
G irant els fulls de l’àlbum Gran
Bazar, que es pot veure en el marc
de l’exposició Miró-ADLAN. Un

arxiu de la modernitat (1932-1936) a la Fun-
dació Joan Miró,1 crida l’atenció l’escriptura
a mà que en recorre les pàgines, la diligència
de qui va consignar-hi les activitats, la cor-
respondència i les aspiracions d’ADLAN
(Amics de l’Art Nou). La narradora d’aques -
tes pàgines va ser la secretària i tresorera del
grup, Adelita Lobo (Barcelona, 1900-1986),
que va escriure les seves notes amb una
cal·ligra fia exquisida i va organitzar meticu-
losament els registres del grup. Va tenir cura
de recollir i conservar els esborranys de
cartes, les efemèrides impreses relacionades
amb les activitats del grup, així com de man-
tenir una crònica detallada de les reunions
del grup i dels seus assistents. L’àlbum en si
és una curiosa barreja entre llibre de comptes
oficials i diari personal, entre llibre de registre
i àlbum de retalls. Un registre on trobem 
tant les prioritats del grup com l’interès per-
sonal d’Adelita i el seu compromís amb totes
i cadascuna de les facetes dels objectius 
d’ADLAN. 

En la seva administració del dia a dia
d’ADLAN i en la seva amistat amb els mem-
bres del grup (entre ells Joan Miró, Joan
Prats, Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé),
Adelita encarna les possibilitats que una dona
de la seva classe i generació impactés en el
món cultural i artístic en què es va trobar.
Adelita Lobo és altament representativa
d’una dona de la burgesia catalana urbana
dels anys 30, que havia estat educada i for-
mada per entrar al món laboral, i, alhora,
excepcionalment única per l’amistat que va
tenir amb els principals defensors de l’art mo-
dern. Una microhistòria dins la història de
la modernitat a Barcelona, una de les moltes

localitats dins d’aquelles modernitats d’inicis
del segle XX, que ens ajuda a reconstruir la
importància d’Adelita en el bell centre de 
la promoció de l’art modern d’aquesta època,
i ressaltar així la presència d’altres dones que,
tot i que ens han arribat silenciades i invisi-
bilitzades, en el seu moment van ser audibles
i visibles. 

UNA BIOGRAFIA INCOMPLETA 
Adelita Lobo va néixer el 19 d’abril de 1900
a Barcelona, ciutat on va morir el 18 de juliol
de 1986. De la seva biografia, en sabem po-
ques coses, però són diverses les fonts que
proporcionen algun tipus d’informació: re-
ferències fragmentades que apareixen a les
notes de societat de diaris com La Vanguar -
dia; el que es desprèn de la correspondència
de joventut amb la pedagoga Francesca Bon-
nemaison (vídua de Verdaguer) de l’Institut
de la Dona; el que se’n pot extreure de l’àl -
bum Gran Bazar; una tardana entrevista
entre Adelita i M. Lluïsa Borràs, amb motiu
de la biografia de Joan Prats que la historia-
dora preparava, en la qual Adelita rememora
alguns dels seus records d’ADLAN; i, també,
els records que la seva família generosament
ha compartit amb nosaltres, tot i que curio-
sament de l’etapa primerenca de la seva vida,
i en especial del seu rol principal en l’orga-
nització, no en tenien constància.2

En aprofundir en els arxius, veiem que
Adelita Lobo no era simplement una espec-
tadora ni estava al marge de les activitats
d’ADLAN, sinó que formava part dels ma-
teixos cercles que la majoria dels dirigents i
socis de l’entitat; pertanyia a la mateixa classe
social i econòmica que molts dels seus mem-
bres. Per exemple, gràcies a la seva corres-
pondència de joventut sabem que passava
temporades a Viladrau3 i que tenia relació
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d’amistat amb les famílies Rusiñol i Meifrèn;4

o a l’anunci d’un ball social del 1922 apareix
com una de les assistents, al costat de Pilar
Tey, amb qui Miró va estar a punt de casar-
se;5 i també la factura d’un dinar d’ADLAN
al restaurant 7 Portes porta la seva signatura,
juntament amb la de la seva mare i altres
membres del grup. 

