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W zachodniej części Morza 
Śródziemnego, w pobliżu wschodniego 
wybrzeża Hiszpanii, leżą Baleary. Największą 
z archipelagu ponad 200 wysp jest Majorka. 
Stolicą i największym miastem Majorki, 
a zarazem całych Balearów, jest Palma de 
Mallorca. To założone w 123 r. p.n.e. miasto 
jest dziś jednym z największych ośrodków 
turystycznych świata. Obok sztandarowych 
zabytków, jak należąca do najwspanialszych 
gotyckich świątyń Hiszpanii katedra de Santa 
María czy stanowiący mieszankę stylów 
aragońskich i arabskich królewski Pałac de 
l’Almudaina, wyjątkowego kolorytu stolicy 
przydają domy o zgoła odmiennej stylistyce. 
To pojawiająca się od lat 90. XIX w. secesja 
znana w Hiszpanii pod nazwą El Modernismo. 
W niniejszej pracy autor dokonuje przeglądu 
obiektów i realizacji architektonicznych 
przejawiających cechy tej nowej stylistyki. 

Podjęty przez autora temat nie został 
do tej pory głębiej przebadany. Nieliczny 
zespół secesyjnych kamienic Palmy 
praktycznie nie funkcjonuje w literaturze 
naukowej. Wśród jednostkowych opracowań 
znajduje się m.in. praca hiszpańskiego autora 
Maríi Joségo Galvána Mostazo pt: Arquitectura 
modernista en Palma de Mallorca: El edificio 
Forteza Rey traktująca o zagadnieniu secesyjnej 

architektury tego miasta w kontekście 
najbardziej chyba znanej na wyspie budowli 
tego okresu – domu jubilera Fortezy Reya1. 
Oprócz tego literaturę przedmiotu stanowią 
liczne pozycje obejmujące całość dziejów 
sztuki hiszpańskiej; nie rozpatrują one jednak 
interesującego nas zagadnienia, choć stanowią 
bez wątpienia bardzo ważny materiał 
porównawczy dla ugruntowania obiektów 
palmeńskich w kontekście pozostałej 
architektury regionu, zwłaszcza Katalonii i jej 
stolicy – Barcelony2. Zupełnie inaczej wygląda 
stan badań dotyczący wprowadzenia 
secesyjnych elementów w toku przebudowy 
gotyckiej katedry, choćby z tego tylko powodu, 
iż w pracach tych brał udział Antonio Gaudí3. 

                                                 
1  M. J. G. Mostazo, Arquitectura modernista en 
Palma de Mallorca: El edificio Forteza Rey (w:) 
„Espacio, Tiempo y Forma”, Serie VII, Historia del 
Arte, t. 2, 1989, ss. 441 – 454. 
2  Sztuka Hiszpanii: Die Geschichte der 
spanischen Kunst, (praca zbiorowa), wyd. 
Koenemann, 1997, s. 412; Historia del arte espanol, 
(praca zbiorowa), Lunwerg 1996, s. 433; Antonio 
Calvo Castellon, Historia del arte espanol, Madrid 
1987, ss. 176 – 178; Jean Babelon, Sztuka hiszpańska, 
Warszawa 1974, s. 277; Marcel Durliat, L’art catalan, 
wyd. Arthaud, 1963, s. 358. Architektura Bercelony 
XIX – XX w.: Manuel Gausa, Marta Cervelló, 
Maurici Pla, Barcelona: A Guide to Its Modern 
Architecture, Barcelona; Casas Núria; Mateo 
Lourdes, La Barcelona de Gaudí, Pòrtic, Barcelona 
2001. 
3  Garrido Torres Carlos, Baleares: Guías 
Visuales de España, IGSA, 2000; AD, Cathalonia. Arte 
gótico en los siglos XIV – XV, Catàleg de l’exposició, 
Madrid, Fundació La Caixa, Ministerio de 
Educación y Ciencia, Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, Madrid 1997; Navascués Palacio Pedro, 
Catedrales de España, Espasa Calpe, Madrid 1997; 
AD, La Seu de Mallorca, J. Olañeta ed., Palma 1995; 
Rainer Zerbst, Antoni Gaudí, wyd. Taschen, 1985, ss. 
220 – 221; Núria de Dalmases, Antoni José Pitarch, 
L'art gòtic. s. XIV – XV (w:) Història de l'Art Català, 
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POCZĄTKI SECESJI W KATALONII I W PALMIE DE 

