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La nena obrera, La petita obrera o La petita teixidora són alguns dels diferents títols 

amb què s'ha batejat la que és, sens dubte, l'obra mestra del seu autor, Joan Planella i 

Rodríguez (Barcelona, 1849 - 1910), pintor barceloní de vida desconeguda malgrat la 

popularitat d'aquesta tela
1
. 

 

LES VERSIONS           

Abans que res, cal tenir en compte que hi ha dues versions sobre el mateix tema. La 

primera fou pintada el 1882 i és la que tradicionalment s'ha reproduït en infinitat de 

publicacions, especialment a partir de la fotografia que Francesc Català-Roca va fer per al 

llibre Historia de l'art català
2
. Tradicionalment la historiografia ha considerat per molts anys 

que només existia aquesta versió, fins la recent aparició a la casa barcelonina de subhastes 

Balclis, el desembre del 2012, d’una rèplica del mateix artista, datada el 1889
3
. Les 

diferències entre una i altra fonamentalment consisteixen en tres elements: les mides (menors 

a l’última versió), la tècnica (més definida i acabada a la primera) i el colorit (una mica més 

alegre a la segona). Segurament Planella dugué a terme la repetició gràcies a l'èxit aconseguit 

a l'Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid del 1884. Una pràctica força usual per part 

dels artistes de l'època: podem recordar aquí les tres diferents variants que, per exemple, 

Francisco Pradilla executà de la seva Juana la Loca recluida en Tordesillas (1906 i 1907) 

(dues al Museo del Prado, Madrid; l'altra en una col·lecció particular)
4
. 

La novetat de les dues versions és rellevant i fonamental a l'hora de resseguir la 

història de cadascuna d'elles. Discernir de quina de les dues ens parla la premsa de l'època, 

que tampoc n’era conscient de llur existència, no resulta sempre una tasca fácil. A més a més, 

a això cal afegir que no sempre s'aporten dades clau per dur a terme aquesta diferenciació -

mides, reproducció del quadre…-. Finalment, en el cas de la rèplica, cal indicar que, si bé 

apareix datada el 1889, l'obra fou executada uns quants anys abans, com veurem més 

endavant. 

                                                           
1
 Amb motiu de l’activitat “El museu presenta…” (MHCAT, Barcelona) s’ha aprofitat per oferir el primer estudi 

d’aquest artista (vid. document sobre la seva biografia).  
2
 Es tracta de la reproducció apareguda a: FONTBONA, Francesc, Història de l’art català. Volum  VI. Del 

Neoclassicisme a la Restauració 1808-1888, Barcelona, Edicions  62, 1983, p. 234. 
3
 Balclis Barcelona. Diciembre 2012, p. 154, lot núm. 1572 (repr.) 

4
 RIVERA DÁVILA, Sara, La obra invitada… Doña Juana la Loca recluida en Tordesillas por Francisco 

Pradilla, Madrid, Museo del Romanticismo, 2011, p. 4. 
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LES EXPOSICIONS I EL DESTÍ         

Si bé La nena obrera original apareix datada el 1882, no fou fins dos anys després que 

es donà a conèixer públicament. Tanmateix, abans de la seva participació en l'Exposición 

Nacional de Bellas Artes de Madrid, que és la més recordada, sembla que Planella volgué 

presentar-la als seus paisans en una mostra a la Sala Parés. El més curiós de tot és que 

originàriament sembla que el quadre no fou intitulat com el coneixem avui dia, sinó que feia 

ús d'una cita bíblica: 

“Del señor Planella y Rodríguez es un lienzo de regulares dimensiones que titula su 

autor ‘Ganarás el pan con el sudor de tu rostro’ y que es destinado a figurar en la Exposicion 

nacional de Madrid. Este cuadro merece los mayores elogios tanto por lo tierno del asunto 

(pues representa una linda muchacha de unos doce años trabajando en un telar mecánico,) 

como por la valentia y seguridad en la aplicacion del color. 

La perspectiva es buena y la factura, sin ser relamida, deja apreciar los mas pequeños 

detalles. 

Felicitamos al señor Planella por su nueva obra y le deseamos tenga buena suerte en 

la Exposicion á que vá destinada”
5
. 

Efectivament, el títol implicava unes connotacions morals i una interpretació més 

transcendent que, de qualsevol forma, sempre mantingué. D'altra banda, aquesta exposició 

tingué lloc entre el març i l’abril del 1884, és a dir, poc abans de la inauguració de la Nacional 

de Madrid, que fou el dia 24 de maig. Planella ja tenia experiència en aquestes mostres, ja que 

ja havia concorregut en les edicions del 1871 (amb el quadre El día de San Baldomero)
6
, i deu 

anys més tard (després de la seva estada a Roma amb la Pensió Fortuny), el 1881, amb La 

verema (Museo del Prado, Madrid) i Camino de Montserrat, per les quals sembla que fou 

reconegut amb una medalla de tercera classe
7
. Així doncs, davant aquesta bona acollida, va 

decidir presentar-se a la del 1884. 

                                                           
5
 “Crónica general”, La Publicidad, Any VII, Núm. 2.199, Barcelona, 10 abril 1884, [pp. 2-3]. 

6
 X, “Exposición Artística”, La Ilustración española y americana, Any XV, Núm. XXXIV, Madrid, 5 desembre 

1871, p. 592 (repr.), 594. Aquest quadre fou exposat aquell mateix any a Barcelona. 
7
 Si bé en alguns llocs s’assenyala que va rebre aquesta medalla, no s’ha pogut verificar del tot. Vid. 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Tomo XLV, Barcelona, Espasa, 1921, p. 320: és el primer 

lloc on es diu, tot i que als llibres dedicats a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, en la relació detallada 

de tots els guardonats, no hi apareixen esmentats (vid. PANTORBA, Bernardino de, Historia y crítica de las 
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Pel catàleg d'aquest certamen, sabem que Planella va presentar dos olis, Un lancero de 

Borbón, i el que ara ens ocupa, ara ja sí intitulat com a La niña obrera, malgrat no oblidà 

d'afegir com a subtítol l'anterior cita del Gènesi, “Y dijo Dios: ‘Ganarás el pan con el sudor 

de tu rostro’”
8
. Fou, però, aquesta pintura la que aviat causà admiració entre el públic i la 

crítica especialitzada, i d'aquí que els comentaris a la premsa foren en general molt positius
9
. 

