
Tinta sobre paper vitel·la amb filigrana 
Sucursal de Torras Hermanos Barcelona
160 x 240 mm.
Signat “Xn” a la cantonada esquerra baix 
i la dretra superior: “J. Pons i Massaver / 
De l’Art que belluga / Nº2”

47. Escapant d’un llibre
Tinta sobre paper verjurat mecànic
Signat “nogués”
160 x 220 mm.
Paper torrat

48. Home assegut a una cadira
Tinta sobre paper verjurat mecànic
Signat “Babel”
161 x 178 mm.
Paper torrat



49. Home aixoplugat sota un arbre
Tinta
162 x125 mm.
Signat “N.”
Al dors, anotacions manuscrites a llapis 
per la seva publicació

50. Tres dones llançant fletxes a un home
Tinta sobre paper verjurat mecànic
160 x 204 mm.
Al dors segell estampillat Biblioteca de J. Gibert
Dibuix per il·lustrar la Sàtira LXXXII 
De les amors successives de Guerau de Liost, 
publicat per Edicions de la Revista de Poesia
Paper torrat

52. Estirar la corda
Tinta sobre paper verjurat mecànic
Signat “nogués”
150 x 200 mm.
Paper torrat

51. Espantant frares
Tinta i retocs en blanc sobre 
paper verjurat mecànic
210 x 295 mm.
Doble signatura “Babel” i “nogués”
Paper torrat



55. Exposición Internacional de Barcelona 1929 
Pueblo Español
Cartell litogràfic en color
530 x 310 mm. 
Signat dins la imatge 

56. Galeria de Bodegas Laitenas
Barcelona: Oliva de Vilanova imp.
Pamflet publicitari amb tot el ventall 
de productes ofertats. 
Decorats amb vinyetes de Nogués
415 x 300 mm. 2 fulls
Marques de plecs, paper una mica enfosquit

54. L’abella d’Or 
Calendari 1928. Barcelona
Barcelona: Imp. Altes, 1927. 22 cm, 60 h. 
Rústica ilustr.
Cada mes del calendari està decorat 
amb una dibuix de Nogués, signat com Babel

53. Figueres clàssiques
Sanguina sobre paper verjurat
554 x 380 mm.
Signat “X. Nogués”, amb dedicatòria 
“Al amic Vicente”



59. Nogués, Xavier: Abecedari català per a nens
Precedit d’unes paraules d’en Pompeu Fabra, 
de l’Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona: Llibreria Nacional Catalana, 1920. 
17 cm. 29 f. d’il·lustracions.
Enq. de Bueno, en tela, teixell, 
conserva les cobertes originals.

60. Carner, J. (texto); Nogués, Xavier (ilustraciones) 
El país de los tontos (cuento servio)
Barcelona: Edit. Muntañola, 1920. 26 cm. 8 h. 
amb 7 il·lustracions de Nogués, una d’elles 
a doble pàgina. Rústica.

57. Exposición de Aguafuertes de Xavier Nogués 
Del 16 al 30 de abril 1917 en el Ateneo
Xilografia i tipografia sobre paper vitel·la encolat
Díptic publicitari de l’Exposició, amb anotacions 
manuscrites de correccions per la seva publicació.

58. Auca del aplec de Sant Medí
Rodolins de Josep Lleonart. Fotogravat sobre 
paper crema. Barcelona: tip.-Lit. Bilbao, s.a., 1899
440 x 320 mm.



61. Recull documental del muntatge del fris 
de rajoles de Xavier Nogués 
en el Sindicat Agrícola de El Pinell de Brai

Presentem un conjunt de 12 fotografíes 
d’època, (més una moderna) la majoria 
amb el segell de fotògraf F. Serra de Barcelona. 
Gairebé totes les imatges 
estan quadriculades i numerades a mà, 
per servir com a guia per la correcta 
col·locació de les rajoles a l’edifici 
del Sindicat.

El projecte fou encarregat a l’arquitecte
Cèsar Martinell. Aquest, en conèixer
l’obra de Nogués pel celler de les Galeries 
Laietanes, va voler incorporar per 
l’edifici del Sindicat Agrícola un fris 
de característiques similars.

La construcció va patir retards 
i modificacions per falta de finançament. 

I tot i que l’encàrrec del fris continuà 
endavant, no s’atreviren a col·locar-ho al seu  
emplaçament fins l’any 1949. Aquest retard 
propicià que el fris es salvés de la Guerra Civil.

Nogués, preveient que el fris no es 
col·locaria immediatament, va fotografiar-lo  
i numerar les peces perquè en el moment  
que es col·loqués, es fes en l’ordre correcte.
Són aquestes fotografies les que presentem.



62. Barroer, Joan; Nogués, Xavier: Peripècies
Text de Carles Riba. Il·lustracions 
de Xavier Nogués. 
Barcelona: Eds. Muntañola, s.a. 18 cm. 12 h. 
amb 14 dibuixos de Nogués a color. Rústica. 
Segona edició.

64. Liost, Guerau de: Sàtires
Amb il·lustracions de Xavier Nogués
Barcelona: Eds. de la Revista Poesia, 
ca. 1927. 17 cm. 239 p. 
Enq. en mitja pell, nervis.

