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Presentació 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Desconstruint La Model» és una exposició produïda pel Museu d’Història de 
Catalunya que explica els darrers dies del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona a 
partir de les fotografies que l’artista Duaita Prats va realitzar durant les tres visites que 
hi va fer el 2017. Una mostra que vol deixar constància d’un espai que conté una intensa 
barreja de drama i d’esperança, d’història i de misteri, d’art i de sentiments. 
El treball, a través de més d’un centenar d’escenes del final dels seus 113 anys com a 
presó, apropa a l’espectador un món que segurament li és desconegut i uns habitants 
que es mostren a través de les empremtes que hi han deixat.  
L’exposició és una reflexió sobre aquest lloc tan particular que durant tant de temps ha 
bategat al cor de la ciutat. 
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UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL TRANSFORMADORA 

El treball que ens presenta Duaita Prats, comissària de l’exposició, s’entronca en una 
experiència personal transformadora que te la gènesi als anys vuitanta, en la seva 
primera joventut. Eren temps d’una ciutat diferent a la que coneixem avui en dia, més 
indiana i menys sofisticada, lluny encara de l’esperit del «Barcelona, posa’t guapa» que 
s’impulsà des de l’Ajuntament de cara a l’organització de les olimpíades de 1992.  

Duaita, llavors una jove fotoperiodista obrint-se camí, havia entrat a La Model per cobrir 
un reportatge gràfic per una revista. Explicat amb les seves paraules: «En aquell 
moment, les dues hores de contacte amb els interns al pati foren una situació estranya 
i dura per mi, una noia molt jove. Era una època especialment complicada a la presó 
Model. La experiència em causà sensacions contradictòries, però en tot cas l’impacte 
quedà dins meu com una llavor que ressorgiria amb força arran de la noticia del seu 
tancament. Tenia la dèria de tornar-hi per capturar aquells espais amb la calma de la 
maduresa”. 

La segona visita es va produir escassos mesos abans del trasllat dels darrers interns. 
Trenta anys més tard, les sensacions van ser diferents. La fotògrafa es va deixar portar 
per la fascinació que li provocava La Model. La grandesa d’aquell continent era tal que 
demanava una tercera visita, que seria autoritzada tres dies després del tancament 
definitiu.  

Els primers dies de juny de 2017, tot i la buidor, la presó encara era viva. Les cel·les 
conservaven les petjades, les olors i la memòria dels seus habitants. En solitud, les 
inscripcions a les parets van actuar com una revelació. No eren art brut doncs no havien 
passat per cap filtre artístic, sinó expressions primigènies de sentiments, d’inquietuds, 
de fe, de vida diària, que replantegen la dicotomia del nosaltres-ells, tant clara en el 
nostre imaginari quan pensem en el context penitenciari. Històries totes elles anònimes 
de persones que hi van viure i conviure, com la que hi va escriure «Solo Dios», dues 
simples paraules que diuen tant i que resumeixen bona part del sentit de tota l’exposició. 

Concloent, en aquests dies Duaita Prats planteja al Museu una desconstrucció de La 
Model per endinsar-nos en la seva ànima a través dels grans espais, però sobre tot dels 
detalls humans d’un lloc que ha bategat al cor de la ciutat de Barcelona durant més de 
100 anys. Una mostra feta amb el màxim respecte pels interns i els funcionaris que 
explora, des d’una visió intimista, transformadora, i clarament femenina, un punt de vista 
aquest fins avui inèdit al voltant del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona. 
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Textos 
 
ARQUITECTURA 
Una presó del segle XIX al segle XXI 
Al segle XVIII, il·lustrats com Montesquieu o Beccaria van escriure sobre la 
proporcionalitat entre la falta i la pena. El puniment físic, fins llavors el càstig més 
habitual, es va anar substituint per la privació de llibertat i es promogué el «règim 
cel·lular», la qual cosa va comportar la revisió de l’arquitectura de les presons.  
La Model va obrir les portes el 1904, seguint el disseny racionalista de l’època, 
concretament, l’arquitectura radial amb sistema panòptic, indicat per garantir el control 
visual de tot el complex des d’un sol punt, una torre central: «l’ull que tot ho veu». En 
l’ideari inicial, la cel·la individual, símbol de la millora en l’estada i la prevenció de 
possibles «males companyies», aviat va ser desestimada.  
 

