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Modest Urgell (1839-1919) va néixer a Barcelona, on 
passà la major part de la seva vida, però tenim notícia 
que el 1866 establí el seu domicili a Girona. El 1887 es 
dirigí a Torroella de Montgrí acompanyat pels també 
pintors Francesc Gimeno, resident en aquesta localitat, 
i Ramon Call. Segurament durant aquesta estada va fer 
Plaça de Verges –obra sense datar–, que situem en el darrer 
terç del segle xix i que es pot contemplar actualment al 
Museu d’Art de Girona.

Urgell pintà en diverses ocasions les terres de Girona 
i les seves comarques; d’aquesta manera, Sant Martí 
d’Empúries, Bellcaire d’Empordà, Amer o Domeny 
apareixen en els seus quadres.

De jove volgué dedicar-se al teatre i formà part de 
companyies de teatre amateur, però la seva família no 
ho aprovà, i optà per la pintura. Estudià a la Llotja de 
Barcelona, on fou alumne de Ramon Martí Alsina, i 
amplià els seus estudis a París. Com la majoria de pai-
satgistes de l’època, exercí la pintura à plein air, pintura 
a l’aire lliure que tenia com a finalitat captar el paisatge 
i la seva atmosfera de la manera més propera possible 
a la realitat. Urgell descobrí aquest terme pictòric a 
l’Escola de Barbizon, a l’Illa de França, on un grup de 
pintors realistes guiats per Théodore Rousseau s’ha-
vien establert vers el 1835. Eren artistes que estaven 
descontents de l’academicisme imperant i, moguts per 
un sentiment comú a favor del paisatge i l’estudi directe 
de la natura, començaren a inspirar-se en els paratges de 
Barbizon i el bosc de Fontainebleau. Més tard, Urgell 
tornà a Barcelona, exposà de manera habitual a la Sala 
Parés i fou guardonat nombroses vegades per l’Exposició 
Nacional de Belles Arts d’aquesta ciutat i també per la 
de Madrid. Durant un breu període, es relacionà amb 
l’Escola d’Olot, amb Joaquim Vayreda al capdavant. Fou 
el creador de nombroses auques i ventalls, que signà 
amb el nom de Katúfol. Precisament aquests ventalls 
eren dibuixos que s’inspiraven en les terres de Girona, 
Banyoles i Olot. Basats en temes rurals, eren escrits amb 
un llenguatge popular i amb expressions de la zona.

Il·lustrador i pintor, exercí també d’escriptor, d’actor 
i d’escenògraf. Pintà marines i paisatges rurals, sovint 
tractats de forma atemporal, que recorden les esceno-
grafies teatrals de l’època. 

En Plaça de Verges l’artista reflecteix l’ambient rural 
d’aquesta població empordanesa i pinta la vila amb 
colors freds que causen una sensació de quietud. Els 

tons terrosos i groguencs aporten aquesta calma que ac-
centua la teatralitat del paratge pintat. Si per alguna cosa 
destaquen les obres d’Urgell és per la llum misteriosa i 
tènue. La manera com plasmar la llum en tots els seus 
matisos esdevingué una recerca constant al llarg de la 
seva carrera artística. En Plaça de Verges la llum il·lumina 
les cases de manera uniforme, però donant importància 
a les ombres, que reforcen aquest concepte de misteri 
tan present en la producció urgelliana. 

Autor de temes de tradició romàntica, Urgell s’inte-
ressà per la bruixeria, la mort i les lectures d’Edgar Allan 
Poe. Al llarg de la seva trajectòria pictòrica, realitzà tota 
una sèrie de paisatges on l’atmosfera de llum inquietant, 
i de vegades fins i tot tenebrosa, esdevé la protagonista. 
En moltes de les seves creacions abunden els elements 
simbolistes, quasi onírics, que han fet considerar-lo 
un artista presurrealista. Els cementiris, les esglésies 
abandonades, les ermites ruïnoses o les platges soli-
tàries hi sovintegen i acostumen a estar impregnades 
d’una atmosfera melangiosa molt especial. Solen ser 
composicions apaïsades, amb pocs elements anecdòtics, 
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En la meva darrera col·laboració a País Petit 
(vg. Verges segons les fonts escrites (i II), gener 
2010) vaig aportar, com a font documental, 
l’escrit sobre Verges que incloïa l’historiador 
gironí Joaquim Botet i Sisó en el volum 
dedicat a la província de Girona, editat el 
1911, de la destacada obra Geografia General 
de Catalunya. En un petit passatge, a l’hora 
d’abordar les comunicacions del municipi 
vergelità, Botet diu: «[...] Atravessan lo 
terme, creuant-se a Verges, la carretera de 
Figueras a La Bisbal, que té sobre lo Ter un 
pont de nova construcció a 500 m. de la vila, y 
la de Medinyà a Sant Jordi y l’Estartit [...]»