65. Domenech, Cristòfor de: L’oci d’un filòsof
Il·lustracions de Xavier Nogués.
Barcelona: Libr. Catalònia, 1928. 19 cm. 
236 p., 2 h.  Enq. en tela, conserva rústica original.

63. Nogués, Xavier: 50 ninots
Pròleg de Ramón Reventós. Barcelona: 
Salvat-Papasseit, 1922. 16,5 cm. 5 f. + 50 f. 
d’ il·lustracions. 
Ex-libris. Enq. de Bueno en tela, 
conserva cobertes originals.



66. Sacs, Joan: La nostra gent
Xavier Nogues
Quaderns blaus
Barcelona. Libr. Catalonia, s.a. 17 cm. 
59 p., 1 h. Il·lustracions i làms. Enq. en tela, 
teixell, conserva les cobertes originals.

67. Almanach de el Be Negre 1932
Barcelona: NAGSA, 1931. 24 cm. 70 p., 1 h. 
Rústica il·lustrada per Nogués.

68. Quart, Pere: Bestiari
Barcelona: Generalitat de Catalunya. De-
partament de Cultura, 1937. 20 cm. 139 p., 
3 f. Il·lustr. de Xavier Nogués Enq. de Bueno 
en mitja pell, conserva cobertes originals.

69. Alarcon, Pedro Antonio de: 
El Sombrero De Tres Picos
Barcelona: La cometa, Gustavo Gili, 1934. 
27 cm. Ilustr. a l’aiguafort de X. Nogués. 229 p., 3 h. 
Exemplar del tiratge de 223 en paper Arches 
amb filigrana de La Cometa. 
Rústica, amb camisa.



70. L’humor a la Barcelona del vuitcents
Il·lustracions de Xavier Nogués
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Depar-
tament de Cultura Serveis de Cultura al front, 
1938. 17 cm. 316 p., 3 f. Enq. en tela, teixell. 71. Timoneda, Juan: El Patriñuelo

Madrid: Edit. Emporion, 1941. 17 cm. 
Il·lustracions de Xavier Nogués. Enq. en tela.

72. Ariel. Revista de les Arts
Barcelona, novembre-desembre de 1947, 
Any II, núm. 13. Pp. 93-112
Inclou un article signat per Joan Ainaud, 
Xavier Nogués com a dibuixant i gravador.
Rústica, en rama.

73. Benet, Rafael: Xavier Nogués 
caricaturista y pintor
Barcelona: Eds. Omega, 1949. 24,4 cm. 96 p., 3 h. ,
67 làms. de gravats. Enq. en cartoné, 
llom en tela, amb sobrecoberta il·lustrada.



74. Pujols, Fco. de A.; Marsa, Angel; 
Sabate, Antonio: Xavier Nogués. 
Pintor del vino
Eds. de la Revista Dionysos, 1954. 23,2 
cm. 45 p., 1 h. Abundants il·lustracions, 
incloent la reproducció d’alguns 
plafons del Sindicat de Pinell de Brai 
i de les Galeries Laitanes. Rústica.

75. Nogues, Xavier: 40 barrets de copa
Pròleg de Lluís Permanyer
[Barcelona: Luis Poveda] 1983. 25 cm. 
Aprox. 50 fulls d’il·lustracions. Enq. 
de Bueno en mitja pell, nervis. 
Edició numerada de 28 exemplars. 
Aquest correspon als 7 marcats 
de A a G, amb un aiguafort de Xavier 
Nogués. Signat a llapis per Luis Poveda 
i Lluís Permanyer.

76. La Catalunya Pintoresca
5 fascicles de 10 gravats cada 
un amb text d’en Francesc Pujols.
Barcelona: Libr. Catalonia, 1933. 31,5 cm. 54 fol. 
Amb text i 50 ilustr. de Nogués, signades con Babel. 
Varis dibuixos estan acolorits 
a posteriori. Enc. en arpillera amb estoig. 
Segona edició.



77. Visca la ciutat de Barcelona
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm. Diàmetre: 7,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 
Col·lecció Cambó
Disseny conmemoratiu de la Exposició Universal de 1929

80. Lo pa fa pança i lo bon vi mena la dança
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm. 
Diàmetre: 7,6 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. Etiqueta núm. 222.

79. Vivice bebite col-legiales post multa soecula
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm. 
Diàmetre: 7,6 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 

78. Tres menes hi ha de vi, fresch é fi é fort 
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm. 
Diàmetre: 7,6 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 



81. Qui ben beu viu e qui viu ben beu
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm. 
Diàmetre: 7,6 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 
Etiqueta núm. 223. 

84. Tres menes hi ha de vi, fresch é fi é fort
Vidre esmaltat
Alçada: 11 cm. 
Diàmetre: 7,3  cm.

83. Qui ben beu viu e qui viu ben beu
Vidre esmaltat
Alçada: 11 cm. 
Diàmetre: 7,3 cm.

82. Visca la ciutat de Barcelona
Vidre esmaltat
Alçada: 11 cm. 
Diàmetre: 7,3 cm.



85. Lo pa fa pança i lo bon vi mena la dança
Vidre esmaltat
Alçada: 11 cm. 
Diàmetre: 7,3  cm.

87. Parella d’homes amb ampolla i got de vi 
Vidre esmaltat
Alçada: 10 cm. Diàmetre: 7 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 4
Vidre trencat i encolat

87. Nu femení amb roba blava
Vidre esmaltat
Alçada: 12 cm.
Diàmetre: 4,6 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 2.