Es valorà que el pintor hagués tingut la valentia de representar un tema contemporani, car es 

considerava necessari i fins i tot digne de ser plasmat en pintura; i com, malgrat la seva 

postura de denúncia, havia aconseguit trobar poesia en una cosa que fàcilment podia haver 

caigut en la lletjor. Per tant, es va aplaudir el fet que hagués aconseguit l’equilibri difícil entre 

modernitat i bellesa, d'una manera emotiva, i sense oblidar per descomptat la perfecció de la 

tècnica. Potser l'únic que alguns li van retreure fou la fredor en el color. Els aplaudiments 

apareguts en tinta a través de les pàgines i pàgines de la premsa finalment es materialitzaren 

quan el jurat el condecorà amb la tercera medalla
10

. 

És en aquest moment de triomf en què a Planella se li va ocórrer segurament la idea de 

pintar una segona versió. La següent referència que tenim d'aquesta obra fou un any més tard, 

en la "Primera exposición de acuarelas, dibujos y pinturas al óleo y escultura”, organitzada pel 

Centro de Acuarelistas de Barcelona al Museu Martorell. Al catàleg en paper, llegim que va 

portar tres obres, la desconeguda En el mercado, Lancero de Borbón y La pequeña obrera. 

Gràcies a que es reproduïren algunes de les obres exposades en el catàleg, observem que si bé 

la segona pintura segurament es tracta de la mateixa que va dur a Madrid, no passa el mateix 

amb l'última, que ara ja no és la "nena", sinó la "petita". Efectivament, a banda d'aquesta 

variant en el títol -que, a més a més, ja no va acompanyat de la cita bíblica-, el que ens ajuda a 

confirmar que no és el mateix quadre és la fotografia
11

, que després d'una anàlisi detallada, 

presenta lleus variants (pinzellades, detalls de la maquinària, rostre del contramestre...), que sí 

                                                                                                                                                                          
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, Jesús Ramón García-Rama, 1980 

(1948); y Exposiciones Nacionales del Siglo XIX. Premios de Pintura, Madrid, Ayuntamiento de Madrid-

Concejalía de Cultura-Centro Cultural del Conde Duque, 1988). 
8
 Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 

1884, p. 114. Per les mides facilitades al catàleg, sabem que es tracta de la primera versió sobre el tema. 
9
 Per la seva extensió i pel seu interés, no les hem inclòs dins del text general. Vid. “Annexe: Crítiques “La nena 

obrera”. 
10

 Aquest guardó surt a tot arreu. Podem recordar-ne les monografies abans esmentades sobre les Exposiciones 

Nacionales: PANTORBA, Bernardino de, op. cit., p. 121; i Exposiciones Nacionales…, op. cit., p. 283. 
11

 Año 1885 Catálogo General Ilustrado de la Primera exposición de acuarelas, dibujos y pinturas al óleo y 

escultura celebrada por el Centro de Acuarelistas de Barcelona en el Museo Martorell, Barcelona, Montaner y 

Simón, 1885, p. 97: es tracta de la il·llustració núm. 8. 
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coincideixen en canvi amb la rèplica datada el 1889. És per aquest motiu que considerem 

apòcrifa (o modificada posteriorment, potser pel mateix artista per adaptar-la a cada 

exposició) aquesta data i com a mínim, l’avancem al 1885. 

Aquesta rèplica (matís que la premsa de l'època no sembla adonar-se’n) va rebre la 

mateixa bona acollida que l'original, com donen fe les paraules d'Alfredo Opisso des de La 

Ilustración Ibérica: “La Pequeña obrera, de J. Planella y Rodríguez; este cuadro gusta 

muchísimo, con razón sobrada; no siempre se consigue que una figura parezca arrancada de 

la realidad ni se logra que produzca la tierna emoción que hace experimentar la humilde 

tejerdocita del señor Planella. Muy bien”. Un cop més, s'insistia en l'equilibrisme entre 

realisme i sentiment, encara que potser el més interessant era l'al·lusió a què l'obra agradava a 

tothom per igual. Opinió no compartida, però, per Federico Cajal, periodista de La Ilustración 

i autor de l'única crítica negativa trobada sobre el quadre: 

“Hemos dejado para el final de la pintura al óleo el cuadro de Planella y Rodríguez, 

La pequeña obrera, en la cual nos presenta una niña trabajando en un telar Jacquard. No 

especificaremos la obra, sólo indicaremos el defecto grave del cuadro, que está en oposición 

con el mismo espíritu que reina en un taller: la luz. La primera condición requerida en una 

cuadra para industria es la luz, aun antes que el espacio, pues este puede reducirse, pero sin 

aquella raras veces se trabaja. Así el cuadro resulta antipático, y en vez de ser atractivo el 

progreso de la industria en un sistema de telar tan perfeccionado y completo, parece el antro 

del sufrimiento, el lugar del pesado martirio de la vida. Por más que sea así muchas veces, no 

es lo general, ni el arte nos exije estas creaciones. Con luz, aire, vida en el espacio, asi 

pintado el cuadro hubiera adquirido un valor sumamente mayor, lo que hoy es repulsivo”
12

. 

De mentalitat conservadora i insensible (en cap moment fa esment a la situació 

d'explotació de la nena i sí en canvi al progrés industrial), a ulls actuals el seu comentari és 

vàlid justament pel contrari, és a dir, tot el que critica en negatiu és de fet el que més es valora 

avui d'aquest quadre. 

                                                           
12

 CAJAL, Federico, “Bellas Artes”, La Ilustración. Revista Hispano-Americana, Any 6, Núm. 242, Barcelona, 

21 juny 1885, p. 387. 
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El següent destí que l'esperava a La nena obrera era ja internacional. Exposat al Saló 

de París del 1887
13

, superà la prova de foc amb escreix. D'això dóna fe la següent crítica 

apareguda a L'Artiste. Revue de Paris, destacada pel seu autor com l'obra més important de la 

secció espanyola (i de fet, la primera de les que ens parla): 

“Parmi les tableaux justifiant l'épithète de hors ligne, je placerai la Petite ouvrière de 

M. Juan Planella-Rodriguez, de Barcelone, élève de l'école des Beaux-Arts de cette ville, une 

école où l'on travaille et sait travailler. Voilà une œuvre et une signature qui, pour le plus 

grand nombre, seront passées inaperçues, je souhaite que ces quelques lignes tombent sous 

les yeux de l'artiste, à titre de réparation. Ce qui manque souvent à nos compatriotes ce n'est 

pas le métier, l'habileté, le goût, c'est le sentiment. Habitant Paris pour la plupart et n'en 

sortant que pour de rares échappées; dans ce cas même, gagnant des villages ou des 

hameaux qui sont des caravansérails de rapins, ils voient bien le côté extérieur, pittoresque 

des choses, mais ils en pénètrent rarement l'âme. Choisissons comme exemple la Forge de M. 