Del blanc i negre al color  
Tot i que als anys vuitanta ja havia estat a La Model per cobrir un encàrrec editorial, en 
desconeixia les particularitats històriques. La recordava en blanc i negre, amb la 
impressionant estructura central i els sons de les portes de ferro que atiaven l’ànsia de 
sortir al carrer.  
Trenta anys més tard, barrots i panòptic seguien allà, mentre que el monocrom havia 
virat cap a una acolorida multiculturalitat.  
 

Al cor de Barcelona  
Quan em passejava per aquells espais, em sentia immersa en un passat arquitectònic 
que em transportava a Les presons imaginàries de Piranesi. 
 

El final d’un model  
La presó de Catalunya per excel·lència, nascuda com un paradigma, era a pocs mesos 
de tancar. Cedia al decurs del temps, l’obsolescència i l’avenç cap a un més bon servei.  
Ara els centres penitenciaris se situen fora de la ciutat per acollir-hi instal·lacions abans 
impensables. L’arquitectura modular en canvia la morfologia, hi impera la practicitat 
sobre l’estètica, i les tecnologies per a la vigilància han jubilat la posició central per al 
control visual directe. 
 

«Obriu escoles i es tancaran les presons» 
El tancament de La Model ha escenificat un canvi en relació amb un sistema penal basat 
en la reeducació dels interns, en la línia apuntada per visionàries com Concepción 
Arenal (1820-1893), penalista, escriptora i pionera del feminisme, que lluità per una altra 
manera d’aplicar els correctius penitenciaris.  
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HABITAR LA MODEL 

El component humà  
Retornava a La Model per capturar la memòria d’una edificació bellíssima, tot i l’evident 
anacronia funcional, però el component humà es revelà més potent: la vida diària de 
funcionaris o interns, el seu batec tancat intramurs. 

 
Ponts cap al món exterior 
Els tallers, l’economat, les xarxes que atrapen «regals» (boles de paper llençades des 
de l’exterior que contenen droga), els locutoris per a les visites i per a l’advocat. 
Les dutxes, les misses, la nau del teatre al pati d’esports, les taquilles. 
La cuina i el menjador. Els horaris. L’«avisador de las mañanas», el pres de confiança 
que cada matí avisa els «destins» (interns amb funcions assignades), perquè facin la 
seva tasca. Un jardí davant de l’escola. Jesús i la Mare de Déu en una cel·la. 
La sala d’espera, taules plegables dins la galeria, les cabines de Telefónica, els 
permisos, el vis a vis… El futbol. 
Ponts cap al món exterior. Eines per organitzar-se.  
Viure o sobreviure.  
 

La història de milers d’històries 
Salvador Puig Antich, que sortí de la cel·la 443 el 2 de març de 1974 per convertir-se en 
el darrer executat del franquisme, el president Lluís Companys, Juan José Moreno 
Cuenca, conegut com el Vaquilla, Javier de la Rosa, Lluís Maria Xirinacs, Helios Gómez 
i la Capella Gitana que va pintar, avui coberta… Noms coneguts que van traspassar les 
portes de la presó, però la majoria persones anònimes que habitant-la o treballant-hi 
han teixit la història de La Model a un costat o l’altre de les reixes. 
 