L’entrevista amb Manuel Lobo, nebot 
d’Adelita, revela que la família tenia llaços
profunds amb les classes benestants de Bar-
celona, i que es va involucrar especialment
en les activitats culturals que tenien lloc els
estius a l’antic monestir de Sant Jeroni de la
Murta, on la família va estiuejar.6 Un collage
a mode d’orla fet per Adelita el 1918 a Sant
Jeroni de la Murta és molt revelador i ens
mostra quina imatge tenia de si mateixa. El
títol que li dona ja parla per si sol: «Artistas
de la Colònia de Sant Jeroni de la Murtra
Badalona»; els artistes i les artistes que hi
apareixen amb una fotografia individual amb
el nom i cognom a sota, en són deu,7 i una
d’elles és, és clar, la «Sra. Adelita Lobo». Ja

fos per la fotografia (podem suposar que ella
pot ser l’autora de totes les fotografies de
l’orla, ja que els seus pares li van regalar una
càmera),8 ja fos per la seva afició pel dibuix
i per la música, Adelita es considerava, al-
menys durant la seva joventut, una artista, i
aquesta orla ens la mostra satisfeta de les
seves inquietuds, acompanyada d’amics i
amigues durant les estades a Sant Jeroni de
la Murtra. Entre totes, destaca la seva fo -
tografia, frontal com la majoria, però que
ressalta pel posat: desafiant, sofisticada i se-
gura de si mateixa.

Acabat el seu període de formació a l’Ins-
titut de la Dona, Adelita es va casar el 16 ge-
ner de 1924 amb Baldomero Lligé Casas,9

fill de Juan Lligé Pagès, un dels fabricants de
vidre més importants d’Espanya i exdiputat
a les Corts espanyoles. La seva vida va que -
dar marcada per un tràgic accident ferroviari:
el 22 d’abril de 1926, l’exprés de França va
xocar amb un tren de mercaderies a Llançà,
provocant quatre morts i diversos ferits. Un
dels morts va ser el seu sogre10 i entre les fe-
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rides, Adelita Lobo, qui va patir lesions greus
que la van fer estar immobilitzada durant
molts mesos al llit.11 Curiosament, en aquest
mateix exprés hi viatjava el músic Pau Casals,
que va resultar il·lès. Aquell mateix any un
altre fet va marcar la seva vida, el seu marit
la va abandonar i temps després el seu ma-
trimoni va ser anul·lat per sentència del tri-
bunal eclesiàstic de la diòcesi de Barcelona
el 1935, essent ratificada la nul·litat en sen-
tència definitiva el 1942.12 D’aquest primer
matrimoni, va néixer un fill, que va emigrar
al Brasil el 1952; també va tenir una filla d’un
segon matrimoni amb Ramon Graells. 

No se saben gaire més coses de la seva vi-
da, a part que va passar la guerra a Sant Je-
roni de la Murtra i que, al tornar a Barce-
lona, sembla com si es desvincules de tot el
que havia estat la seva vida anterior. Les re-
ferències sobre ella després de la guerra són
escasses, se’n coneixen dues, i estan relacio-
nades amb Joan Miró. La primera la trobem
en una carta de Miró a Joan Prats del 8 de
desembre de 1941, en la qual li comenta:
«Podries fer una exhibició d’aquestes pin-
tures, ense nyant-les solament a un reduïdís-
sim nombre d’amics, solament a gent d’un
esperit sensible, elimi nant per complert tot
element esnob. A mi se m’ocurreixen aquests
noms: Gudiol, Figueras, Marinel·lo, Gomis,
Cassanyes, Foix. Digues-ho també a l’Adeli -
ta, si et sembla bé, com també a n’algú altre
que tu estimis convenient.» Les pintures a
les quals es refereix son la sèrie Constel·la-
cions (1940-1941), i no tenim cap constàn -
cia que finalment aquesta trobada privada,
a l’estil ADLAN, es dugués a terme.13 La se-
gona és una carta del 8 de setembre de 1942
dirigida a Moncha Sert, on li explica que un
dia van sopar amb l’Odette, l’Adelita i els
seus respectius marits,14 per la qual cosa po-
dem deduir que, com a mínim a la dècada
de 1940, l’amistat amb Miró sembla man-
tenir-se. 

Abans i després de tots aquests fets, i grà -
cies a la recerca en arxius, es poden establir
dues etapes fonamentals en la biografia d’Ade -
lita Lobo: l’etapa de formació a l’Institut 
de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de
Barcelona i el seu període a ADLAN, entitat
en la qual va tenir un paper cabdal.

