
Apunts d’història

Miquel Llacuna i Alemany va 
néixer a Igualada l’any 1915. 
Va viure cinquanta-dos anys. 
Una vida curta però intensa. 
El primer aprenentatge 
a Igualada i a Barcelona 
envoltat de les estètiques 
innovadores de l’època de la 
República. Va ser durament 
colpejat per la Guerra Civil, 
amb l’assassinat del pare. 
Una estada al front, un llarg 
servei militar a l’Àfrica. Tot 
un periple que el va enfortir. 
Profundament religiós, 
estudiós i practicant, les seves 
creences marcaran el sentit de 
la seva vida i el seu treball.

Si mirem l’obra en el seu conjunt, veurem que 
estem davant d’un artista que intenta dignifi-
car l’entorn. Quan se segueix tota la seva tra-
jectòria, tot el seu treball, constant i abundós, 
es fa evident sempre aquell gust per la feina 
que es fa, ben feta, amb una voluntat de millo-
rar tot allò en què es treballa. Creia en el seu 
treball, en el que feia i en el que representava.
Es va guanyar la vida com a treballador de 
l’art i com a docent. L’art per encàrrec. Ell 
ho havia triat com a ofici, i ho va fer en una 
ciutat de províncies, industrial i molt conser-
vadora, fet que té el seu mèrit.

L’obra de Miquel Llacuna 
i Alemany 
a Copons
Pau Llacuna Ortínez

Projecte de Miquel Llacuna per la capella del Santíssim

Tenia una concepció global de l’art. El 
modernisme ja ens havia aportat aquest 
concepte. Feia des del disseny o la deco-
ració de l’edifici fins a la làmpada, per acabar 
amb el programa del dia de la inauguració i, 
en algun cas, en alguna església, els goigs a 
llaor del sant o de l’advocació corresponent 
de la Mare de Déu.
Va tenir una formació acadèmica realista. 
Tenia una veritable obsessió per conèi-
xer el cos humà. Dominava la perspectiva. 
Considerava que la base del «bell art» —
així ho anomenava ell— era el dibuix. Així i 
tot, al llarg dels anys va anar evolucionant i 
cada cop més el color va prendre força i va 
deixar de ser complementari per passar a 
ser protagonista. Sembla que, després d’un 
període més fosc, en un moment determi-
nat, el color viu, massís i lumínic va agafar 
força i va dominar tota la seva producció. 
Va ser l’última etapa de la seva vida. A partir 
d’aquell moment el recordem. 

Etapes

La trajectòria en l’obra de Miquel Llacuna 
la podem agrupar en cinc etapes: els inicis 
(1915-1936), la Guerra Civil>Àfrica (1937-
1941), la postguerra>realista (1942-1953), 
l’època d’estudi>estilista (1954-1963) i l’úl-
tima etapa>Cadis (1964-1967).
Els inicis els té a l’escola de Laura Cuadreny 
i Dalmau, on practica un dibuix clàssic basat 
en la còpia de làmines. 
Quan l’any 1930 va a Barcelona i assisteix 
a classes a l’Institut del Teatre i a la Llotja, el 
seu estil canvia substancialment. Adquireix 
una tècnica molt més depurada. 
Durant la Guerra Civil, primerament al front 
i més tard destinat a Tetuan, documenta les 
seves vivències amb dibuixos fets amb llapis 
de colors o amb ploma estilogràfica. 
Aquests dibuixos reprodueixen la vida quo-
tidiana, els retrats de les persones del seu 
entorn, els paisatges i apunts d’arquitectu-
ra de les ciutats i pobles rurals pels quals 
anava passant.
Hi ha un domini en la rapidesa per captar una 
situació i revelen també un domini de la pers-
pectiva, a més d’un gran realisme i detall.
Quan torna de l’Àfrica en el context de la post-
guerra la seva obra agafa una vessant realista, 
simbòlica i detallista. Comença a treballar en 
la restauració d’altars i capelles. D’aquesta 
època són: els altars del Crist de l’Agonia 
(Barcelona, 1948) i de la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat (Igualada, 1946-1950), 
l’altar de Sant Antoni Maria Claret (Barcelona, 