Rixens: je ne retire aucun de mes compliments, mais le peintre français a vu, dans cet épisode 

de la vie ouvrière, un curieux effet de lumière spéciale, l'occasion d'études de nus; malgré 

toutes ses qualités, il ne se dégage pas une idée de sa composition. M. Planella nous mène lui 

aussi dans une fabrique, dans une manufacture de tissus; le labeur du peuple pour la 

production industrielle, la lutte de l'homme, de la femme, de l'enfant -ce qui est pis- contre les 

machines aux menaçants et dangereux engrenages, est le sujet de son tableau. Mais il ne se 

contentera pas de rendre le jour de l'atelier, la poussière des draps voletant dans l'espace, la 

crasse des murs où l'huile des rouages, volatisée dans l'air, vient déposer son enduit poisseux. 

Il accroche, pour faire bien ressortir sa pensée, à la partie supérieure du cadre, ce cartel: 

«Dieu a dit: Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front», et c'est l'être humain, c'est l'âme 

du travailleur populaire, infime et pauvre que raconte son pinceau. Une petite fille est là, 

debout, avec une physionomie pâlotte, joliette, un peu bouffie, de cette bouffissure anémique 

des enfants privés de grand air; des vêtements de grossière laine, mal ajustés à sa taille, 

évidemment déjà profites dans une famille nombreuse, ayant à leur actif d'autres états de 

services, recouvrent son corps maigrelet. Elle peut bien avoir huit ou dix ans d'âge. Combien 

dure la loi sociale qui l'a sans pitié arrachée à ses jeux et courbée ainsi dans un patient 

effort! mais elle ne songe pas à se plaindre, c'est une vaillante et résignée travailleuse; 

                                                           
13

 Salon de 1887. Catalogue illustré. Peinture & Sculpture, París, Ludovic Baschet éditeur (Librairie d’Art), 1887, 

p. 34. 
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attentive, appliquée, elle remplit sa tâche comme une grande personne. Attentive, le sera-t-

elle assez? Son bras de gamine ayant encore les bondissements de l'enfance guide et conduit 

la trame. Un faux mouvement, et cette menotte  -amoureusement peinte par l'artiste- sera 

prise par la mâchoire de fer du métier. Eh bien, cette pensée, on ne peut regarder la toile sans 

qu'elle envahisse votre cerveau.  

On est ému, attendri, empoigne' par cette peinture profondément simple, mis 

profondément sentie également; et quand j'aurai ajouté que le côté extérieur ne laisse rien à 

objecter, on conviendra que. M. Planella-Rodriguez est digne de mon expression élogieuse”. 

Si bé en el catàleg no s'expressen les mesures de la pintura, gràcies a l’explicació que 

ens ofereix, amb la menció de la cita bíblica, deduïm que es tractava de la primera versió
14

. 

En els anys successius tornà a exposar una de les dues versions en diferents ciutats de 

tot el món, amb idèntica rebuda: el 1888, a l'Exposició Universal de Barcelona
15

, on 

aconseguí la primera medalla; el 1891, a la Internacional de Belles Arts de Berlín 

(probablement la pintura original, ja que s'acompanyava al catàleg amb la cita bíblica)
16

, on 

va aconseguir una medalla d'or de segona clase; i finalment, el 1893, a l'Exposició Universal 

de Chicago (també anomenada World's Columbian Exposition, en honor al quart centenari del 

descobriment d'Amèrica per Cristòfor Colom)
17

, on se li va lliurar una altra medalla. 

Precisament en aquest certamen s’exhibiren altres obres afins a aquest realisme social, com 

La petita destil·leria (1890) (Nationalmuseum, Estocolm), del suec Anders Zorn, que hi havia 

estat deixada per la ciutadana de Chicago Bertha Palmer
18

; mentre que Joaquín Sorolla 

aconseguí la medalla d'honor amb ¡Otra Margarita! (1892) (Mildred Lane Kemper Art 

Museum-Washington University, Saint Louis). 

                                                           
14

 PONSONAILHE, Charles, “Le Salon (1). Peinture. III”, L’Artiste. Revue de Paris. Histoire de l’art 

contemporain, París, Vol. II, Any 57, 1887, pp. 102-103. 
15

 Exposición Universal de Barcelona 1888. Catálogo especial de las obras de Pintura, Dibujos, Grabados, 

Litografías, Acuarelas, etc. Escultura y Arquitectura expuestas en la Sección Española del Palacio de Bellas 

Artes, Barcelona, Junta de Museos, 1888, p. 15. 
16

 Internationale Kunst-Ausstellung: veranstaltet vom verein berliner Kúnstler anlässlich seines fünfxigjährigen 

Besteh ens 1841-1891: katalog, Berlín, Vereins Berliner Künstler, 1891, p. 195. Hem aconseguit localitzar en 

una col·lecció particular el diploma pel qual se li concedí aquesta medalla.   
17

 IVES, Halsey Cooley, World's Columbian Exposition 1893. Official catalogue. Part X. Department K. Fine 

arts, Chicago, W.B. Conkey, 1893, p. 182. 
18

 TOSTMANN, Oliver (ed.), Anders Zorn. A European artist seduces America, Boston-Londres, Isabella 

Stewart Gardner Museum-Paul Holberton Publishing, 2013, p. 108. 
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La variant que envià Planella per al certamen dels Estats Units era la darrera. Sembla 

que fou adquirida el 1893 per la Fall Festivities Association de Saint Louis, tot ingressant en 

el City Art Museum d’aquesta població com a part de la Washington University Collection
19

. 