UNA ESTUDIANT A L’INSTITUT DE CULTURA I BIBLIO-
TECA POPULAR DE LA DONA
No es pot subestimar l’impacte de l’Institut
de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona
en la vida de les dones a Barcelona. Fundat

el 1909 per Francesca Bonnemaison, el 1930
comptava amb 8.050 membres; entre 1934
i 1935 més de 6.200 dones es van matricular
a les classes o van rebre serveis de l’Institut.15

Després de la seva fundació, va assumir un
paper central en la defensa i la formació de
les dones, que aquestes poguessin adquirir
un currículum arrodonit d’economia do -
mèstica, literatura i humanitats, art, llengua
i habilitats aplicades com la comptabilitat,
la mecanografia i els idiomes. Ha estat descrit
com una mena de «modernitat conserva -
dora»16 i de «feminisme burgès» que va servir
com «un agent socialitzador, educatiu i di-
nàmic de la cultura femenina com a instru-
ment d’emancipació».17 Un dels seus èxits
més importants va ser canviar les idees pre-
existents en reconèixer les dones com a as-
salariades i proporcionar-los la formació ne-
cessària per a noves tipologies de feina, com
les que Adelita va realitzar per a ADLAN
com a secretària i tresorera.

Adelita va assistir a classes a l’Institut i va
mantenir una correspondència regular amb
la seva professora entre 1915 i 1917.18 Al-
gunes de les cartes d’Adelita tenen dibuixos
fets per ella, també n’hi ha que tenen foto-
grafies. Hi explica les classes que està rebent
i les habilitats que està aprenent, entre les
quals escriure a màquina. En una carta en-
viada a l’agost de 1916, Adelita descriu la
seva selecció de classes, incloent-hi anglès,
geografia, gramàtica, francès i càlcul mer-
cantil, unes aptituds que va utilitzar en el seu
paper com a administradora d’ADLAN. Jun-
tament amb els seus estudis acadèmics,
Adelita també va assistir a cursos d’arts apli-
cades i brodat a mà.19 Veiem així com, a 
part de les classes, el que explica a les cartes
detalla una barreja d’activitats domèstiques,
d’aptituds tècniques (mecanografia i foto-
grafia) i creatives que reforcen l’actitud de la
mateixa Bonnemaison vers els valors de les
dones i les seves capacitats, que servien per
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modelar el currículum de l’Institut: «No és
d’estranyar que moltes, acostumades a cosir
des de petitetes, segueixen encara, com la
mateixa Francesca Bonnemaison, dedicant
diverses hores del seu oci a treballar amb les
mans, a l’entorn d’una tasca força creativa.
Aquesta sempre va estar infravalorada pels
homes. Cosir o brodar, pel fet de ser una
tasca feta per dones, sempre va estar menys
considerada que pintar, fer ceràmica, or -
febreria o algunes altres coses. La jerarquit-
zació del treball per raons de gènere arriba
a la desvalorització de la feina creativa feta
per les dones.»20

Durant els quatre anys de correspondència
entre Adelita i Francesca Bonnemaison,
llegim la veu d’una jove desitjosa d’obtenir
l’aprovació de la seva professora, emocio -
nada d’aprendre a les seves classes i d’aplicar
les lliçons de l’Institut a les seves activitats a
casa i amb els amics. Tal i com ja hem vist,
li explica a Bonnemaison que els seus pares
li van regalar la càmera i sembla que es va
convertir en una àvida fotògrafa, ja que no
només va enviar fotografies a la seva mestra,
sinó que sembla que va ser la fotògrafa de-
signada del seu grup social i artístic a la co-
lònia d’estiu. Unes fotografies que mostren

una dona que té confiança quan mira la cà-
mera, i que és creativa en la forma en què in-
corpora les fotografies a la seva correspon-
dència regular. És a dir, demostra no tan sols
que ha dominat el currículum de l’Institut,
sinó que aporta a aquest currículum una
perspectiva molt singular, individualitzada
pel seu interès per les arts visuals. 

Aquestes cartes són un clar testimoni de
la seva implicació amb l’Institut com a estu-
diant, durant el seu període de formació i crei-
xement, però també serveixen per veure el
seu gran interès per l’artesania i les arts
visuals. Moltes d’elles contenen dibuixos sa-
tírics, flors premsades, collages fotogràfics,
ornaments florals i notes il·lustrades dels seus
deures, i ens mostren un model pri merenc del
que més tard faria als seus llibres de registres
d’ADLAN. En ells va dibuixar acuradament
sanefes al voltant de cada retall de premsa,
va mostrar un gran interès per l’obra dels ar-
tistes que van participar a ADLAN (des del
circ de Calder fins als dibuixos de Miró), i va
deixar constància del paper de l’art en la for-
mació de l’elit cultural de la ciutat. Les cartes
de joventut, doncs, són el testimoni d’una
jove que es posiciona, tant a les classes com
a la seva vida familiar, a través dels seus re-
petits autoretrats fotogràfics. 