Amor, odi, llibertat 
A partir d’aquí, un nou pensament: més enllà de judicis legals o morals, els dos mons 
que tant separem en la nostra ment s’apropen quan es posen en joc sentiments, idees, 
instints, desitjos…  
 

«SOLO DIOS» 

«LA GRANDEZA SE HALLA EXPUESTA A LA TEMPESTAD» 

(Anònims de La Model) 

 

EL TEMPS ATURAT  
Sola vaig anar obrint les cel·les, barallant-me amb les velles portes. Ferro pesant dels 
forriacs de la meva terra, estranya sensació familiar.  
Els interns feia tres dies que no hi eren, però les empremtes en restaven ben vives. Les 
intenses olors —barreja de dolçor, de sal i de fum—, l’angoixa de les finestres altes i la 
visió de la ciutat, tan propera i tan llunyana.  
L’adéu a la privacitat. Els barrots, omnipresents. Aire amb música de metalls.  
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A les parets, els misteriosos adhesius de les cel·les dels «destins» (interns amb funcions 
assignades) i el prison art de missatges cridats. Pensaments de solitud, de lluita 
quotidiana contra el temps aturat, contra el sistema i contra un mateix.  
 

Una dimensió particular 
Des de ningú sap quan, les broques del rellotge del pati d’entrada marquen sempre la 1 
i 4 minuts. Entrar a La Model -com a qualsevol centre penitenciari-, era endinsar-se en 
un espai temporal propi. 
 
  



 

8 
 

CRONOLOGIA DE LA MODEL 

1879 

Al maig un grup de ciutadans dirigits per Pere Armengol i Cornet van fundar a 
Barcelona l’Associació General per a la Reforma Penitenciària d’Espanya, 
promotora de la presó Model.  

1886 

Es fixà l’emplaçament definitiu de la que seria la nova presó cel·lular de 
Barcelona. El terreny va costar 224.770,54 pessetes.  

1887 

La Model, que es va començar a construir l’any 1887, fou projectada pels 
arquitectes Salvador Vinyals i Sabaté i Josep Domènech i Estapà. L’objectiu 
n’era aixecar un centre penitenciari modèlic, segons un plantejament 
racionalista, el sistema radial, que millorés les condicions dels interns de la presó 
de Reina Amàlia, al barri del Raval.  

1904 

El 9 de juny va tenir lloc la inauguració oficial de la presó Model, que va rebre 
aquest nom perquè havia de servir de model per a la reforma del sistema 
penitenciari.  

1908 

El 8 d’agost Joan Rull i Queraltó fou executat a La Model al garrot vil, acusat de 
terrorisme. Fou el primer pres executat en aquesta presó.  

1909 

Va tenir lloc a La Model el consell de guerra que va condemnar a mort Francesc 
Ferrer i Guàrdia, creador de l’Escola Moderna, a qui s’acusava de ser l’instigador 
dels aixecaments populars de la Setmana Tràgica.  

1920 

El governador civil de Barcelona, el general Severiano Martínez Anido, ordenà 
la detenció de seixanta-quatre sindicalistes, que van ser traslladats a La Model. 
Més tard s’arrestà Salvador Seguí, el Noi del Sucre, i el futur president Lluís 
Companys, com també altres líders obrers i revolucionaris, com Joan Peiró, 
Àngel Pestaña, Joan García Oliver, Albert Pérez Baró i Lluís Capdevila, entre 
d’altres.  

1931 

Al setembre es va produir a La Model un motí provocat pel descontentament de 
molts empresonats que no s’havien beneficiat d’una amnistia general esperada 
amb motiu de la proclamació de la Segona República el 14 d’abril.  

1936 

La Model va patir dues excarceracions massives vinculades a la Guerra Civil. La 
primera, el 19 de juliol, quan, com a conseqüència del pronunciament militar fallit, 
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s’alliberà tots els presos, i la segona, que tingué lloc el 26 de gener de 1939, 
quan les tropes franquistes ja estaven a punt d’entrar a Barcelona.  
Durant la Guerra Civil, la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la gestió 
de la presó. 