MALLORCA 

Choć Półwysep Iberyjski zawsze był 
nieco oddalony od wielkich prądów 
europejskich, a kultura artystyczna w tym 
regionie funkcjonowała niejako odrębnie, to 
świat sztuki hiszpańskiej nie oparł się 
tendencjom, które opanowały Europę schyłku 
XIX w. Niechęć do surowych linii, która 
wykształciła predylekcję do łączenia wielu 
ornamentów, będącą istotną cechą secesji, 
a także pisma angielskiego historyka sztuki 
Johna Ruskina natrafiły tu na bardzo podatny 
grunt. Stwierdzenie tego ostatniego, 
iż „ornament jest początkiem architektury” 
znalazło chyba najdobitniej odbicie w 
twórczości największego tamtejszego 
architekta nowego stylu – Antonio Gaudíego. 
Prawie wszystkie swoje dzieła budowlane 
Gaudí zrealizował w Barcelonie – głównym 
ośrodku secesji w Hiszpanii. Stąd nowe prądy 
promieniowały m.in. na nieodległe Baleary 
i ich stolicę – Palmę de Mallorca.           

                                                                              
vol. III, Edicions 62, Barcelona 1985; Alexandre 
Cirici, L'Art Gòtic Català. L'arquitectura dels segles XV 
i XVI, 2 vol. Barcelona, Edicions 62, Barcelona 1979; 
Eduard Carbonell, Alexandri Cirici, Jordi Gumí, 
Grans monuments romànics i gòtics catalans. De Sant 
Pere de Roda a la catedral de Mallorca, Edicions 62, La 
Caixa, Barcelona 1977; Gabriel Alomar Esteve, 
Guillermo Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV, 
Publicaciones del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, Ed. Blume, Barcelona 1970; 
Alexandre Cirici, Oriol Maspons, Arquitectura gòtica 
catalana, Editorial Lumen, Barcelona 1968; Marcel 
Durliat, L'art al Regne de Mallorca, Ed. Moll, 
Mallorca 1964; Pierre Lavedan, L'architecture 
gothique religieuse en Catalogne, Valence et Balears, 
París 1935; Guillem Forteza, Estat de l'arquitectura 
catalana en temps de Jaume I. Les determinants gotiques 
de la catedral de Mallorca (w:) „La Nostra Terra” 24, 
Palma 1929, ss. 497 – 513; Margalida Tur Català, Seu 
de Mallorca (w:) Enciclopèdia de Mallorca, s.v., vol. 
XVI, Promomallorca Edicions, S.L. 
 

Choć nie ulega wątpliwości, 
iż symptomy nowych tendencji stylistycznych, 
zwłaszcza w zakresie dekoracji, pojawiły się 
w Palmie już w latach 90. XIX w., to z całą 
pewnością impulsem nie do przecenienia 
musiał być stosunkowo długi pobyt na wyspie 
samego mistrza Gaudíego związany 
z podjęciem przezeń pracy przy przebudowie 
tamtejszej katedry. Architekt wielokrotnie 
przebywał w Palmie w okresie między 1902 
a 1914 rokiem. Realizacje miejscowych 
architektów stanowiły kontynuację 
modernistycznego stylu Gaudíego.   

PRZEBUDOWA KATEDRY  

Katedra p.w. Świętej Maryi (Santa 
María de Palma de Mallorca) nazywana 
lokalnie (w dialekcie katalońskim) La Seu jest 
największą budowlą sakralną Majorki. Pod 
względem rozmiarów stanowi ona drugi co do 
wielkości, po katedrze w Sewilli, kościół 
Hiszpanii. Jej budowę rozpoczęto w 1230 r., ale 
została ona konsekrowana dopiero w roku 
1346. Prace wykończeniowe przeciągnęły się 
zresztą aż do roku 1601. Jest to jeden 
z najwspanialszych zabytków gotyckich 
w Hiszpanii. Pozbawiona transeptu, 
trzynawowa bazylika ma długość aż 121 m 
i szerokość 55 m. Plan budowli jest jeszcze 
romański – trzy równej długości nawy zostały 
zakończone absydami. Nawa główna została 
przedłużona nieco niższą Kaplicą Królewską 
(Capilla Real). Wnętrze katedry zachwyca 
rozmachem, bowiem architekci żebrowane 
sklepienie naw (główna ma aż 44 
m wysokości) wsparli na prostych, smukłych, 
8-bocznych filarach 30-metrowej wysokości, 
bez pomocniczych żebrowań i pilastrów, przy 
czym każdy z filarów dźwiga ciężar ok. 280 m2 
kamiennego sklepienia. Boczne mury 
wzmocnione zostały potężnymi przyporami, 
które umiejętnie podzielono gzymsami na trzy 
kondygnacje i zakończono lekkimi 
sterczynami. Przy budowie kościoła pracowali 
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m.in. Pedro Massot, Pedro de Morey, a przede 
wszystkim jeden z największych mistrzów 
gotyckiej architektury i rzeźby – Guillermo de 
Sagrera. 