1946-1951), l’altar de Sant Feliu de Pallerols 
(1951) i els Quatre Evangelistes (Igualada, 
1951). D’aquest període és l’altar de Sant 
Josep de Copons.
L’any 1954 comença la seva etapa de validació 
d’estudis. El fet de traslladar-se a Barcelona i 
entrar en contacte amb la realitat artística que 
s’hi desenvolupa li provoca un canvi d’estil.
Tot i que no seguirà les línies més avant-
guardistes en la pintura, pel que fa als pro-
jectes decoratius sí que hi ha un trencament. 
Abandona les imatges més figuratives i, des 
d’aquest moment, treballa amb colors plans, 
decoracions fetes a base de sanefes geo-
mètriques i elements simbòlics estilitzats.
En aquests anys crea “Ediciones YNA”, pro-
jecte comercial que capitalitza tota la produc-
ció impresa i d’il·lustració feta per encàrrec. 
D’aquesta etapa tenim diversos projec-
tes d’esglésies i altars. El que marca el 
canvi d’estil és l’altar de la Mare de Déu 
de Montserrat (Piera 1956-1958). Des de 
Piera, inicialment, quan li fan l’encàrrec, li 
demanen una decoració similar a la que 
havia fet a la de la capella de la Mare de Déu 
de Montserrat d’Igualada. Ell, primer, fa un 
projecte seguint l’encàrrec, però finalment 
replanteja la decoració i enceta la nova línia 
decorativa que evolucionarà i perdurarà ja 
fins a la seva mort.
L’any 1958 decora tota l’església de Santa 
Maria del Camí (Veciana), l’església de les 
Carmelites de la Mare Vedruna (Falset, 
1963), l’altar de Sant Antoni M. Claret de 
la basílica de Santa Maria (Igualada, 1959). 
D’aquesta etapa és la capella del Santíssim 
(Copons, 1960).
L’última etapa de la seva vida la passa a 
Càdis, ja que havia obtingut la plaça de 
catedràtic de l’Instituto Nuestra Señora del 
Rosario.
En aquests anys hi ha retorn a la pintura del 
natural. La fascinació per la llum de Cadis 
i l’impacte que aquesta té en les construc-
cions colonials el porten a uns dibuixos i 
pintures amb una forta presència de colors 
calents. 
A desgrat de partir d’apunts al natural, el 
resultat final és un treball de taller molt 
estudiat, quadriculant el dibuix per estudi-
ar millor les proposicions, les perspectives 
i els colors, traslladant-los a dimensions més 
grans. Aquesta era la forma de treballar que 
sempre havia utilitzat en tots els seus projec-
tes i il·lustracions. De molts se’n conserven 
encara no sols el resultat final, sinó també 
els processos de treball.
Pel que acabem de dir, doncs, a l’església 
de Copons tenim una mostra de dues de les 
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etapes del pintor, la realista amb l’altar de 
Sant Josep i la més estilista amb la capella 
del Santíssim.

L’obra a Copons

Altar de Sant Josep 

Any del projecte: 
Possiblement anterior a l’any 1954
Any de la inauguració: 
Desconegut
Història:
A l’arxiu de Miquel Llacuna no es conserva 
cap projecte ni documentació que faci refe-
rència a aquest altar, tret d’unes fotografies 
fetes un cop ja estava acabat. Si el situem 
dins les obres de Llacuna anteriors al 1954 
és per l’estil que utilitza, tant amb la sanefa 
de fons, com amb l’estil figuratiu.
Descripció:
L’altar de Sant Josep és el segon de l’es-
querra, mirant l’altar major. La decoració està 
centrada en la imatge de Sant Josep sobre 
una peanya. El sant està emmarcat en una 
forma de fornícula amb un fons damasquinat 
de flors verdes i amb una creu estilitzada 
al centre. Aquesta decoració s’eixampla en 
forma de sòcol a la part baixa.
Rodejant la fornícula hi ha un fresc amb una 
cort d’àngels de llargues ales que volen 
davant uns núvols de formes ondulades. 
Mirant l’altar, al cantó dret i a la part baixa 

Benvolguts veïns,

Som al mig de l’estiu i com cada any, el 15 d’agost, 
coincidint amb la festa de la Mare de Déu, ens dis-
posem a celebrar la nostra Festa Major.
A finals d’any acaben les celebracions del centenari  
del naixement de Miquel Llacuna. Abans no finalitzi, 
el desembre del 2016, des de la parròquia pensem 
que fóra una bona fita poder recuperar la seva obra 
al poble de Copons (acabar  l’altar de St. Josep i la 
capella del Santíssim).
L’any passat, amb motiu de la segona visita pastoral 
del Sr. Bisbe, es va inaugurar la teulada de l’esglé-
sia parroquial de Sta. Maria, la restauració de les 
pintures de l’altar major i d’una part de les capelles 

Recollida de fons 
per recuperar les 
pintures
Mn. Enric Garcia

del fresc, trobem unes imatges del poble de 
Copons. Al mateix lloc, al cantó esquerre, hi 
ha la representació de la façana de la basíli-
ca de Sant Pere de Roma.
Davant aquest conjunt pictòric hi ha un altar 
de pedra. L’ara recolza sobre un conjunt  de 
base, pilastra i capitell, en forma de creu.