1940 

Després de la Guerra Civil, la presó Model va allotjar, a més dels presos comuns, 
molts presoners polítics i sindicals del règim franquista, amb la qual cosa el 
centre va quadruplicar la capacitat d’interns. Es calcula que l’any 1940 va arribar 
a haver-hi tretze mil interns en un centre projectat per a tan sols un miler. 
Diversos personatges rellevants de la vida política, social i cultural 
contemporània de Catalunya van passar durant el franquisme per les seves 
dependències. 

1950 

Helios Gómez, pintor, cartellista i poeta, pintà uns frescos en una cel·la que serví 
d’oratori, coneguda com la Capella Gitana, en homenatge als presos i a la Mare 
de Déu de la Mercè, patrona dels reclusos.  

1955 

La Model es va convertir en un centre penitenciari mixt. El tancament de la presó 
de dones de les Corts va provocar que les recluses fossin traslladades a l’edifici 
del carrer Entença. Aquest període es va allargar fins al 9 de juliol de 1963, en 
què es va inaugurar la presó de dones de la Trinitat. Per La Model van passar 
centenars de dones sindicalistes i universitàries.  

1974 

El 2 de març Salvador Puig Antich, anarquista, integrant del MIL (Movimiento 
Ibérico de Liberación), va ser executat al garrot vil a la presó Model. Va ser l’últim 
pres executat en aquest centre penitenciari. 

1975 

Entre el 1975 i el 1977 Lluís Maria Xirinacs s’asseia gairebé cada dia davant de 
La Model, on anteriorment havia estat pres i on havia protagonitzat una vaga de 
fam, en una campanya personal per reivindicar l’amnistia dels presos polítics. 

1976 

Ja el 1976 van començar a produir-se les primeres reivindicacions veïnals 
demanant el trasllat de La Model i la construcció d’equipaments en els seus 
terrenys. 

 

1977 

El 19 de juliol es va produir un dels motins més importants de la Coordinadora 
de Presos en Lluita (COPEL).  
Al setembre els presos de la COPEL de La Model van denunciar que eren 
objecte de maltractaments i van demanar públicament la destitució de molts 
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funcionaris, incloent-hi el director del centre i el director general d’Institucions 
Penitenciàries.  

1978 

El 18 de gener, en una acció organitzada per la COPEL (Coordinadora de Presos 
en Lluita), es van autolesionar dos-cents interns com a mesura de pressió perquè 
es revisessin les penes i per aconseguir un indult.  

1979 

L’homosexualitat fou despenalitzada i els últims presos homosexuals foren 
alliberats. 

1984 

Es van transferir a la Generalitat de Catalunya les competències en matèria de 
serveis penitenciaris. Un cos propi de funcionaris de presons va rellevar 
gradualment l’antic cos estatal, molt marcat per l’herència i les pràctiques 
repressives de la dictadura franquista.  
A l’abril el famós delinqüent barceloní, Juan José Moreno Cuenca, conegut com 
el Vaquilla, va liderar un motí per aconseguir heroïna per als presos. 
Els anys vuitanta del segle XX van ser molt conflictius, a causa de la 
sobresaturació de la presó i la influència de l’heroïna, que entrava amb facilitat a 
la presó i alterava greument les conductes dels interns, alhora que augmentava 
el risc de contagi de la sida.  

1987 

Un estudi de la Direcció General de Serveis Penitenciaris demostrà que cada sis 
mesos passaven per la infermeria de La Model uns 518 interns que havien 
abusat de la cocaïna, 479 amb símptomes d’haver consumit haixix o marihuana, 
443 addictes a l’heroïna i 270 amb la síndrome d’abstinència.  

1995 

El 20 d’abril el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre nous 
equipaments penitenciaris que instava el Govern a plantejar la creació de noves 
presons que fessin possible suprimir centres com La Model.  
El 6 d’octubre el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acordava la creació d’una 
comissió de treball per estudiar el trasllat de les instal·lacions penitenciàries fora 
de la ciutat. 