Per les mesures que apareixen en un catàleg del museu del 1915, així com a la fitxa 

catalogràfica del propi museu, on apareix amb una fotografia, ens permet confirmar que és el 

mateix quadre
20

. Tanmateix, el 1945 el museu donà de baixa la pintura i es vengué en 

subhasta pública a les Kende Galleries de Nova York, el 4 de maig del 1945 per 220 $
21

. És 

llavors quan probablement inicià el camí de tornada a Espanya, entrà aleshores en mans 

privades, per ésser finalment adquirida a la sala de subhastes Balclis, el 19 de desembre del 

2012 i ingressar a les col·leccions del Museu d’Història de Catalunya. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA NENA OBRERA 

DINS DE L’ESTIL I LA PRODUCCIÓ DE JOAN PLANELLA    

“[…] el catalán Planella, quizás sin saberlo, columbraba un nuevo rumbo de la 

pintura en España, con el sentido lienzo Pequeña obrera; […]”
22

. Aquestes paraules, escrites 

per Rafael Balsa de la Vega el 1900, resumeixen la consideració general que la crítica, gairebé 

20 anys després, seguia tenint del quadre de Planella. I és que es convertí ipso facto en un 

clàssic modern de l'art català i espanyol del segle XIX. D'això dóna fe també la confessió que 

Joan Brull va llançar des de les pàgines de Joventut
23

: 

“Pera no ferme pesat, me concretaré á parlar de dos quadros d’artistas catalans que, 

per més que ja fa anys que’ls vaig veure, no se m’han esborrat de la memoria y crech tenen 

alguna de las grans qualitats ja indicadas. L’un d’ells es d’en Planella Rodriguez, y va 

                                                           
19

 El City Art Museum de Saint Louis es tracta d’un museu integrat per col·leccions d’origen divers. 
20

 City Art Museum, Saint Louis. Catalogue of paintings. 1915, St. Louis, City Art Museum, 1915, p. 151. 

Agraïm l’ajuda de Clare Vasquez, Public Services Librarian of Saint Louis Art Museum. 
21

 Kende Galleries at Gimbel Brothers: Representative paintings by famous XIX Century Artists, Old Masters, 

American Bronzes…, Núm. 201, Nova York, 1945, p. 70, lot núm. 122. Agraïm la col·laboració de Kim Broker, 

Assistant Registrar for Collections of the Mildred Lane Kemper Art Museum, Saint Louis. Curiosament el 

quadre original tingué una vida paral·lela, ja que “a mitjan segle XX retornaria a Barcelona, a la Sala Parés, 

essent adquirit per la família Trinxet, industrials destacats del sector textil” (vid. Sala, Teresa-M., “Filantropia i 

caritat. Les arts i el conflicte social entre 1885-1897”, Anuari Verdaguer, Núm. 19, 2011, p. 451, nota núm. 16). 
22

 BALSA DE LA VEGA, Rafael, “Crónica de Arte”, La Ilustración española y americana, Any XLIV, Núm. 

XV, Madrid, 22 abril 1900, p. 239. 
23

 BRULL, Joan, “Motllos vells y modas novas”, Joventut, Any II, Núm. 113, Barcelona, 10 abril 1902, p. 238. 

Aquest comentari ha sigut el més reproduït en relació a aquesta pintura. 
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figurar en nostra Exposició universal. L’assumpto no pot ésser més senzill: una nena anémica 

trevallant en un teler, pintada molt senzillament. Cap novetat de técnica, res de rompre 

motllos; y no obstant, aquell quadro tan petit va anar creixent, el jurat va adonarsen, després 

va seguir una marxa triomfal per varias exposicions d’Europa, y acabá per ésser venut á 

Chicago á un preu extraordinari”. 

De la mateixa manera que Balsa de la Vega, es feia ressò de la seva importància, fins i 

tot a nivell mundial; d’altra banda, però, creiem que aquesta pintura acabà per influir 

poderosament en l’obra del mateix Brull ("me concretaré á parlar de dos quadros d’artistas 

catalans que, per més que ja fa anys que’ls vaig veure, no se m’han esborrat de la memoria"). 

En efecte, el prototip de nena que va concebre Planella vint anys abans correspon 

perfectament amb el que Brull va pintar al llarg de tota la seva vida, des dels seus inicis lligats 

encara amb el Realisme (Nena amb oques, c. 1891, MNAC, Barcelona), fins als de les seves 

obres mestres simbolistes com Ensomni (c. 1906) (MNAC, Barcelona). 

A part d'aquesta influència puntual, l'apreciació que ja van tenir els seus coetanis es va 

mantenir de manera unànime posteriorment. Així, el 1983, un segle després que Planella la 

pintés, Francesc Fontbona la qualificava d’“una de les peces antològiques de la pintura 

catalana del segle XIX” i d’“obra que ha esdevingut emblemàtica i antològica dins l’art de 

crónica social”
24

. El caràcter de fita és cert, ja que ha passat a ser una de les imatges més 

populars a l'hora d'il·lustrar la Revolució Industrial a Catalunya i, ja en concret, de la seva 

cara més fosca, lligada amb el treball infantil
25

. Tot i així, cal assenyalar també que fins ara 

mai havia estat estudiada amb la profunditat que es mereixia
26

. 

Si precisament aquesta pintura és la més coneguda de l'autor i la que ha contribuït a 

vincular-lo al Realisme del segle XIX, no passa el mateix amb la resta de la seva producció, 

que encara avui dia resulta un misteri en quasi la seva totalitat. No obstant això, si bé no tenim 

constància gràfica d'aquests quadres, sí que ens han quedat els títols i per ells intuim que La 

nena obrera no va ser flor d'un dia. Des dels inicis de la seva carrera com a pintor als anys 70, 

Planella es mostrà interessat en captar la realitat circumdant, a través d'escenes costumistes 
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 FONTBONA, Francesc, op. cit., pp. 234 i 236. 
25

 És per aquest motiu que ha esdevingut imatge clàssica dels llibres d’història que tracten aquest període. 
26

 Potser perquè gairebé sempre ha romàs en col·leccions privades. De fet, al segle XX només és té constància 

d’haver-la vist en una exposició i fora de Barcelona. Vid. SALA, Teresa-M. (ed.), Barcelona 1900, Àmsterdam-

Bruselas, Van Gogh Museum-Fonds Mercator, 2007, p. 28 (repr.). 
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però sempre del seu temps. En la majoria d'elles sembla que es es preocupà pels aspectes més 

quotidians, a vegades amb rèmores del Romanticisme, i en altre ocasions sense poder evitar 

caure en el anecdotisme omnipresent d’aleshores. Tot i així,  quadres com La feria del arraval 

en Barcelona, però sobretot La siesta del obrero o Incidente de una huelga ens fan pensar en 

un artista atret pel modus vivendi i vicissituds del proletariat. 