Vet aquí que em va encuriosir esbrinar 
quelcom més sobre el referit pont, i això serà el tema 
central de l’article. Cal indicar, però, que la informació 
aportada ha estat extreta de l’hemeroteca de l’Arxiu 
Municipal de Girona.

Sembla que l’arribada del segle xx, juntament amb 
la intervenció de l’Administració provincial i la mà es-
querra d’un polític de l’època, va ser el desencadenant 
per a sol·licitar la construcció d’un pont que ja feia uns 
anys que s’havia projectat i pensat. L’edició del 30 de 
gener de 1901 del Diario de Gerona (p. 3) ens situa en el 
punt d’inici de la història. La notícia referida exposa: 

En uno de los últimos números del Boletín Oficial, hemos 
visto la siguiente interesantísima proposición que en una de las 
sesiones ordinarias de la Corporación provincial celebradas en 

Noviembre último  fué aprobada por unanimidad. La referida 
proposición dice así.

«A la Diputación. - Teniendo en cuenta que sobre la carretera 
de Corsá á Figueras, falta el puente sobre el rio “Ter”, en Ver-
ges, proyecto de puente aprobado ya por la Junta consultiva en 
virtud de los estudios ordenados por el Ministerio de Fomento 
en 1896, á instancias del diputado á Cortes en aquella fecha 
por el distrito dé Torroella de Montgrí; y que la realización 
de esta obra reportaria, con la facilidad de comunicaciones, 
hoy frecuentemente interrumpidas por las avenidas del “Ter”, 
un gran desarrollo á la riqueza de dos importantes comarcas 
del Ampurdán [...]. - Los Diputados que suscriben, tienen 
el honor de proponer á la Corporación el siguiente acuerdo. 
Dirigirse en atenta solicitud al Excmo. Sr. Ministro de Agri-
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en les quals la presència d’un 
element vertical trenca l’ho-
ritzontalitat del quadre. A 
vegades es tracta d’un xiprer, 
d’un camí serpentejant que 
s’allunya cap a l’horitzó o, en 
el nostre cas, de les torres i 
del campanar, que sobre-
surten i aporten verticalitat 
a la composició. Al mateix 
temps, la forma de la plaça 
ens condueix a nosaltres –els 

espectadors– cap al fons de l’escena, on veiem les siluetes 
d’unes dones que Urgell pinta diminutes, gairebé d’una 
sola pinzellada. Una d’elles porta una cistella al braç i 
reflecteix l’interès de l’artista per plasmar l’ambient rural 

de l’època. Les seves teles mostren els paisatges del seu 
temps, amb la seva gent humil, amb les masies i els esta-
bles, amb els camps de conreu i les xemeneies fumejants 
de les cases. Les pageses aquí pintades contrasten amb 
la immensitat de la plaça deserta. D’aquesta manera la 
presència de pocs elements compositius accentua la 
solitud de l’indret. Ens trobem amb una escena de caire 
costumista dominada per la quietud i el silenci. 

Aquest artista, que va autoanomenar-se romàntic, va 
ser autor d’una producció pictòrica que tindria com a 
leitmotiv les atmosferes de to nostàlgic, símbol de l’ine-
xorable pas del temps, que el dotarien d’un estil propi. 
D’aquesta manera, Modest Urgell esdevé una figura 
indiscutible del paisatgisme català del segle xx.

auRèlia CaRBoNEll i PuERTas

Retrat de Modest Urgell fet pel 
seu fill Ricard Urgell
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cultura y Obras públicas, en súplica de que en el próximo plan 
de obras públicas, se incluya: 1.º el proyecto del puente sobre el 
“Ter” en Verges, sobre la carretera de tercer orden de Figueras 
á Corsa [...]. - Gerona 2 Noviembre de 1900. Enrique 
Sauch. - Buenaventura Sabater.»