Una altra de les habilitats en què l’Institut
de la dona va posar molt d’èmfasi per la for-
mació de les dones va ser l’educació esporti -
va, en la qual Adelita va participar activa-
ment. El 16 de juliol de 1922 es va inaugurar
la secció d’Esports de Mar de l’Institut de
Cultura de la dona a Badalona i, gràcies a
un reportatge aparegut a la premsa,21 així
com per fotografies conservades per la fa -
mília Lobo, sabem que ella va participar en
una carrera de natació i en una competició
de waterpolo. 

Gairebé vint anys després del seu pas per
l’Institut, i durant un període en què aquesta
institució celebrava el vint-i-cinquè aniversari
i ampliava la seva presència a la ciutat (pas-
sant de la seu del carrer d’Elisabets al carrer
de Sant Pere més Baix) així com el seu im-
pacte entre les dones,22 trobem conservada
en l’àlbum Gran Bazar una carta de Fran -
cesca Bonnemaison (signada com «F.B. Viuda
de Verdaguer») a Adelita, enviada amb motiu
de la inauguració de l’exposició organitzada
per ADLAN de Hans Arp a la Joieria Roca
(del 9 al 14 de març de 1935). Una carta que
mostra una relació amable i estreta entre
elles, on expressa agraïment per les invita -
cions que «s’han distribuït»23 i demostra no
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només que Adelita encara mantenia un vincle
amb la seva professora, sinó que les estu -
diants de l’Institut van ser animades a assistir
als actes organitzats per ADLAN: l’art mo-
dern va ser considerat per una de les auto -
ritats més importants en l’aprenentatge de
les dones durant els anys 30 a Barcelona com
a part integral de la seva educació.

SECRETÀRIA I TRESORERA D’ADLAN / PROMOTORA
DE L’ART NOU
El paper d’Adelita a ADLAN en compondre
el registre quotidià de les activitats del grup
ha estat clau per al nostre coneixement actual
d’aquest projecte cultural. Sense els rastres
en paper de les activitats organitzades per
ADLAN i arxivades per Adelita Lobo, hauria
estat difícil comprendre la importància i di-
versitat d’activitats proposades per ADLAN
en tota la seva complexitat. 

En la vida cultural de la Barcelona dels
anys 1930 destaca ADLAN, una associació
que, fins a l’esclat de la Guerra Civil, va ser
la promotora de tota una sèrie d’activitats
artístiques d’avantguarda. Va ser un període
de temps curt, de 1932 a 1936, però intens.
Entre els seus objectius fundacionals hi havia
promoure tota una sèrie de manifestacions
culturals encaminades a la difusió de nous
llenguatges artístics: «Adlan té per objecte la
protecció i desenrotllament de l’art, en qual-
sevol de les seves manifestacions» (Estatuts
del grup Amics De L’Art Nou ADLAN,
1932, article 1r). Aquest objectiu general
queda més explicitat i detallat posteriorment,
quan en el manifest ADLAN us interessa,
ADLAN us crida exposen que «ADLAN us
interessa si voleu posar una antena receptora
a les últimes manifestacions en totes les arts»
(manifest ADLAN, 1932, paràgraf 1, punt
5) i «ADLAN us crida per a protegir, per a
donar escalf a tota manifestació de risc que
comporti un desig de superació» (manifest
ADLAN, paràgraf 2). 

Per tant, hem d’entendre ADLAN com
un grup compost per persones amb afinitats
en el món de l’art, una associació que es va
establir oficialment amb uns estatuts, més
tard va emetre un manifest i, en general, es
va mantenir com un actor vital en l’escena
artística de la ciutat de la dècada de 1930.
ADLAN va ser una agrupació molt activa i
ambiciosa en els seus objectius ja que va
obrir les seves activitats a tota una sèrie de
manifestacions —circ, dansa, poesia, expo-
sicions d’objectes populars i quotidians,
etc.— que fins al moment no tenien la cate-

goria ni la consideració de producció artís -
tica. Es va caracteritzar per programar acti-
vitats molt heterogènies, encaminades a pre-
sentar a Barcelona propostes artístiques
significatives de l’avantguarda internacional,
sense oblidar donar suport al talent jove.
Amb nombroses relacions nacionals —van
col·laborar estretament amb el GATCPAC—
i internacionals —especialment amb París.
Els contactes internacionals, en concret de
membres d’ADLAN ja reconeguts en aquest
moment com eren Miró i Sert, van servir de
pont i van facilitar que artistes i intel·lectuals
internacionals viatgessin i exposessin a Bar-
celona. Cal destacar al respecte la connexió
amb artistes establerts a París com Man Ray,
Hans Arp o Alexander Calder. Era per tant
necessari registrar-ne les anades i vingudes,
els membres que en formaven part i les ac-
tivitats que es duien a terme. I tota aquesta
informació està consignada i organitzada als
dos àlbums que ens han arribat, Gran Bazar
i l’àlbum de premsa, gràcies a Adelita Lobo.