W 1899 r. biskup z Palmy Campins 
i Barceló po raz pierwszy spotkał się 
z Gaudím, przedkładając mu swoje plany 
renowacji katedry. Rainer Zerbst – autor 
sztandarowej monografii o Gudím – tak pisze 
o zamiarach biskupa: „Campins miał szerokie 
plany – chciał przekształcić wnętrze swej katedry, 
albo przynajmniej usunąć kilka zmian, które 
pojawiły się z upływem wieków, a więc przywrócić 
kościołowi jego pierwotny charakter”4. Kilka lat po 
swej pierwszej wizycie w Barcelonie biskup 
ponownie spotkał się z architektem tym razem 
już z gotową i zatwierdzoną przez kapitułę 
wizją przebudowy. Projekt ten od razu 
zafascynował Gaudíego. Chodziło 
o przekształcenie i stworzenie nowej nawy 
głównej. Dotychczas stalle znajdowały się 
w samym centrum kościoła – naruszało to 
zasady stylu i liturgiki w budowli stanowiącej 
perłę katalońskiego gotyku. Nie można było 
ściągnąć znawcy większego do Gaudíego. 
W 1902 r. mistrz udał się do Palmy, żeby – jak 
pisze Zerbst –  

„przestudiować okolice i od razu sporządził 
mnóstwo planów. Najważniejszym zadaniem było 
przeniesienie chóru ze środkowej nawy do prezbiterium, 
blisko ołtarza. Ta zmiana była zgodna z historycznymi 
wzorcami, lecz dość trudna, mimo że nie pierwsza tego 
rodzaju. Już pod koniec XVIII wieku dokonano podobnej 
operacji w kościele Santa Maria del Mar w Barcelonie. 
Sukces architekta polegał nie tylko na odsłonięciu 
środkowej nawy, udostępnionej odtąd wiernym. 
Przesunięcie istotnego architektonicznego elementu 
zdecydowanie zmieniło całą kompozycję wnętrza. Gaudí 
powiększył prezbiterium wysuwając je bardziej do 
przodu i próbował stworzyć wrażenie większej 
przestrzeni okładając tylną ścianę apsydy metalicznie 
błyszczącymi płytkami ceramicznymi”5. Architekt 

                                                 
4  R. Zerbst, Antoni Gaudí, s. 220. 
5  Op. cit. 

zrealizował w ten sposób swoją własną wizję 
naturalnej polichromii. Spotkało się to niestety 
z dezaprobatą kapituły, która myślała 
o renowacji w sensie odtworzenia starego. 
Gaudí natomiast myślał w kategoriach 
„reformacji”, czyli odnowy w nowym duchu. 
Jedynie biskup Campins wziął w obronę 
architekta. Ostatecznie Gaudí usunął 
barokowy, XVIII-wieczny ołtarz, a tym samym 
– oczywiście za zgodą kapituły – odsłonił 
poprzedni – gotycki, poświęcony jeszcze 
w 1346 r. Uwalniając środkową nawę od stalli 
architekt osiągnął większą przestrzeń. Lampy, 
a także kilka baldachimów odmieniły 
historyczne oblicze katedry, zwłaszcza jej 
prezbiterialnej części. Poprzedni skromny 
kwadratowy baldachim nad ołtarzem zastąpił 
nowy, wykonany z kutego żelaza 
siedmiokątny żyrandol w kształcie olbrzymiej 
korony cierniowej, którą dzisiaj oświetlają 
dziesiątki świec i lampionów.  