Capella del Santíssim

Any del projecte: 
20 de gener de 1959
Any de la inauguració: 
Desconegut
Història:
La capella del Santíssim de Copons és una 
peça arquitectònica adossada a l’església 
parroquial a la qual s’accedeix pel tercer 
altar lateral a la dreta. De la seva realitza-
ció en tenim dues dates: la que hi ha en el 
projecte, el 20 de gener de 1959, i el 23 
de novembre de 1960 que trobem en una 
carta del rector de Copons fent referència 
a la realització del projecte.
Pels documents que es conserven, sembla 
que inicialment la decoració havia de ser 
més historiada. Pel resultat final està clar 
que el projecte inicial es va abandonar per 
un nou projecte d’estil molt més estilitzat.
Descripció:
La capella és d’una sola nau i acaba en un 
absis amb l’altar principal.
La decoració principal es troba a l’absis. 

Està decorat amb quatre franges amb el 
dibuix estilitzat d’una espiga blanca amb el 
fons vermellós. A la part superior de l’absis 
hi ha un crismó amb les lletres alfa i omega 
simbolitzant el principi i fi de totes les coses. 
En aquest cas, el fons és blanc, mentre que 
la decoració és vermellosa.
L’altar és de pedra i el basament és una pirà-
mide truncada invertida. En el frontal hi tro-
bem una àncora en forma de crismó. L’ara té 
una decoració d’unes aigües daurades.
La nau, avui repintada en grisos, combinava 
dos colors, el verd i el carbassa. El carbas-
sa en dues tonalitats. La volta està decora-
da amb franges taronges que ressegueixen 
l’estructura de l’edifici. 
A més d’aquesta decoració, també va disse-
nyar, com en altres projectes, la làmpada de 
sobre l’altar, els aplics de paret i els vitralls. Y

laterals com també la megafonia nova a l’església. 
Tot plegat gràcies al Bisbat, la parròquia, donatius 
de gent anònima del poble, la campanya de la Festa 
Major i l’Ajuntament.
Gràcies a Déu es va poder pagar tot, i ja no cau 
aigua dins l’església. Ara, després d’un temps de fer 
guardiola i de fer la campanya dels 2 Euros setma-
nals durant un any, volem endegar aquest projecte. 
El pressupost de la restauració i recuperació és de 
6.800 E.
En aquest moments, comptem amb 3.000 E del fons 
parroquial + 1.005 E de la campanya dels 2 E + 
1000 E de col·laboració de l’Ajuntament = 5.005 E.
Ens en falten 1.800 per poder restaurar i recuperar 
l’obra del pintor anoienc Miquel Llacuna.
El poble de Copons, la veritat sigui dita, totes les 
campanyes que es fan des de la parròquia durant 
l´any -recollida d’aliments, de bolquers, de beques 
de menjador, de Càritas... i també per tenir l’església 
del poble ben digna- sempre heu col·laborat desin-
teressadament i amb escreix. És per aquest motiu, 
que penso que us estimeu el patrimoni del poble.
Aprofitant l’avinentesa de la Festa Major, que al 
poble estem de festa i són dies de més afluència 
de gent, farem la campanya de recollida de fons 
que ens resta per a poder finalitzar aquesta obra.

Fa dos anys, en motiu de la recollida de diners 
per la teulada, es va fer una campanya comprant 
teules i nominalitzant-les, i a tots els col·laboradors 
s’els donava un petit diploma. En aquesta ocasió la 
campanya serà aportant 10 E,  com si compréssim 
un  pot de pintura, i com a record es donarà una 
reproducció del projecte  de Miquel Llacuna, que 
ell mateix va dibuixar per a la capella del Santíssim.
Com altres vegades, aquells que vulgueu fer un 
donatiu particular també ho podeu fer al compte 
de la parròquia: “La Caixa” ES13-2100-0110-
7701-0141-2912. 
Si Déu vol, les obres de restauració estan previstes 
a la tardor, entre setembre i octubre, i la durada 
és de tres a quatre setmanes. D’aquesta manera, 
l’obra es podrà inaugurar oficialment abans no 
acabi l’any del centenari. 
Així doncs, Copons podrà gaudir d’aquestes pintu-
res i alhora, a la capella del Santíssim, on hi cele-
brem la missa dels diumenges, tindrem un espai 
digne i més acollidor.
Esperem que entre tots i totes podrem fer possible 
aquest projecte . 

Res més, amics i veïns, que tingueu una bona 
Festa Major i una cordial abraçada. Y
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