Durant el decurs 

d'aquesta recerca, hem 

localitzat un quadre de 

Planella en una col·lecció 

particular de Barcelona i 

inèdit fins ara, i que pot 

ajudar una mica més en la 

consideració de Planella 

com a artista lligat amb el 

realisme social. Es tracta 

d'una pintura realment 

interessant, situada un altre 

cop a l'interior d'una 

fàbrica tèxtil i datada el 

1888. Tot i que en el marc 

del quadre figuri la placa 

amb la següent llegenda, 

"Juan Planella i Rodríguez 

(1843 - 1910) / Esbós de" 

La noia de la fàbrica "/ Medalla d'or a Berlín 1891", segurament fou afegida a posteriori. A 

més de l'error en la data de naixement, trobem un parell més: la consideració d'esbós per a La 

nena obrera (malgrat l'ambientació fabril, no hi ha res més en comú); i, en conseqüència, 

l'adscripció d'aquest quadre amb la medalla d’or que guanyà a Berlín (quan fou justament el 

de la nena). Més aviat pensem, i amb tota seguretat, que per l'any d'execució i el tema 

representat es tracti del desaparegut Incidente de una huelga, que en teoria s’exhibí a París el 
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1889
27

. Amb aquesta composició Planella sembla retre’s un homenatge a sí mateix, o intentar 

perpetuar l'èxit de la seva pintura més coneguda: vet aquí que jugui amb els mateixos 

elements, com ara idèntic escenari, és a dir, una fàbrica tèxtil amb els telers de fons, i la 

presència destacada de dues nenes en primer terme. A diferència de La nena obrera, però, 

aquí l'autor prefereix sutbrallar el valor afectiu més que el reivindicatiu que podria haver-se 

tret del tema; emfasitza el seu component anecdòtic, cosa de la que aconseguia lliurar-se 

victoriosament en la pintura de la teixidora. Amb tot, no deixa de ser un exemple curiós de 

pintura social i que enllaça perfectament amb la iconografia més carismática de Planella. 

Tot i això, és difícil concloure quines van ser les intencions del nostre artista a l'hora 

de pintar aquests temes, ja que a més de desconèixer la resta de les seves pintures més 

"socials", no tenim cap testimoni del seu pensament
28

. Podria il·luminar-nos una mica la 

petita esquerda que s’obre al primer títol amb el qual batejà La nena obrera el 1882, 

“Ganarás el pan con el sudor de tu rostro”, cita sobre el càstig diví i la condició humana que 

apareixia inscrita en el marc original de la primera versió
29

. Aquest afany de transcendència i 

lectura al·legòrica en pintures de la vida moderna, com ara el món del treball, sembla que era 

comú a l’època: un testimoni perfecte al respecte ens l’ofereix l’ambiciós quadre intitulat 

Treball (1852, 1865-1865) (Manchester City Art Gallery) del britànic Ford Madox Brown, 

autor igualment del seu marc on es podia llegir aquesta frase del Gènesi. 

Fos com fos, el que sí és veritat és que sintonitzava més amb aquest tipus d'obres. Els 

comentaris trobats a la premsa de l’època sobre els seus quadres insistien en aquests trets, en 

la fascinació del seu autor pels temes del dia a dia, servits per una tècnica naturalista i 

psicologista, a la recerca de la veritat. En parlar el 1881 de la seva pintura La verema, el 

periodista Aguilar ho feia de forma positiva,: “la naturalitat es la condició esencial de las 

obras del Sr. Planella; […]. Per l’acert qu’en ell ha mostrat lo autor nos creyém en lo deber 

d’aplaudirlo y felicitarlo, recomanantli que continúe sa brillant carrera sens apartarse may 

d’aqueix terreno en que s’hi trova la veritat y’l ben entés realisme”
30

. És com si Planella 
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 Enciclopedia Universal…, op. cit., p. 320; GONZÁLEZ, Carlos – MARTÍ, Montserrat, Pintores españoles en 

Roma (1850-1900), Barcelona, Tusquets, 1987, p. 270; i FONTBONA, Francesc, “La pintura d’història”, 

FONTBONA, Francesc (dir.), El Modernisme. Vol. V. En paral·lel al Modernisme, Barcelona, L’isard, 2003-

2004, p. 122: tots ells insisteixen que s’hi presentà el 1889, dada que no s’ha pogut contrastar encara. 
28

 De fet, no coneixem res de la seva vida personal i ni tan sols la seva cara! 
29

 Desconeixem si aquesta versió encara manté el mateix marc i aquesta inscripció. 
30

 AGUILAR, J., “La cullidora”, La Ilustració catalana, Any III, Núm. 71, Barcelona, 30 setembre 1882, p, 283. 
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hagués interioritzat aquestes paraules, perquè a l’any següent explorà fins els seus límits les 

possibilitats que li oferia el Realisme i executà La nena obrera.  

Tot el contrari de quan exposà Los comuneros de Castilla (Museo del Prado, Madrid) 

a l'Exposición Nacional de Bellas Artes el 1887: si bé la crítica va lloar el seu mestratge 

tècnic, van trobar a faltar l'autenticitat d’altres creacions seves com l’anterior. Així ho va 

deixar caure Fernanflor des de La Ilustración española y americana: 

“El Sr. Planella, autor de este lienzo, obtuvo una medalla de tercera clase en la 

Exposición de 1884, con una preciosa figura, la Niña obrera. Yo tuve entonces ocasión de 

elogiarle por la tendencia de aquella obra, verdadera página del trabajo industrial; […]. 