„Mistrz planował kompleksową grę symboli: 
liczba rogów – 7 – przypomina o siedmiu darach Ducha 
Świętego; 50 lamp (7 razy 7 plus 1) – Zielone Świątki. 
Do tego dochodzą rzeźby Chrystusa na krzyżu, Marii 
oraz świętego Jana, które miały wywoływać skojarzenia 
z dziełem zbawienia. Architekt pomyślał o wspaniałym 
elektrycznym oświetleniu i kolorowych szybkach. W ten 
sposób wykończona jest tylko jedna strona baldachimu. 
Być może chciano to dzieło dalej poprowadzić, ale 
nieporozumienia z kapitułą rosły. Zdaniem duchownych 
Gaudí posuwał się za daleko w reformowaniu sakralnego 
wnętrza kościoła; był zbyt kreatywny. Gdyby swe dzieło 
doprowadził do końca, nadałby kościołowi swój 
architektoniczny styl. Faktu tego nie dałoby się ukryć, 
choć oczywiście nie byłoby to ze szkodą dla katedry. 
W rezultacie architekt pozostawił tutaj tylko sygnały 
swych możliwości. A miał jeszcze liczne pomysły 
na dekoracje z użyciem rzeźb; już tu wyraźnie widać 
przygotowania do dzieła jego życia – Sagrada Familia. 
W 1914 r. Gaudí zrezygnował z dalszej pracy nad 
przebudową katedry”6.  

                                                 
6  Op. cit., ss. 220 – 221. 
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Cóż zatem pozostawił nam mistrz ze 
swego nieukończonego dzieła? Dzięki 
Gaudíemu niepowtarzalną atmosferę wnętrza 
katedry oprócz wspomnianego 
charakterystycznego baldachimu tworzą 
mosiężne balustrady przed ołtarzem, 
oplatające kolumny kandelabry z kutego 
żelaza, a także ceramiczna mozaika w 
prezbiterium. Ciekawostką są też witraże 
palmeńskiej katedry. Gaudí wprowadził 
w nich nowy interesujący element – technikę 
trójbarwnego druku. Gaudí nie był ostatnim 
oryginalnym projektantem, który pozostawił 
piętno na omawianej budowli. Zupełnie 
współcześnie, bo w roku 2007 nową, 
niezwykle ciekawą szatę otrzymała za sprawą 
katalońskiego artysty Miquela Barceló jedna 
z kaplic katedry – Capilla Sant Pere de La Seu. 
Artysta świadomie nawiązuje do secesyjnego 
sposobu myślenia o detalu (materiał, faktura 
ścian i kompozycja witraży), nawiązując 
swoisty dialog z nieukończoną wizją aranżacji 
wnętrz mistrza Gaudíego. Na powierzchni 
bocznych ścian (ok. 300 m2) Barceló ukazał 
poszczególne części Eucharystii, 
wykorzystując motywy przedstawieniowe ze 
Starego i Nowego Testamentu (m.in. symbole 
Chrystusa – ryby, chleb), a także elementy 
z kultury Balearów (np. faunę morską).   

SECESYJNE KAMIENICE I HOTELE 

 Palmeńskie realizacje miejscowych 
architektów stanowiły kontynuację 
modernistycznej maniery Gaudíego. Budynki 
Gran Hotel i Forn Teatre, domy Fortezy Reya, 
Can Casasayas i la Pensió Menorquina czy 
wreszcie kamienice przy placu Santa Eulalia 
i ulicy Colón (Colom) przykuwają uwagę nie 
tylko ciekawą architekturą, ale przede 
wszystkim fantastycznymi dekoracjami 
wykonanymi w różnorodnych materiałach od 
kutych, żelaznych balustrad począwszy, na 
mozaikowych wzorach skończywszy. Te 
ostatnie zresztą, swymi niecodziennymi 

kolorami, formą i techniką, wykonania budzą 
skojarzenia z budowlami nieodległej 
Barcelony. 

GRAN HOTEL 

Znajdujący się przy Plaza Weyler 
budynek Gran Hotelu został wzniesiony 
w latach 1902-1903 według projektu architekta 
Lluísa Domènecha i Montanera – jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli 
katalońskiej secesji. Był to pierwszy 
wybudowany w Palmie obiekt o funkcji 
hotelowej. Budowla należy do najważniejszych 
przykładów secesji na wyspie. Jej fasada 
otrzymała bogaty wystrój rzeźbiarski 
i ceramiczny zainspirowany motywami 
roślinnymi i zwierzęcymi. Partię szczytową 
hotelu konstytuują m.in. wypełnione dekoracją 
mozaikowo-ceramiczną, zamknięte półkoliście 
płyciny. Domènech powtórzy to rozwiązanie 
w innych realizacjach. Nawiąże do niego m.in. 
w fasadzie wzniesionego w latach 1905 – 1908 
w Barcelonie Palau de la Música Catalana 
(Pałacu Muzyki Katalońskiej) – jednego ze 
swych największych dzieł. 