Adelita no sols va compilar els àlbums
Gran Bazar i el de premsa, sinó que va ser
conscient de la importància que revestien per
al grup. L’àlbum Gran Bazar, que anomenem
així per la coberta, és un llibre de comptabi-
litat comercial que es va utilitzar per registrar
les actes i la correspondència del grup i deixar
constància de les seves activitats. Un registre
exhaustiu que comença amb la seva fundació
el novembre del 1932 i acaba al maig de
1935, tot coincidint amb el canvi de seu 
de l’entitat. Aquest àlbum, escrit curiosament
en primera persona, és una combinació d’a-
genda, diari, arxiu d’impresos aparentment
efímers i registre de correspondència. Al llarg
de les seves pàgines, la presència d’Adeli-
ta és constant: la seva signatura distintiva 
apareix una vegada i una altra, era ella qui 
va contactar directament amb els artistes
(Calder, Man Ray, Arp, etc.), els socis i els
diaris. Ella administrava la correspondència
en diversos idiomes. Ella mecanografiava les
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cartes de Prats i Sert, així com els articles que
escrivia Prats. També va escriure moltes de
les cartes que s’enviaven en nom d’ADLAN
i va traduir i registrar les que es rebien. El re-
compte de les invitacions enviades, les entra-
des venudes, les notificacions a socis, la pre-
sència de socis a les activitats, les notes de
premsa enviades al diaris, etc., estan per -
fectament registrades a l’àlbum de la mà 
d’Adelita. 

L’àlbum de premsa és un cas curiós, ja que
s’assembla més a un àlbum familiar —donant
pas a la seva creativitat amb els dissenys, amb
les sanefes dibuixades al voltant de cada re-
tall— que a la història d’una entitat cultural,
però és en realitat el testimoniatge de la pro-
lífica presència del grup a la premsa de la ciu-
tat, com també per proporcionar una història
documental de les seves activitats i la recepció
crítica que aquests esdeveniments van tenir.

Però, en aprofundir en l’arxiu, veiem que
Adelita no era simplement una adminis -
trativa que estava al marge de les activitats
d’ADLAN. Formava part dels mateixos 
cercles que la majoria dels dirigents i socis
de l’entitat, amb qui l’unia llaços d’amistat
—només cal veure les fotografies del viat ge
a Andalusia fetes pel grup l’any 1935 per
copsar-ho—, i va assumir el paper de a 
secretària, i més tard de tresorera, col·lo-
cant-se així al bell centre de les activitats
d’ADLAN.

Fent una ullada al Gran Bazar constatem
que, per exemple, una de les primeres acti-
vitats que es consignen d’ADLAN, el 17 de
desembre de 1932, és un avís telefònic que
Adelita va fer per advertir que «aquesta nit
a dos quarts d’onze de la nit al Pg. Nacional24

(casa meva) en García Lorca dedicarà la
vetlla als socis d’ADLAN». Pels registres
d’activitats recollits, així com a l’entrevista
que va fer-li M. Lluïsa Borràs el 1975,25 va
assistir a gran part de les activitats progra-
mades, destacant la seva presència en activi -
tats com les representacions del Circ de Cal-
der, les sessions de cinema (L’Âge d’Or), el
programa de danses al Club de Tenis Turó,
la visita a Mataró al circ Frediani... També
sabem que va prestar tres siurells —al costat
de Joan Prats, Joan Miró, Ángel Ferrant,
Carles Sindreu— per a l’exposició de siurells
a les galeries Syra; algunes de les reunions de
socis es feien a casa seva, va anar als sopars
homenatge de Miró, Ferrant, Maristany, etc.
Precisament, en l’esmentada entrevista la ma-
teixa Adelita explica i destaca que la sessió
de la «lectura de poemes de García Lorca es

va fer a casa meva, a la Barceloneta, on ens
havíem traslladat a causa del negoci de les
lones de barco quan va morir el meu pare.
Era una peça gran però insuficient per a tots
els membres d’ADLAN que van venir. Van
decidir seure a terra sobre coixins i també es-
glaons de l’escala amb barana de fusta salo-
mònica que pujava al pis de dalt. Quan va
arribar Garcia Lorca, va dir: Qué maravilla,
qué ambiente!»26

La Junta directiva del 25 de març de 1933
decideix nomenar Adelita com a tresorera de
l’entitat, un fet destacable ja que era un paper
d’autoritat significatiu com perquè l’ostentés
una dona en aquella època. Un exemple del
seu paper com a tresorera el trobem en l’estat
de comptes de la venda d’invitacions per a
la sessió de dansa organitzada al Club de
tenis del Turó Park que es conserva a l’arxiu
històric del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya. 