Pero el Sr. Planella juzgó que ese camino no le llevaría lejos en su carrera de artista, y 

desgraciadamente pensó bien. Dejó la vida moderna y los problemas sociales y sentimentales 

para entrarse en el terreno de la historia con pretensiones de pintor descomunal. […]. La 

Niña obrera de la Exposición pasada valía más, en mi humilde concepto, y significaba una 

tendencia más contemporánea y más artística. El Sr. Planella, pintor distinguido, filósofo y 

poeta de su siglo con el pincel, se ha confundido entre la turba de los pintores rutinarios y 

arcaicos, para los cuales la dignidad, la nobleza, la importancia y la trascendencia de un 

asunto están en que los personajes lleven ropas talares ó corazas resplandecientes. 

 Es una equivocación del Sr. Planella, recompensada”
31

. 

Podem extreure, doncs, que Planella no sempre va fer un bon ús d'aquest talent innat 

per copsar la realitat: potser aquí en va fer una concessió als gustos dels acadèmics, en aplicar 

el seu virtuosisme a la pintura d’història i voler demostrar així que podía ser considerat per a 

assumptes “més elevats”. 

 

CARA I CREU DE LA PINTURA REALISTA A CATALUNYA
32
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 FERNANFLOR (Isidoro Fernández Flórez), “Exposición Nacional de Bellas Artes. Las segundas medallas. 

Salida de los Comuneros de Valladolid”, La Ilustración Española y Americana, Any XXXI, Núm. XXII, 

Madrid, 15 juny 1887, p. 383. 
32

 Una bona primera aproximació a la pintura d’aquesta època ens l’ofereix TRENC BALLESTER, Eliseo, 

“Costumbrismo, Realismo y Naturalismo en la pintura catalana de la Restauración (1880-1893), LISSORGUES, 

Yvan (coord.), Realismo y Naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 

1988, pp. 299-310. 



El Museu presenta…  Juan C. Bejarano Veiga 
La nena obrera (c. 1885),                                                                                Doctorand Història de l’Art  - UB 
de Joan Planella i Rodríguez                                                                                     (Col·laborador del GRACMON) 

BALCLIS – Departament de Pintura   

 

La nena obrera ocupa una posició cabdal dins de la pintura realista espanyola i 

catalana del segle XIX. La data d'execució de la primera versió el 1882 ens permeten 

considerar-la com una de les primerenques creacions mestres fetes sota els ideals d’aquest 

moviment a casa nostra, conscient el seu autor que "il faut être de son temps". Del 1884 és La 

migdiada (Col·lecció particular, esbós al MNAC, Barcelona), de Ramon Martí i Alsina i 

honorada com l'obra mestra del Realisme català. De qualsevol forma, cal remarcar el seu 

caràcter de pionera, car fins al 1889 aquesta mena de pintura no començaria a tenir un 

predicament general dins de l’àmbit oficial, i amb ella Planella s’havia avançat quatre anys.  

De la Catalunya del seu temps, potser l'artista amb el qual mantingué alguns 

paral·lelismes fou Roman Ribera
33

. Pertanyents a la mateixa generació, Ribera estigué també 

una temporada estudiant a Roma i participà aleshores en diverses exposicions nacionals i 

internacionals, consagrant-se en la segona meitat de la dècada del 1880, com Planella. 

Ambdós visqueren igualment les desviacions respecte els seus ideals realistes dels inicis: si el 

1887 hem vist que el nostre pintor va caure en la temptació de l'academicisme, en el cas de 

Ribera va trair els seus ideals de pintar la gent més humil, a favor d'una pintura més 

comercial. És coneguda la carta dirigida al seu mestre Pere Borrell del Caso el 1877, en què 

manifestava el menyspreu a la pintura burgesa en què, però, va acabar sucumbint: “Como 

aquí en París domina el gusto de los cuadros en que haya mujeres elegantes y bonitas y en 

que el asunto sea alegre aunque sea frívolo, yo tengo que sostener una lucha para combinar 

cuadros vendibles y que al mismo tiempo sean lo que han dado en llamar realismo que es lo 

que a mí me guta, pues hay cosas que yo pondría en el cuadro y no puedo, pues ya dice 

Goupil que mis cuadros son algo canalla. Pues si yo los hiciera completamente a mi gusto, 

creo que entonces diría que son asquerosos, por más que a los artistas les gustasen. Pero no 

hay más que seguir adelante hasta que se convenzan de que un obrero y una mujer del pueblo 

pueden ser bonitos si están bien pintados”
34

. 

A més de Ribera, en els mateixos anys en què exposava Planella trobem a Catalunya 

altres pintors atrets pel Realisme, alguns malauradament fins i tot més enigmàtics, com F. 
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 Un dels estudis més complets d’aquest artista l’ofereix CASCANTE GOMIS, María Asunción, “Romà Ribera 

i Cirera (1848-1935)”, D’art, Núm. 3-4, Barcelona, octubre 1977, pp. 49-64. 
34

 Cit. a: FONTBONA, Francesc, “Comercio y difusión del arte en la España del siglo XIX”, XV Congrés 

Nacional d’Història de l’art. Models, intercanvis i recepció artística, de les rutes marítimes a la navegació en 

xarxa, Mallorca, Edicions UIB, 2008, pp. 545-546. 
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Llorens i Riu que, en la mateixa exposició del Centro de Acuarelistas del 1885 en què Planella 

exposava La nena obrera, ell presentava una Tintoreria d'estil clarament naturalista
35

.  

Temes i tractament anàlegs els trobem també en la primera etapa de Santiago Rusiñol. 

Cap al 1886-1890 va concebre una sèrie de composicions que plasmaven racons sense encant, 

que ell, però, consideraba dignes de ser pintats i que es trobaven relacionats amb el món del 

treball: interiors de tintoreries i ferreries, o fàbriques de paraigües i tèxtils
36

. De totes elles, 

potser la més coneguda sigui La fàbrica (1889) (Foment del Treball Nacional, Barcelona). Al 

respecte, cal tenir en compte una dada important: i és que Rusiñol descendia d'una família 

d'empresaris dedicats a les filatures a Manlleu
37

. El mateix podem dir de Ramon Casas, la 

mare del qual posseïa una fàbrica, també tèxtil, instal·lada al monestir de Sant Benet de 

Bages
38

, si bé Casas mai demostrà interès a l'hora de pintar aquests escenaris. Joaquim Mir 

també fou un dels altres afortunats, car va poder desenvolupar part de la seva carrera pictòrica 

gràcies a la manutenció que li garantia el seu oncle Avelino Trinxet, un altre destacat 

industrial tèxtil català
39

. En canvi, dècades enrere Martí i Alsina havia hagut de treballar en 

una fàbrica...
40

 

Així doncs, mentre Planella es dedicava a plasmar amb convicció el món de les 

fàbriques tèxtils de Catalunya i la seva vessant més inhumana, de l’altre cantó ens trobem 

amb artistes que podien viure precisament bé gràcies a aquestes injustícies. La cara i creu de 

la indústria tèxtil i els seus vincles obscurs amb l’art català de la seva època. 