KAMIENICA FORTEZY REYA 

Dom jubilera Fortezy Reya jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych obiektów stolicy 
Majorki. Stanowi on bardzo dobry przykład 
architektury mieszczańskiej początku XX 
wieku. Ze względu na swoją dynamikę 
przestrzenną oraz kompozycję dekoracji 
wykazuje on wyraźne wpływy stylistyki 
secesyjnej. María José Mostazo pisze, iż 
zarówno bogactwo ikonograficzne dekoracji, 
jak i specyficzny proces budowy, w którym 
wzięli udział właściciele domu – utalentowani 
artystycznie jubilerzy José Forteza Rey oraz 
jego syn Luis José Alomar – nadają tej 
kamienicy szczególnego charakteru7.  

                                                 
7  M. J. G. Mostazo, op. cit., s. 441. 
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Usytuowany w centrum Palmy dom 
zajmuje powierzchnię ok. 130 m2 i posiada 
sześć kondygnacji nadziemnych oraz dwie 
podziemne. Każde piętro otrzymało podobny, 
odzwierciedlający potrzeby mieszkańców 
układ przestrzenny. Konstrukcję budynku 
stanowi stalowa struktura słupów i małych 
sklepień z żelaznymi belkami. Od poziomu 
drugiego piętra tylko skrajne filary pozostają 
stalowe, podczas gdy zadaszenie składa się już 
z drewnianych belek. Ściany i ścianki działowe 
ułożone zostały z regularnych warstw bloków 
występującej na wyspie odmiany kamienia 
zwanego marés, natomiast elewacje zewnętrzne 
pokryto elementami ceramicznymi (za 
wyjątkiem ościeży i nadproży). 
O wyjątkowości tej kamienicy decyduje jednak 
nie tyle architektura, ile dekoracyjny układ 
otworów okiennych, zastosowanie materiału 
ceramicznego (rodzaju katalońskiej mozaiki 
zwanej trencadís) czy w końcu ikonografia 
przedstawień wykorzystanych w wystroju 
domu8. Nie bez znaczenia jest tu również 
wpływ właściciela na ostateczny kształt 
budynku.  

Postać jubilera Joségo Fortezy Reya 
Aguiló jest mało znana w hiszpańskiej historii 
sztuki. Pozostaje on w cieniu swego syna Luisa 
(1884 – 1920) – również jubilera – którego 
działalność wiąże się z nurtem secesyjnego 
złotnictwa zbliżonym do twórczości Masriera. 
Oprócz Luisa Forteza Rey miał jeszcze troje 
dzieci – Ignacio, Alonso i Marię. Dla Luisa 
Joségo i Alonsa zaprojektowany został lokal 
handlowy na parterze – apteka, dla Ignacia9 
przeznaczono piętro pierwsze (klinika 

                                                 
8  Op. cit.  
9  Ignacio Forteza Rey studiował medycynę 
w Barcelonie, w 1901 r. zdobył dyplom, a następnie 
pracował w Palma de Mallorca. Od 1931 r. był 
członkiem i założycielem Colegio de Medicos 
(Kolegium Lekarskiego) na Majorce, w którym 
pełnił funkcję kierownika specjalności 
stomatologicznej (Op. cit., s. 442). 

dentystyczna) i trzecie (mieszkanie prywatne). 
Z kolei mieszkanie właściciela – Joségo Fortezy 
Reya – mieściło się w antresoli.  

Mostazo pisze, iż dokładna data 
konstrukcji nie jest znana10. Niektórzy badacze 
podają rok 190911, inni – 191112. Żadna jednak 
z dat nie znajduje poparcia w stosownych 
źródłach archiwalnych. Najprawdopodobniej 
kamienica została wzniesiona około roku 
190713.  