Queda constància, així, que fou un mem-
bre vital de l’organització, la seva signatura
apareix una vegada i una altra en cartes di-
rigides a artistes, socis i diaris. I no només
això, sinó que ha estat una figura clau per a
la conservació de la seva història institu -
cional. Volem destacar que, tot i que sempre
parlem d’Adelita com la secretària i tresorera
d’ADLAN, en realitat no estem tant davant
d’un treball assalariat com d’una activitat
social. Gràcies a l’entrevista de Maria Lluïsa
Borràs podem accedir als seus records, a la
seva veu en primera persona, i comprovem
que són els records d’una sòcia més que no
pas els d’una treballadora assalariada. Una
feina on va poder posar en pràctica tots els
coneixements apresos a l’Institut de la Dona,
però no com una empleada sinó com a par-
ticipant activa de ple dret. 

ÚLTIMES CONSIDERACIONS
A través de l’estudi de la biografia d’Adelita
(el que sabem d’ella), la seva formació a l’Ins-
titut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona, i la seva implicació amb ADLAN, ob-
tenim una mirada molt personal sobre la ma-
nera en què una dona va incidir en els llegats
artístics, culturals i administratius de la
ciutat. A més, en el cas d’Adelita, la presència
dels seus àlbums i correspondència, ha fet
possible per exemple la reconstrucció del rol
de Miró a la Barcelona dels anys 30. També,
en examinar la vida d’Adelita i el llegat que
ens ha arribat, veiem el seu intent d’introduir
la creativitat i treball manual apresos a l’Ins-
titut de la Dona al treball que va realitzar per
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[Pàgina anterior, a dalt]
Notes d’Adelita Lobo en el
llibre de registre d’ADLAN
(àlbum Gran Bazar). 
Arxiu Històric del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, AHCOAC

[A baix]
Interior de l'àlbum de
premsa d'ADLAN
Arxiu Històric del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, AHCOAC



ADLAN. Les empremtes d’aquest traspàs
son visibles en els àlbums on Adelita va or-
ganitzar les activitats i els retalls de premsa
del grup

Sabent tot el que hem pogut esbrinar sobre
Adelita —els seus antecedents (classe mitjana
alta urbana), la seva formació (a l’Institut 
de la Dona), el seu estat civil (divorciada, ma -
re soltera), el seu paper a ADLAN (com a 
secretària, tresorera i confident, i com a mem -
bre de ple dret i organitzadora d’esdeveni-
ments)— hem de repassar la història de l’art
modern a Barcelona i considerar-la a través
de la lent del paper de la dona en l’adminis-
tració, el suport i la participació en la cultura
contemporània. Què ens diuen sobre la for-
mació en les pràctiques de secretaria, admi-
nistració i comptabilitat, com també sobre el
paper del gènere, les històries de l’art modern
que han arribat als nostres dies? El que sabem
d’ADLAN és gràcies a les pràctiques admi-
nistratives d’una dona: Adelita Lobo, la seva
perspicàcia administrativa, la seva creativitat
i les habilitats que se li van ensenyar en el
marc del projecte modernitzador de l’elit de
la ciutat. 

Però ella no va ser l’única. Coneixem, com
a mínim, dues altres dones presents en l’ad-
ministració de l’art i l’arquitectura moderna
a Barcelona.27 Com ella mateixa recorda en
la conversa amb Maria Lluïsa Borràs del
1975, «La primera secretària del GATCPAC
va ser la Sokolova,28 que era un amor d’en
Prats. A la seva pintura hi posava pits de
dona per tot arreu. L’Anita29 era molt bonica
però una harpia: s’ho va quedar tot.»30 No
totes aquestes dones que van formar part de
la història administrativa de grups com el
GATCPAC i ADLAN van passar per l’Insti -
tut de Cultura i no totes tenien les mateixes
històries, famílies ni experiències. Malaura-
dament, no tenim «records» (com l’àlbum
Gran Bazar) de les altres —moltes— dones
que van contribuir a la creació dels molts
grups, centres i instituts que van sorgir a Bar-
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Amb tot el que hem pogut esbrinar
sobre Adelita Lobo, hem de repassar
la història de l’art modern a Barcelona
i considerar-la a través de la lent del
paper de la dona en l’administració, 
el suport i la participació en la cultura
contemporània.

celona durant aquella època. No són
aquestes dones en majúscula (com Federica
Montseny o Lucía Sánchez Saornil en l’àmbit
anar quista, o escriptores com Aurora Ber-
trana, que va donar suport a iniciatives com
la revista Claror) i les seves històries no han
estat explicades. Són dones amb un altre
tipus de perfil, però això no vol dir que siguin
menys importants. La història d’Adelita, per
tant, és una de les moltes històries existents,
històries de dones preparades però invisibi-
litzades, veus silenciades però gràcies a les
quals, gràcies a la feina duta a terme per elles,
podem actualment reconstruir part de la me-
mòria artística i cultural de Barcelona.