 

“SOROLL DE TELERS, SOROLL DE DINERS” 
41
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 Año 1885 Catálogo General Ilustrado…, op. cit., il. 55. 
36

 LAPLANA, Josep de C.-PALAU-RIBES O’CALLAGHAN, Mercedes, La pintura de Santiago Rusiñol. Obra 

completa. Vol. 3, Barcelona, Mediterrània, 2004, pp. 29-32. 
37

 Vid. COLL, Isabel, Els Rusiñol. Inicis i consolidació d’una nissaga, El Centaure Groc, 2000. 
38

 COLL, Isabel, Ramon Casas, una vida dedicada a l’art, Barcelona, El Centaure Groc, 1999, p. 19. 
39

 CAMPS, Teresa, “La relació de mecenatge entre l’industrial Avelino Trinxet i el pintor Joaquim Mir”, 

Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte. Vol. II, Barcelona, MNAC-IEC-Publicacions de l'Abadia 

de Montserrat, 1999, pp. 219-224.  
40

 LLADO, Maria, “Movimiento naturalista durante “La Renaixença: expresiones pictóricas”, LISSORGUES, 

Yvan (coord.), op. cit., p. 291. 
41

 D’entre les diferents fonts consultades per redactar aquest apartat, volem esmentar GABRIEL, Pere, “El 

mundo del trabajo. Campos, talleres, fábricas”, España fin de siglo 1898, Barcelona, Fundación ‘la Caixa’, 1997, 

pp. 79-87. 
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 “Catalunya, la fábrica de España”. Així era coneguda Catalunya al segle XIX 

gràcies a que fou una de les poques zones en què existí una certa implantació i 

desenvolupament de la Revolució Industrial. De fet, durant gran part de la centúria Espanya 

continuà essent un país principalment agrari, amb la població repartida en nuclis rurals. De 

tota manera, progressivament s’advertí un major moviment migratori del camp a la ciutat, 

amb el creixement correlatiu dels centres urbans i els canvis en les formes de vida. Si al País 

Basc i Navarra és on hi havia la indústria minera, metal·lúrgica i siderúrgica, a Catalunya en 

canvi existí una major concentració del sector tèxtil. Això va permetre un creixement 

econòmic sense precedents, especialment a Barcelona, el que va fer que es bategés el decenni 

de 1876-1886 amb el nom de “la febre d’or”, en honor a la novel·la de Narcís Oller.  

El quadre de Planella fou pintat precisament en aquesta època daurada ... per als 

empresaris. Per poder mantenir el seu status, aquests es veieren en la necessitat de contractar 

molta mà d'obra a preus competitius, car la creació de fàbriques i llur manteniment, sobretot 

al principi, era costós. La cadena de causa-efecte estava muntada: si els salaris dels homes 

eren baixos, moltes vegades no resultaven suficients per mantenir la família, que vivia en la 

més absoluta pobresa. En conseqüència, dona i fins i tot fills, en el pitjor dels casos, es veieren 

abocats a treballar també. De fet, aquesta mà d'obra era molt sol·licitada, doncs el seu sou era 

molt inferior al d'un home. Així, per exemple, a Anglaterra el salari infantil representava 

només la desena part del que cobrava un home adult 

Segons els estudis que Ildefons Cerdà realitzà sobre la classe obrera barcelonina, els 

nens representaven el 14% del proletariat
42

. Aquests podien començar a treballar des de ben 

petits, als sis anys, en jornades interminables de fins a 12 o 14 hores -mercès a l'aparició de la 

llum artificial-, gairebé sense descans i amb una pèssima alimentació. Aquests abusos per part 

dels empresaris, sense mesures d'higiene ni sanitat i amb tota mena de riscos laborals, va fer 

que el 1825 un metge francès reconegués que "per als obrers viure és morir". 

L'absència de regulació de les condicions de treball conduí a l'organització dels obrers, 

que començaren a lluitar en defensa dels seus drets. Una de les seves primeres 

reivindicacions, de fet, era l'abolició de l'explotació infantil. Així, mentre que a Anglaterra va 

aparèixer el 1833 l'anomenada "Factory Bill" (ampliada incomplerta pels empresaris, però), a 

Espanya calgué esperar fins a la Ley sobre Condiciones de Trabajo en las Fábricas, Talleres y 
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 SALA, Teresa-M., La vida cotidiana en la Barcelona de 1900, Madrid, Sílex, p. 169. 
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Minas de 1873; no obstant això, fou tan poc seguida que el 1884 es va dictar una Reial ordre 

més rígida en la supervisió per al compliment d'aquesta llei. 

 

PLASMACIONS PICTÒRIQUES  

DEL TREBALL FEMENÍ
43

 I INFANTIL AL SEGLE XIX     

Des de ben petita, es considerava que una dona estava més capacitada per dur a terme 

tasques relacionades amb el seu sexe, és a dir, la terra, el mar, el servei domèstic, la cuina, o 

allò lligat amb la moda i la roba. És per això que artistes de l'època van ser proclius a copsar 

la dona treballadora realitzant algunes d'aquestes feines. La majoria de les representacions es 

van fer ressò de la realitat del seu temps –una societat fonamentalment agrària- i, per tant, van 

preferir mostrar pageses en aquest món rural, com en el cas de Jules Breton. 

En un context urbà, les bugaderes o planxadores van ser les que gaudiren de més 

predicació per part dels artistes, des de Honoré Daumier fins Edgar Degas, sense oblidar-nos 

de Théophile Steinlen. El mateix passà a Espanya, en obres d'Ignacio Díaz de Olano i Ignacio 

Ugarte. 