2000 

Es va incloure l’edifici de La Model en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte de l’Eixample, amb un nivell de protecció C 
(Bé d’interès urbanístic). 

2009 

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar una mesura de govern per a la 
transformació del recinte de la presó Model. 
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2015 

Al març, després d’anys de reivindicacions i converses, es va començar a 
enderrocar la presó, concretament les edificacions situades a la cantonada del 
carrer Rosselló amb Entença. Va ser un enderroc simbòlic que va permetre obrir-
hi un petit parc. 

2017 

El 10 de gener l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar 
un conveni per a la construcció de dos nous centres penitenciaris a la Zona 
Franca.  
El 9 de febrer el Parlament de Catalunya va instar el Govern català a tancar La 
Model el 2017, amb 123 vots a favor i 9 abstencions. 
El 20 de febrer el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va 
anunciar que tancaria la presó abans de l’estiu del 2017. En aquells moments hi 
havia 929 reclusos.  
El 21 de febrer els Serveis Penitenciaris van iniciar la reubicació dels presos de 
La Model en altres centres.  
El 17 de març el conseller de Justícia, Carles Mundó, va firmar l’ordre de 
tancament de la presó Model.  
El 8 de juny, un dia abans del seu 113è aniversari, la presó Model va tancar 
difinitivament.  
El 9 de juny La Model va celebrar el 113è aniversari de la seva inauguració.  
Al juliol la Generalitat de Catalunya va inaugurar l’exposició La Model ens parla: 
113 anys, 13 històries dins del recinte penitenciari per a la visita pública.  
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Peces 
 

ART 

Retrat de Concepció Arenal. (1820-1893).Últim terç del segle XIX. L'any 1863 va 
esdevenir la primera dona a rebre el títol de visitadora de presons de dones, càrrec que 
va ocupar fins al 1865. Durant un breu període de temps La Model va esdevenir un 
centre penitenciari mixt. 

 

ARTS GRÀFIQUES 

Diari La Vanguardia, 16 d’agost de 1930. Reportatge «La cárcel Modelo de Barcelona». 

Diari La Vanguardia, 30 d’octubre de 1936. Reportatge fotogràfic «El derribo de la cárcel 
de mujeres». 

Llibre de comptes de l’economat. Març de 1972. 

Llibre de comptes dels presos. Juny de 1964. 

Llibre de registre de mercader del magatzem de l’economat de la presço. Març de 1973 

Plànol de la planta de presó La Model projectada pels arquitectes Salvador Vinyals i 
Josep Domènech.  Maig de 1908. 
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Paper moneda emès a La Model, d’ús intern. 2014-2017. 

Postals de La Model, Casa Editorial Schoenfeld. 1902. 

Postals de La Model, J. E. Puig Fot. Serie C. 1904. 

Revista La Ilustración Artística, número 1.172, 13 de juny de 1904. Reportatge «La 
nueva cárcel de Barcelona». 

Revista Mundi Gráfico, febrer de 19319. Reportatge «Concierto a los reclusos» publicat 
a la revista Mundo Gráfico, en motiu de la celebració d’un concert a la presó de L’Orfeó 
de la Societat Coral Artística de Gracia. 

 

GENERAL 

Caixa forta de l’antic despatx del director. Segle XX. 

Conjunt de claus mestres de La Model. Segle XX. 

Forrellat i clau d’una cel·la. Segle XX. 

Lupa ampliadora, d’ús intern. Segle XX. 

Rètol «Gabinet d’identificació» de la taula utilitzada per la identificació de presos. Segle 
XX. 

Taula d’identificació de presos. Segle XX. 