NOTES
1. Exposició comissariada per Muriel Gómez Pradas,
Jordana Mendelson i Joan M. Minguet, amb la
col·laboració de Dolors Rodríguez Roig. L’article
que presentem és una versió ampliada del que
apareix al catàleg de l’exposició: Gómez Pradas,
Muriel/ Mendelson, Jordana/ Minguet, Joan M.
(2021). Miró-ADLAN. Un arxiu de la modernitat
(1932-1936). Barcelona: Fundació Miró.

2. Aquesta documentació es conserva a l’Arxiu
històric de Barcelona (AHCB, correspondència amb
Francesca Bonnemaison), a l’Arxiu Històric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC, fons
ADLAN) i el fons M. Lluïsa Borràs conservat a
l’arxiu del MACBA. Agraïm sincerament tot l’ajut
i suport de la família d’Adelita Lobo en l’intent de
donar llum i visibilitat a aquesta figura, especialment
l’entrevista personal amb un dels seus nebots,
Manuel Lobo, el 21 d’abril de 2021. 

3. Ho constaten dues postals escrites per Adelita
Lobo des de Viladrau a Francesca de Verdaguer.
AHCB - AHCB2 279F103.6C - 6C-442 - Institut de
cultura de la dona, Barcelona). A Viladrau la família
Lobo s’allotjava a l’Hotel Bofill.

4. Són diverses les cartes d’Adelita Lobo a
Francesca Bonnemaison, en què parla de les seves
amigues Rusiñol (les filles de Josep Rusiñol Prats) i
de les amigues Meifrèn. Una d’elles està datada el
26-09-1915. Amistat corroborada gràcies a l’en -
trevista amb el nebot de l’Adelita aquest mes d’abril
de 2021.

5. La Vanguardia, 18-1-1924: 7.
6. Agraïm també a Andreu Carrascal, de

l’AHCOAC, que hagi compartit la informació
biogràfica sobre Adelita, que li va ser comunicada
pel seu nebot Ricard Lobo en un seguit de correus
electrònics el 2013. Part d’aquesta informació s’ha
confirmat revisant les notícies aparegudes a La
Vanguardia durant la dècada 1920-1930, així com
en l’entrevista personal amb Manuel Lobo.

7. La resta d’artistes són: Rosita Viñas, Ramiro
García, Lluís Verderau, Carlos Farsach, Manuel
Lobo (germà d’Adelita), Gonzalo Bosch, Ricardo
Meifrén, Carolina Meifrén i Raimundo Parera.

8. Carta d’Adela Lobo a Francesca Bonne -
maison,18/12/1915. Caixa de grau d’estudis prepa -



ratoris de cultura general (6C-44), correspon dència
de les alumnes (6C-44/2), AHCB.

9. La Vanguardia, 20-9-1922: 10.
10. «Notas del día. Catástrofe ferroviaria. El

expreso de lujo de Francia choca con un tren de
mercancías. Resultan cuatro muertos, entre ellos el
exdiputado regionalista señor Lligé y muchos
heridos.» La Vanguardia, 23-4-1926: 6.

11. El nebot d’Adelita, Manuel Lobo, ens va ex -
plicar que va patir fractura de còccix i de maluc i va
estar ingressada durant mesos a la clínica Olivé
Gumà.

12. Hem d’agrair a Manuel Lobo que ens deixés
consultar la documentació oficial de l’anul·lació. Van
aparèixer diverses notícies sobre l’abandó d’Adelita
per part del seu marit i el divorci concedit per
l’Església, com les noticies a La Vanguardia 15-12-
1926: 10; 26-2-1927: 14 ; i 1-1-1928: 18.

13. Minguet, Joan M/Montaner, Teresa/Santanach,
Joan (2009). Joan Miró. Epistolari català 1911-1945.
Barcelona: Fundació Miró i editorial Barcino, p. 612-
613. 