Si acabem de veure com l'art va representar el treball de les dones, l'infantil es convertí 

igualment en un subtema de l'art vuitcentista. Deixant en el record les composicions de 

Murillo, a nivell internacional Jules Bastien-Lepage dedicà una sèrie als nens treballadors, 

com ara Pas Mèche! (National Gallery of Scotland, Edimburg), La venedora de flors de 

Londres (Col·lecció particular) o El petit encerador de botes (Musée des Arts Décoratifs, 

París), totes precisament del 1882, el mateix any en que Planella pintà també la seva nena 

teixidora. Sembla que al Saló de París d'aquell any hi havia més pintures amb els mateixos 

interessos temàtics –podem recordar, per exemple, els nens miserables de Fernand Pelez
44

-; i 

és que la crisi econòmica viscuda a França a començaments dels anys 80 motivà la seva 

multiplicació per denunciar la situació de l’explotació infantil. Sembla que Bastien-Lepage va 

poder recórrer a les fotografies que el suec Oscar Gustav Rejlander havia fet, durant la seva 

estada a Anglaterra, de nens venedors ambulants: a diferència de les pintures sobre aquests 
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temes, aquestes eren més directes i despullades d’abús emorcional
45

. Precisament, l'obra de 

Planella posseeix cert caràcter d'instantània fotogràfica, visible en detalls com la reproducció 

sorprenentment fidel de la maquinària, l'absència de sentimentalisme, o el desdibuixament 

subtil del final en perspectiva del teler o dels dits de la petita en accionar la màquina i aquesta 

entrar en moviment...  

El fet que Bastien-Lepage fos un dels pintors que més van influir en la pintura realista 

europea del seu temps, així com que es posés de moda aquesta iconografia, potser es deixà 

sentir també a Espanya. Fora així o no, el cert és que hi trobem altres artistes que van copsar 

el treball infantil. Podem esmentar, per exemple, El guardavies (o El guardagulles) (1877) 

(Museu de Belles Arts de València Sant Pius V, dipòsit de la Diputació de València) d'Ignacio 

Pinazo, o El grumete (o El cho) (1887) i La aldeanita del clavel rojo (1903) (ambdues en el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao) d'Adolfo Guiard. 

 

DE VAPOR, FILS I FERROS         

El quadre de Planella resulta un perfecte testimoni de la realitat industrial del període, 

si bé excepcional perquè la major part de la població seguia vivint en el camp. En aquest 

sentit, l'artista va voler condensar-hi el treball infantil i femení del seu temps, a través de la 

figura d’una nena. 

La representació de treballadores en el món industrial o fabril resultava estranya, no 

només a Espanya sinó fins i tot a França. Les obreres, "mot impie" segons l’historiador 

francès Jules Michelet
46

, eren tanmateix habituals en el sector tèxtil, conegudes 

col·loquialment com a "chinchas"
47

. Totes elles estaven al servei d'un contramestre, que era el 

seu amo dins de la jerarquia de la factoria. Planella no s'oblidà de representar aquesta imatge 

de l’autoritat en el fons de la composició. 

 

 

                                                           
45
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De nena, el primer treball d'una dona en una fàbrica era controlar el procés de filatura, 

una tasca de poc esforç físic, però repetitiva i en postures forçades. Per a això, a aquestes 

petites se les col·locava, com bé descriu Planella, enfront d'un enorme teler de garrot, que 

permetia dur a terme el procés de tissatge i convertir el fil en teixit. Tot això tenia lloc en 

fàbriques llòbregues, malaltisses, però també humides, per a evitar el trencament dels fils si bé 

alhora generava un ambient viciat i asfixiant. El teler es convertia així en una perllongació del 

seu ésser, en una deshumanització del tradicional treball manual, que Planella no dubta en 

emfatitzar en atorgar-li aquest protagonisme dins del quadre. No obstant això, no pot evitar 

trobar bellesa en l’horror, i vet aquí que descriu amb cura cada engranatge de la maquinària i 

del producte que s'està elaborant. Bellesa i horror aliats, si tenim en compte les següents 

paraules escrites uns anys abans per Salarich, en el seu conegut tractat sobre la Higiene del 

tejedor, i que d’una manera pertorbadora sembla reproduir tan fidelment Planella en el seu 

quadre: 

“El aire caliente y húmedo, que es el que más reina en las fábricas de hilados y 

tejidos, es altamente debilitante; produce abundantes sudores; languidez muscular y 

debilidad en el sistema gástrico, acompañada de poco apetito; respiración lenta y penosa; 
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movimientos pesados y difíciles; la sangre no se arterializa debidamente; las impresiones e 

ideas y el sistema nervioso se entorpece. […]  

“El tejedor, bajo cuyas narices se forma la borrilla, la absorbe con sus inspiraciones 

anhelosas, ocupando ésta el lugar reservado al oxígeno, que en vano piden los pulmones. 

He aquí la causa del ahilamiento y de la debilidad de algunos desgraciados tejedores, 

a quienes la necesidad obliga a pasar 14 y más horas diarias unidos a un telar, manteniendo 

el cuerpo en constante corvadura, siendo su pecho sin cesar conmovido por el bracear de la 

lanzadera, y las percusiones del balancín contra cada uno de los hilos de la trama; he aquí la 

causa de esa enfermedad, que comenzando por una tos cada vez más fuerte y más difícil, 

llega a tener todas las apariencias de una tisis pulmonar, siendo llamada por los médicos de 

los distritos manufactureros tisis algodonera, ó pneumonía algodonera; nombres 

significativos de una enfermedad cruel, cuyas víctimas van a morir a los hospitales en la flor 

de la edad; porque, como esta operación no exige fuerzas musculares, se encarga a las 

mujeres y a los jóvenes de pocos años”
48

. 

Com ha sostingut Lily Litvak, representar un nen treballador resulta una cosa realment 

corprenedora perquè “[…] se iluminan por una belleza moral que proviene de su condición de 

víctimas. Poseen siempre dignidad y una cierta belleza trágica. La miseria y el dolor nunca 

son desordenados o violentos, son dulces y enternecedores: un niño descalzo, un pobre 

indefenso. Son seres mayormente patéticos y resignados, aún no iluminados por la voluntad 

de redención social”
49

. I així passa amb el quadre de Planella: amb els seus parracs, la nena 

sembla brillar d'entre la foscor malsana de la fàbrica, a manera gairebé d'una santa 

il·luminada, i que subratlla la seva puresa i innocència, víctima i heroïna del treball. 
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