Potomkowie pierwszego właściciela po 
dziś dzień przechowują pierwszy, oryginalny 
plan domu, który nie odpowiada współczesnej 
strukturze, stanowi jednak ciekawy dokument 
informujący o pierwotnych intencjach 

                                                 
10  Op. cit. 
11  Miquel Seguí Aznar, La arquitectura 
Modernista en Mallorca, Biuletyn COCIN, Palma de 
Mallorca 1972 (za:) op. cit. 
12  C. Cantarellas, La innovación de la industria 
ceramica en Mallorca: La Roqueta (1897 – 1918) (za:) 
op. cit. 
13  W księgach wieczystych znajduje się zapis 
z 1906 roku dotyczący kupna parceli (za:) M. J. G. 
Mostazo, op. cit.  Pod koniec XIX w. w 
stolicy Majorki miały miejsce głębokie 
przeobrażenia urbanistyczne (związane z tzw. 
planem Bernarda Calveta) implikujące przebijanie 
nowych ulic. Tak powstała m.in. ulica Colón 
łącząca dwa główne place Palmy: Plaza de Cort i 
Plaza Mayor. W 1897 r. wciąż istniała budowla 
uniemożliwiająca powstanie nowej ulicy – był to 
budynek zwany „Can Bitle”. Został on nabyty 
przez władze miejskie pomiędzy rokiem 1897 a 
1906, a więc datą, kiedy to na publicznej aukcji 
sprzedano parcelę [Archiwum miejskie w Palma 
de Mallorca, Księgi wieczyste Urzędu Miasta, rok 
1906, arkusz 445 (za:) op. cit.]. Nieruchomość tę w 
październiku 1906 r., za cenę 40 235 peset i 75 
centów zakupił wspomniany już José Forteza Rey. 
Po pewnych nieporozumieniach działka została mu 
ostatecznie przyznana na początku roku 1907 
jednak pod warunkiem zagospodarowania jej w 
ciągu roku. 
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budowniczego. Projekt ten nigdy nie został 
zrealizowany. Widnieją na nim podpisy 
samego Joségo Fortezy Reya, Gabriela Juana 
y Ribasa, a także Joségo Alomara jako 
architekta. Szkic wykazuje podobieństwa ze 
wspomnianym już dziełem Domènecha 
i Montanera – Gran Hotelem (podobne 
rozwiązanie arkadowych podcieni przyziemia, 
zaakcentowanie naroża wielobocznym 
przeszklonym wykuszem, podobieństwa 
w quasi attykowo potraktowanej partii 
szczytu). Jest wielce prawdopodobne, iż 
budowniczy domu znał współczesne mu, 
a powstające w nowej secesyjnej manierze, 
realizacje z terenu Katalonii, zwłaszcza zaś 
dzieła mistrza Gaudíego. Być może nawet 
kontaktował się z samym architektem. Nie 
ulega wątpliwości, iż ostateczna wersja 
budynku różni się znacząco od pierwszego 
projektu, zbliżając go jednocześnie bardziej do 
El Modernismo Gaudíego, aniżeli do stylu 
Hectora Guimarda, Victora Horty czy Julesa 
Lavirotte’a. Choć na pierwszym projekcie 
widnieje podpis architekta Joségo Alomara – 
autora licznych realizacji na terenie miasta – to 
wydaje się, iż zasadniczy wkład w budowę 
omawianego domu miał jego właściciel – José 
Forteza Rey. Pojawiający się w dokumentacji 
syn jubilera Luis nie mógł odegrać większej 
roli w procesie budowy. Nigdy nie mieszkał 
on w tej kamienicy. Ponadto niektóre elementy 
dekoracji domu powielają wystrój 
poprzedniego mieszkania właściciela w tzw. 
Casa de las Medias, w którego posiadaniu był 
do roku 1901 (Luis był jeszcze wtedy bardzo 
młody). Otynkowane ściany, okrągłe otwory 
okienne, oryginalnie rozmieszczone w górnej 
partii kroksztyny czy w końcu pojawiające się 
w tym domu motywy roślinne antycypowały 
późniejszą dekorację Casa Rey.  

W architekturze kamienicy szczególnie 
uderza mnogość i różnorodność form 
urozmaicających obydwie elewacje (eliptyczne 
otwory okienne, wykusze, balkony 

o różnorakich profilach podstawy, ozdobne 
balustrady, a także okna posiadające w dolnej 
partii ażurowe kraty). Godne uwagi są też 
przymocowane na stałe okiennice z górną 
częścią w formie kotary. Obramienia okien 
z profilowanego drewna i żelaza na jednym 
z wykuszów, witraże z przezroczystego, 
białego szkła połączonego z wielobarwnym 
oraz „kowalstwo” w żeliwie14 dopełniają 
obrazu wystroju domu. O niepowtarzalności 
kamienicy stanowi jednak przede wszystkim 
olbrzymie bogactwo dekoracyjnych elementów 
ceramicznych pochodzących z fabryki „La 
Roqueta”.  