14. Ibid, p. 625. 
15. Duch Plana, Montserrat/Palau Vergés, Mont -

serrat (2015). «La socialización de los saberes
femeninos: El ‘Instituto de Cultura y la Biblioteca
Popular para la Mujer,’ Barcelona (1900–1936)» a
Historia Social, núm. 82, p. 139.

16. Real, Neus (2010). «Dona i modernitat a la
Catalunya de preguerra. El catalanisme de dretes,
La Cultura i Claror (1935-1936).» A Concepcions
i discursos sobre la modernitat dels segles XIX i XX.
Lleida: Punctum, p. 172

17. «[F]eminismo burgués… un agente so -
cializador, educador y dinamizador de la cultura
femenina como instrumento de emancipación» a
Duch Plana, Montserrat/ Palau Vergés, Montserrat,
2015: 134.

18. Aquestes cartes es conserven a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona, al fons de l’Institut de
Cultura de la Dona, 6C-44 Caixa de grau d’estudis
preparatoris de cultural general, 6C-44/2: corres -
pondència de les alumnes, anys 1915–1918.

19. Carta d’Adela Lobo a Francesca Bonnemaison,
9/8/1916. Caixa de grau d’estudis preparatoris de
cultura general 6C-44, correspondència de les
alumnes 6C-44/2, AHCB. 

20. Martin Silvestre, Dolors (2004). Francesca
Bonnemaison. Educadora de ciutadanes. Barcelona:
Diputació de Barcelona, p. 120.

21. La Jornada Deportiva. Periódico ilustrado de
crítica e información. Año II, núm. 44, Barcelona
17-07-1922, p. 5-6.

22. Al primer número de la revista publicada per
l’Institut al 1935, Claror, Bonnemaison subratlla la
importància de l’Institut en entrenar a les dones per
tal de poder entrar al mercat de treball (sense oblidar
però l’ensenyança de les «tasques femenines»): «Amb
la joia que dóna el deure complert, vèiem com les
noies de la nostra terra aprenien, i com eren
col·locades per la nostra Borsa de Treball, traient
d’aquesta manera un veritable profit de llur esforç.»
Citat a Neus Real, 2010: 179. 

23. Carta de F.B. Vda. de Verdaguer a Adela Lobo,
amb la capçalera de l’Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona, datada a Barcelona, el 14 de
març de 1935. Àlbum Gran Bazar, p. 80. Fons
ADLAN, AHCOAC, Barcelona.
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24. El passeig Nacional, on vivia Adelita, es
correspon amb l’actual passeig de Joan de Borbó.

25. La transcripció/resum d’aquesta entrevista (p.
29-32) la trobem al Fons Maria Lluïsa Borràs, Centre
d’estudis i Documentació MACBA (Barcelona), núm.
registre A.MBO.0002.003, BORRAS_ENT_0002_
003 en un recull d’entrevistes que M. Lluïsa Borràs
va fer en relació a la biografia de Joan Prats. 

26. Ídem, p. 30
27. Tal i com es recull a la transcripció/resum de

l’entrevista que Maria Lluïsa Borràs va fer a Adelita
Lobo al 1975 en relació a la biografia de Joan Prats.
Fons Maria Lluïsa Borràs, Centre d’estudis i Do -
cumentació MACBA (Barcelona), núm. registre
A.MBO.0002.003, BORRAS_ENT_0002_003, 
p. 30. 

28. Tot i ser una figura de la qual tenim poques
notícies, tal i com va documentar Adelita a l’àlbum
Gran Bazar, la pintora Vàlia Sokolova va participar
en dues exposicions organitzades per ADLAN: una
individual a la Joieria Roca (1935) i la Logico fobista
(1936). En certs moments hi ha hagut con fusió entre
la pintora Vàlia Sokolova i la poeta Nàdia Sokolova,
tot i que a l’àlbum Gran Bazar apareixen sempre
ben diferenciades, per exemple, com a assistents al
vernissatge de l’exposició de Dalí a les Galeries d’Art
Catalònia l’1 d’octubre de 1934 (Àlbum Gran Bazar,
p. 71. Fons ADLAN, AHCOAC, Barcelona). Recent -
ment ha sortit un article periodístic sobre aquest
tema, https:// tempsarts.cat/que-va-ser-de-la-nadia-
sokolova/

29. La secretària del GATCPAC després de Vàlia
Sokolova. No tenim constància del cognom. 

30. Transcripció/resum de l’entrevista de Maria
Lluïsa Borràs a Adelita Lobo. Fons Maria Lluïsa
Borràs, Centre d’estudis i Documentació MACBA
(Barcelona), núm. registre A.MBO.0002.003,
BORRAS_ENT_0002_003, p. 30 MACBA, p. 30.