Per tant, es pot veure com passaren cinc anys des 
que el pont fou ideat i projectat fins que se’n féu la 
reclamació. A partir de la proposta de petició, però, 
sembla que el projecte es desencallà, sobretot gràcies 
a la intervenció i mediació en el tema del represen-
tant del districte a Corts generals. El procés fou tan 
fulgurant, que gairebé set mesos després, concreta-
ment a la pàgina 3 de l’edició del 22 d’agost de 1901 
del Diario de Gerona, s’anuncià la inclusió del pont en 
el proper pla d’obres del govern presidit pel polític 
liberal progressista Práxedes Mateo Sagasta. El rotatiu 
s’hi referia així:

El distrito de Torroella de Montgrí tiene hoy un nuevo 
motivo de gratitud hacia su representante en Cortes el conde 
de Serra, pues este acaba de recibir una carta del ministro de 
Agricultura en el que accediendo á sus instancias le ofrece incluir 
en el nuevo plan de obras, para su subasta, la construcción del 
puente sobre el Ter en Verges, en la carretera de Figueras á La 
Bisbal, con lo que se realizará una de las mas ansiadas mejoras 
de aquella comarca [...].

Aquesta inclusió en el pla d’obres suposà que el 
projecte ja fos pressupostat per a l’any següent, tal com 
comunicà novament el Diario de Gerona en l’edició del 
16 de novembre de 1901 (p. 4):

Nos consta que es ya un hecho la inclusión en el plan de 
construcciones del próximo año 1902 del puente sobre el rio 
Ter en Verges, en la carretera de Figueras á Corsá [...].

El ministro de Obras Públicas, señor Villanueva, á ins-
tancias del señor Conde Serra diputado por Torroella de 
Montgrí, que constantemente ha estado interesándose por la 
rápida tramitación [...], acaba de ordenar se proceda desde 
luego al replanteo del proyecto del espresado puente para su 
ejecución [...].

I si no n’hi havia prou amb la ràpida inclusió del pro-
jecte en el pressupost, la insistència del comte de Serra 
també donà fruit tres mesos més tard, amb l’aprovació 
del replanteig del pont, informació donada el 22 de 
febrer de 1902 pel Diario de Gerona (p. 4):

[...] El diputado á Cortes por Torroella de Montgrí señor Conde 
de Serra y Sant Iscle nos comunicó ayer por telegrama desde Ma-
drid, que ha obtenido la aprobación del replanteo del puente sobre 
el río Ter en Verges, y que le ha ofrecido el ministro la inmediata 
subasta de dichas obras, que se anunciará en breve [...].

Tot i que la burocràcia generada facilitaria la res-
posta, no sembla pas que la premsa escrita recollís la 
subhasta del projecte ni qui fos el licitador ni l’empresa 

encarregada de dur endavant la construcció del pont, 
la primera pedra o l’inici dels treballs del qual, pro-
bablement, s’iniciaren coincidint amb la festa major 
d’estiu de Verges, tal com se solia fer antany. El que sí 
que és clar és que les obres duraren, suposadament, uns 
tres anys, ja que el 1905 els rotatius gironins Diario de 
Gerona i La Lucha informaren, el 19 de maig (p. 5) l’un 
i el 23 de maig (p. 2) l’altre, sobre la finalització de les 
obres de construcció del demanat i desitjat pont:

Nos dicen de Verges que, dentro un par de meses, quedarán 
terminadas las obras del magnífico puente de hierro sobre el Ter 
que tanto ha de contribuir á facilitar las relaciones comerciales 
entre el Alto y el Bajo Ampurdán.

Al cap de tres mesos, els mateixos diaris provincials, 
l’un en l’edició del 13 d’agost (p. 3) i l’altre en la del 
15 d’agost (p. 2), informaren sobre l’obertura del pont 
i la imminent inauguració, publicant:

Se ha abierto el paso para el público en el puente cons-
truido en Verges sobre el río Ter. En breve se inaugurará 
oficialmente.

Encara que no resta clar, per manca d’informació, 
quan es féu la inauguració del flamant pont de ferro, 
potser no seria agosarat pensar que es va inaugurar per 
la festa major d’estiu, que aquell 1905 se celebrà el cap 
de setmana del 17 i el 18 de setembre, tal com també 
recull la premsa escrita.

Per cloure aquest article, caldria dir que, a les darreri-
es de la Guerra Civil Espanyola, les tropes republicanes 
en retirada el feren saltar pels aires, com succeí amb 
el pont sobre el Ter al pas per Torroella de Montgrí. 
Després de la guerra, i mentre no es construí un nou 
pont, durant un temps hi hagué una barca de llibant 
que servia per a travessar el riu, tal com testimonia 
alguna fotografia (vg. País Petit 6, pàg. 65).

JoRDi gallEgos i CóRDoBa 
llicenciat en història