Ceramika stanowi specyfikę wystroju 
katalońskiej architektury. Na Majorce element 
ten występuje szczególnie często. Dość 
wspomnieć, iż jeden z rodzajów ceramiki – 
majolika15 – zawdzięcza swą etymologię 
właśnie nazwie wyspy, która stanowiła ważny 
punkt na szlaku handlowym tego wyrobu. 
Dekoracyjne elementy ceramiczne 
przyozdabiają elewacje kamienicy Fortezy 
Reya, tworząc rozległe kompozycje kwiatowe 
i roślinne. Efekt uzyskiwany jest dzięki 
zastosowaniu łamanej ceramiki, terakoty, 
wielobarwnych „dysków” czy dekoracyjnych 
talerzy. Dekoracje kwiatowe zostały ułożone 
w taki sposób, że biegnąc w dół fasady zdają 
się dezintegrować swoje formy. Ten kwiatowy 
pas, którego faktura przypomina 
tę występującą później na fasadzie Casa Batlló 
Gaudíego w Barcelonie16, wymaga spojrzenia 
z pewnej odległości, by w pełni uchwycić go 

                                                 
14  Dzięki zastosowaniu technologii łatwo 
łączących się ze sobą części zastąpiło ono 
kowalstwo ręczne. 
15  Majolika jest rodzajem ceramiki pokrytej 
nieprzezroczystą polewą ołowiowo-cynową o 
bogatej kolorystyce. Jej produkcja rozwinęła się 
począwszy od XIV w., przede wszystkim pod 
wpływem ceramiki mauretańsko-hiszpańskiej 
importowanej do Włoch właśnie przez Majorkę. 
16  z lat 1905-1907 
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wzrokiem, dlatego nie występuje na fasadzie 
od strony wąskiej uliczki Monjas. 
„Zagospodarowanie ścian zewnętrznych 
przywołuje na myśl dzieło malowane szybkimi 
i krótkimi pociągnięciami pędzla. Dlatego też ściany 
wykazują pewien zamysł malarstwa symbolicznego, 
które przywodzi przechodniom na myśl naturę 
witalną i wieczną, daleką od natury miejskiej, 
rządzonej ruchem i hałasem”17. 

 

 

ZDJĘCIE 1 

Kamienica Fortezy Reya. Fragment fasady od strony ul. 
Colom. Fot. Jan Skuratowicz. 

 

Elementami, które najbardziej 
przykuwają uwagę przechodniów są 
fantastyczne sztukaterie, które zdobią wykusz 
na poziomie pierwszego piętra kamienicy. Są 
to wyobrażenia przedstawiające głowy 
wężo-smoka oraz maskę przypominającą 

                                                 
17  Op. cit., ss. 444 – 445.  

ludzką. Węże ujmują maskę wynurzając się 
spomiędzy skrzydlatych elementów 
podobnych do tych, które Gaudí 
zaprojektował dla ozdobnego ogrodzenia 
kompleksu Finca Güell (z lat 1884 – 1887). 
Maska ludzka przybiera bolesny wyraz, 
budząc skojarzenie ze strachem. Co 
powodowało nieznanym artystą, a może 
samym właścicielem, że zdecydował się on na 
umieszczenie tak dziwacznego 
przedstawienia?  

Kluczem wydaje się napis widniejący 
powyżej – „CLÍNICA DENTAL I.F. REY”. 
Istotnie, na kondygnacji tej znajdowała się 
pierwotnie18 klinika dentystyczna syna 
właściciela – Ignacia. Skojarzenie twarzy 
człowieka przyjmującej bolesny grymas 
z powodu bólu zęba, z przynoszącym ulgę 
dentystą wydaje się stanowić nad wyraz 
skuteczną reklamę. „Nie chodziło o wywieszenie 
plakatu czy szyldu informującego o klinice, lecz 
o wizualizację zagrażających potworności, które 
wywoływały skojarzenie między złem 
a lekarstwem” – pisze Mostazo19. Użycie 
fantastycznych elementów dekoracji (tak 
typowych dla secesyjnej estetyki) w celu 
reklamowym wydaje się „szczególnie oryginalne, 
zwłaszcza, że jest to pierwszy taki przypadek na 
wyspie Majorce. Mimo że motyw przedstawień 
przyciągając naszą uwagę spełnia swoją misję 
reklamową, to w przypadku Casa Rey forma i treść 
przesłania stanowią dodatkowo uzupełniającą się 
wizualizację zawodu, wartości artystycznych oraz 
publicznego podkreślenia pewnego poziomu 
majętności”20.