Diferents tampons d’ús intern. Segle XX. 
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Activitats 
 

Inauguració de l’exposició «Desconstruint La Model» 

13 de desembre a les 19h 
En l’acte, intervindran el Director General de Serveis Penitenciaris, el Sr. Amand 
Calderó, i la directora del Museu d’Història de Catalunya, Margarida Sala. Després dels 
parlaments, la comissaria de l’exposició, Duaita Prats, oferirà una visita comentada a 
l’exposició pels assistents. 
 
Conferència «Dels orígens del tancament penitenciari a la 
modernitat de La Model» 

16 de gener a les 18:30h 
Conferència a càrrec del Dr. Pedro Fraile de Mendigurén. 
 
Visita guiada a la mostra a càrrec de l’autora de les fotografies 

23 de gener a les 18:30h 
Visita guiada a la mostra a càrrec de l’autora de les fotografies, Duaita Prats.  
 
Conferència «Generalitat de Catalunya: per un nou model de 
reinserció» 

6 de febrer a les 18:30h 
Conferència a càrrec d'Amand Calderó i Montfort, Director General de Serveis 
Penitenciaris de la Generalitat. 
 
 

 

 
  



 

15 
 

Crèdits 
 
Organització  
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural  
Museu d’Història de Catalunya 
  
PROJECTE MUSEOGRÀFIC  
 
Direcció 
Margarida Sala 
 
Coordinació  
Raquel Castellà 
 
Comissariat, fotografia i textos 
Duaita Prats 
 
Assessorament 
Pedro Fraile 
 
Suport museogràfic 
Mariona Companys, Teresa Rodón 
 
Correcció lingüística i traduccions 
Traductorum 
 
 
DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 
Projecte museogràfic i disseny gràfic 
Duaita Prats 
 
 
DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa  
Joan Ramon Nova, Irene de Pedro, Vicenç Prats 
 
Servei educatiu  
Griselda Aixelà, Francesc Cardona, Vanessa Vicente 
 
Cooperació museística 
Daniel Solé  
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PRODUCCIÓ I MUNTATGE  
 
Construccions i instal·lacions 
Maud  
 
Muntatge, il·luminació i manteniment  
Carles Martín, Pere Jobal, Ricard Lozano, Josep Ripoll, Joan Ruiz, Vicenç Soler  
 
Suport tècnic 
Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Núria Garcia, Jennifer 
Gómez, Joana Garcia, Montserrat Nacenta, Lluís Picó, Ariadna Riera, Juanjo 
Sandoica, Martí Soler, Núria Torres 
 
AUDIOVISUAL 
 
Curtmetratge  
Títol: L’atzar 
Direcció, producció i realització: Duaita Prats 
Música original: Freesound i Creative Commons 
 
AGRAÏMENTS 
 
Préstecs 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  
 
 
 
Agraïm la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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Informació 
pràctica 

 

 

Dates 
Del 14 de desembre de 2018 al 17 de febrer de 2019 
 
Lloc 
Primera planta del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona)  
 
Horari 
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 19.00h (dimecres fins les 20.00h) 
Diumenge i festius de 10.00 a 14.30h 
TANCAT: dilluns,  
 
Preu 
Entrada gratuïta 
 
Transports i vies d’accés:  
Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120.  
Metros L4 – Barceloneta 
 
Més informació al web i les xarxes socials:  
Tota la informació relativa a l’exposició al web del museu: 
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_preparacio/desconstruint_la_mod
el 
 
I tota l’actualitat i altres continguts relacionats amb l’exposició a les xarxes socials 
del museu seguint el perfil @mhistoriacat. 

 
 
 

  

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_preparacio/desconstruint_la_model
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_preparacio/desconstruint_la_model
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Contacte 
 

 

Museu d’Història de Catalunya                                           

              Plaça de Pau Vila 3, Barcelona                                  @mhistoriacat 
              93 225 47 00                                                                #mhistoriacat 
                 mhcat.cat                                                                          
 

    Premsa: 
                 mhc.premsa@gencat.cat 

 

http://www.mhcat.cat/
mailto:mhc.premsa@gencat.cat
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