86. Nu femení amb roba marró
Vidre esmaltat
Alçada: 12’5 cm. 
Diàmetre: 4,6  cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 2. 
Etiqueta amb núm. 22



89. Nivite bebite col-legiales post multa 
soecula pecula nul
Vidre esmaltat
Alçada: 10,5 cm. 
Diàmetre:  7,3 cm.

92. Parella d’homes amb barrets i gran copa
Vidre esmaltat
Alçada: 10 cm.
Diàmetre: 6,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 4

91. Parella d’homes asseguts i al centre 
gran copa de vi
Vidre esmaltat
Alçada: 10 cm.
Diàmetre: 6,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3.

90. Parella d’homes recolzats en copa 
Vidre esmaltat
Alçada: 10 cm. 
Diàmetre: 6,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 



93. Ballarina ballant, home amb barret de copa 
i copa de cava 
Vidre esmaltat
Alçada: 10 cm.
Diàmetre: 6,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / Crespo f. 10 3. 

96. Noia agafant una filactèria on hi ha escrit
el nom de Barcelona
Vidre esmaltat
Alçada: 9 cm. 
Diàmetre: 7,2 cm.
Sense signatura ni data (1929). Descripció: Vora irregular. 
El dibuix preparatori es conserva al MNAC. Núm. Inv. 107225

95. Homes servint-se vi 
Vidre esmaltat
Alçada: 9 cm. 
Diàmetre: 6,3 cm. 

94. Parella d’homes recolzats en copa 
Vidre esmaltat
Alçada: 9 cm. 
Diàmetre: 6,5 cm. 



97. Parella d’homes músics 
amb escut de Barcelona 
Vidre esmaltat
Alçada: 9 cm.
Diàmetre: 6 cm.
Etiqueta amb núm. 224 

99. Pot i tapadora de vidre 
amb escena de parella 
en un exterior amb vegetació 
Vidre esmaltat
Alçada: 7 cm.
Diàmetre: 7 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 

98. Parella d’homes 
amb un gerro de raïm 
Vidre esmaltat
Alçada: 9 cm. 
Diàmetre: 6 cm. 

100. Borratxo amb jaqueta taronja 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm. 
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 4. 

101. Borratxo amb jaqueta taronja 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm.
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. /  
Crespo f. 10 8. 

102. Borratxo sostenint un got 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm.
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 8. 



104. Borratxo amb ampolla a la mà 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm. 
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 8 . 

105. Borratxo sostenint una copa 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm.
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 8. 

106. Borratxo bevent i saltant 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm.
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 8. 

107. Borratxo levitant  
Vidre esmaltat
Alçada: 4,5 cm.
Diàmetre: 3,5 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 6. 

108. Borratxo bevent i ballant
Vidre esmaltat
Alçada: 4,5 cm.
Diàmetre: 3,5 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 6. 

103. Borratxo amb ampolla a la mà 
Vidre esmaltat
Alçada: 6 cm. 
Diàmetre: 4,8 cm.
Inscripcions: Nogués p. / 
Crespo f. 10 4 . 



109. Borratxo amb ampolla 
a la mà i mà a la panxa
Vidre esmaltat
Alçada: 4,5 cm.
Diàmetre: 3,5 cm.
Inscripcions: Nogués p. /  
Crespo f. 10 2.
 

113. Escena còsmica
Ceràmica esmaltada
Alçada: 15,3 cm. 
Amplada: 15,3 cm.
Inscripcions: “N”
Descripció: Rajola amb escena 
còsmica d’home amb copa  
entre el Sol, la Lluna i la Terra

110. L’home del paraigües
Xavier Nogués dibuix
Josep Granyer escultor
Entre 1933 i 1935
Porcellana blanca esmaltada
Petita restauració
Alçada: 16 cm. (peanya inclosa)

112. El poeta
Xavier Nogués dibuix
Llorens Artigues ceràmica. 1935
Gerro de ceràmica esmaltada
Alçada: 20 cm. 
Diàmetre: 11 cm.
Inscripcions: Nogués 1935 (mig 
esborrada)
Reproduït a Francesc Miralles: 
LLorens Artigas. Catálogo de obra. 
Poligrafa, 1992. Núm. Cat. 1018, p. 376

114. Caçador i dona
Ceràmica esmaltada
Alçada: 27 cm. 
Diàmetre: 17 cm.
Inscripcions: “N”
Descripció: Gerra gran amb vàries 
escenes en exterior de caçador 
amb ocell, de dona asseguda i home

111. Dona Barcelonina
Xavier Nogués dibuix
Josep Granyer escultor
Entre 1933 i 1935
Porcellana blanca esmaltada
Alçada: 15 cm. (peanya inclosa)