                                                 
18  Pierwotna funkcja piętra jest zachowana. 
Tradycję kliniki dentystycznej Ignacia Fortezy Reya 
kontynuuje dziś Clinica Dental Udo Kohlera.  
19  Op. cit., s. 446. 
20  Op. cit. 
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ZDJĘCIE 2 

Kamienica Fortezy Reya. Fragment wykuszu z dekoracją 
sztukatorską. Fot. Jan Skuratowicz. 

POZOSTAŁE SECESYJNE BUDOWLE PALMY 

Z domem Fortezy Reya sąsiaduje 
kamienica zwana l’Àguila, czyli Orla. Wzniósł 
ją w 1908 r. znany architekt i urbanista 
hiszpański Gaspar Bennazar Moner. Budynek 
zwraca uwagę swą żelazną, przeszkloną 
strukturą. Konstrukcja domu była 
dostosowana do jego handlowej funkcji, 
w efekcie uzyskano maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni i optymalne 
doświetlenie wnętrza domu. Dynamika 
fasady, a także znakomicie wykonane 
elementy wystroju (balustrady balkonów, 
wielobarwne ceramiczne dekoracje 
z motywami liści i kwiatów) stanowią 
o wysokiej jakości tej secesyjnej architektury. 

 

ZDJĘCIE 3 

Kamienica l’Àguila. Szczyt fasady. Fot. Jan Skuratowicz. 

Pewne cechy nowego stylu wykazuje 
imponująca kamienica przy Plaza de Cort 
6 zwana Can Corbella. Została ona 
zaprojektowana przez budowniczego 
Nicholasa Lliterasa i wzniesiona przez 
asystenta Gaudíego – Bellver i Ullió. 
Pięciopiętrowy budynek mieszkalny powstał 
pod koniec XIX w., w okresie tzw. reinaixença 
catalana i stanowi połączenie  prądów 
architektonicznych: historyzmu (nurtu 
neogotyckiego i neoarabskiego) oraz secesji. 
W efekcie powstała realizacja będąca jednym 
z najlepszych przykładów tzw. modernismo 
neomudejar, a więc stylu czerpiącego 
bezpośrednio ze wzorców arabskiej 
architektury Hiszpanii21 z domieszką nowych, 
secesyjnych wzorów, przy czym te ostatnie 
widoczne są prawie wyłącznie w wystroju 
wnętrza domu. 

Kamienice Can Casasayas i la Pensió 
Menorquina przy Plaza del Mercat 13-14 to dwa 
bliźniacze, symetryczne domy oddzielone 
wąską uliczką Santacilia. Zostały one 
wzniesione przez Francesco Roca i Simó oraz 
architekta Guillema Reynésa – jednego 
z bardziej znanych katalońskich projektantów 
secesyjnych. Dom Can Casasayas powstał 
w latach 1908-1901, natomiast la Pensió 
Menorquina nieco później, w latach 1909-1911. 
W obydwu fasadach uwidacznia się ewidentny 
wpływ Gaudíego, szczególnie zaś jego Casa 
Battló z lat 1904-1906) z parabolicznymi łukami 
otworów i wrażeniem falowania budynku.

                                                 
21  Inspiracje mauretańskim 
stylem mudejar odnaleźć można we wczesnych 
projektach Antonia Gaudíego (np. Casa Vicens czy 
pałacu biskupiego w Astordze). 
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ZDJĘCIE 4  

Kamienice Can Casasayas i la Pensió Menorquina. Widok od 
strony Plaza del Mercat. Fot. Jan Skuratowicz. 

Ostatnim ciekawym przykładem 
oddziaływania secesyjnych prądów na lokalną, 
majorkańską architekturę jest budynek zwany. 
Forn Teatre. Znajduje się on przy Plaza de 
Weyler 9. O jego specyfice decyduje nie 
architektura, ale drewniane panele obramień 
okiennych i drzwiowych przybierające bujne, 
faliste kształty przypominające rośliny lub 
motywy kwiatowe. Pojawiają się też elementy 
zoomorficzne – orzeł czy złoty skrzydlaty 
smok.         

    


