
ELS TEMPLES CATALANS GOTICS I EL SIMBOLISME

DE LA JERUSALEM CELESTIAL

per RA17AEL M. BOFILI.

No cal insistir, com a introduccio al tema, en la categoria simbo-

lica de Jerusalem celestial concedida al temple no sols al llarg de 1'Edat

Mitjana occidental sing ja coetaniament a les mateixes basfliques pa-

leocristianes: la trobem prou en els textos liturgics que hi son vin-

culats, en els autors de l'epoca i en els exegetes dels nostres dies.'

Potser, per a situar-nos millor, caldra ara aclarir, nomes, que els se-

gles del gotic, i a favor del creixent realisme propi del temps i de la

metafisica neoplatonica de la Hum tambe aleshores de moda, es pro-

dueix una mena d'apropament material del temple a ]a visio apoca-

liptica de la Jerusalem celestial (Ap 21, 1-27), apropament ben relatiu,

com es natural, pero almenys d'una evidencia prou a] marge de les

abstracter relacions simboliques propies del periode romanic, regides

en canvi francament pel criteri de la einsemblant semblanca» que el

Pseudo-Dionisi considera base de fart religios. z

Corr sol esdevenir-se en qualsevol organisme individual sa, el de-

senvolupament d'aquest esser supraindividual que es la humanitat no

reconeix mai, en cap face de la seva evolucio, una o unes quantes cau-

ses concretes i diferenciades. Si 1'adolescent va transformant-se d'una

manera harmonica en jove no caldra veure'n mai el motiu en una

alimentacio adequada nomes, ni tampoc en l'estricta realitzacio me-

todica d'un exercici fisic racional, o be tan sols en la necessaria pu-

resa de faire que respira, ni simplement en l'abstencio d'activitats no-

I. Vegeu. corn a textos especifics entre molts d'altres de generals que tambc tracten el

terra: J. Sat rrt, Srmbolik des Kirchengebaudes and seiner Ausstattung in der Auffas-

sung des Mittelalters, Friburg (Alemanya) 1924; L. KITSCHELT, Die friihchrisliche

Basilika als Darstellung des himmlischen Jerusalem , Munic 1938; G. BANDMANN , Mitte!-

alterliche Architektur als Bedeutungstrager , Berlin 1951.

2. H. SUM MAYR, Die Entstehung der Kathedrale, Graz 1976, 131 ss., 314 ss.
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cives, per exemple: sera del conjunt, convenientment equilibrat, d'a-
questes i d'encara prou altres causes d'on procedira un desenvolupa-
ment homogeni, sense les batzegades de l'atrofia o la hipertrofia.

Semblantment passa, doncs, en 1'altre creixement huma, el que ano-
menem evolucio cultural, i, en el cas concret que ens ocupa, en el
canvi de maneres de fer propi de 1'Occident i que ens duu de la civi-
litzacio romanica a la gotica. Per aixo, ni tan sols en l'ambit especific
de l'arquitectura religiosa podem quedar-nos en cap de les causes ad-
duides per a explicar-ne la transformacio -teologiques, liturgiques, fi-
losbfiques, socials, tecniques, estetiques, economiques, politiques-, i si
que hem d'admetre mes o menys, en canvi, llur interaccio general si
es veritablement la realitat allb que ens interessa.

Salvat, pero, aquest criteri sintetic, l'analisi ja no sera res d'arris-
cat; i, aixi, crec que haurem de fixar-nos en un d'aquests multiples
factors especifics Audits, sobretot, quant al nostre cas, perque es trac-
ta d'una cerimonia liturgica i susceptible d'haver participat en 1'evo-

luci6 d'una altra forma tambe liturgica i de tanta importancia com

es el temple cristia occidental: em refereixo al ritu de l'elevacio de

l'hostia.

Iniciat, com sembla, durant la primera meitat del segle XII a Fran-

cia, a s'hi veuen dues causes, en possible interrelacio: la insistencia en

el criteri que situava la trans subs tanciacio del pa immediatament des-

pres de les paraules de la consagracio corresponents -enfront de l'o-

pinio que la posposava a la consagracio del calze-, i un corrent pietos

que movia els fidels a participar de la presencia eucaristica de Crist

amb la mirada; ^ quant a aquesta darrera causa, 1'Eucaristia corn a

espectaclea, cal tenir present la introducci6, tambe en aquesta epoca,

del joc escenic que mitjancant una tramoia feia davallar damunt Val-

tar des de la volta del presbiteri, ben sovint pintada com un firma-

ment estellat, el colour eucaristic o qualsevol altre recipient afi amb

apa baixat del cel» (Jn 6, 31-33, 48-52, 59). En el cas concret de Cata-

lunya, i especificament en el camp de les arts plastiques, ens docu-

menten el ritu de 1'elevaci6 mostres com el frontal de Gia, cap al 1200,

o el retaule de Santa Maria de Terrassa dedicat a Sant Miquel, de

mitjan segle XV; la comparacio amb mostres forasteres, a mes, acaba

de precisar-nos una general unitat de formes.

3. L'Ile-de-France ; v. F. W. PUTZGER , Historischer Weltatlas , Berlin / Bielefeld 1961, 42

s., i tambd SEDLMAYR , op. cit ., 40, 347 s., 355 s ., i K. J. CONANT, Carolingian and Ro-

manesque Architecture 800 to 1200 , Harmondsworth 1978, 15

4. V., per a tot aixd i el text immediat, a mes de SEDLMAYR, op. cit ., 40, 131 ss.: M.

VLOBERG , L'Eucharistie dans I ' Art, vol. I, Grenoble / Paris 1946, 63 s .; J. A. JUNGMANN

S. J., Missarum sollemnia, vol . II, Viena 1938 , 250; F . AMIOT Historia de la misa, An-

dorra 1958, 101 ss. ; i, sobretot , el text especific d'E. DUMOUTET, Le desir de voir I'Hos-

tie et les origines de la devotion au Saint Sacrement, Paris 1926.
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Tot aixo, tan parallel a prou d'altres apropaments coetanis de les

coses celestials com son, per exemple, els nous ordes religiosos, d'im-

plantacio urbana, o la franca evolucio de l'encarcarat i conceptual art

figuratiu romanic vers la vitalitat i el realisme de ]a iconografia gotica,

predisposa a una transformacio estructural del temple que n'aclareix

l'interior, millorant aixi Ics condicions ffsiques de 1'espectacle, i, en-

sems, tendeix a reproduir-hi l'aspecte de ]a Jerusalem celestial apoca-

liptica. El conjunt encaixa del tot en l'essencia participativa propia

de la cultura gotica i del seu caracter immanent, sobretot considerada

en relacio amb les continues dicotomies maniquees inherents a la

transcendencia romanica: el fidel contempla cl cos de Crist i rep abun-

dants gracies d'aquesta contemplacio, afavorida quant a evidencia per

la lluminositat que el nou sistema arquitectonic possibilita a l'interior

del temple; aquesta nova lluminositat, junt amb altres caracterfstiques

analogues a les exposades en el text apocalfptic corresponent -la trans-

parencia de les vidrieres, els vius colors que les ornamenten, els tri-

ples portals de la facana i del transsepte, la multitud d'imatges que

anima I'edifici, la mateixa ingravidesa aparent de l'arquitectura go-

tica-, esdeve ja quasi, mes que una representacio, una reproduccio

de la Jerusalem celestial; la immersio dels fidels alhora en els efluvis

eucaristics i en la fantastica escenografia de 1'ambit els fa, per aixo

matcix, plenament participants, fisicament i psiquica, d'aquesta singu-

lar liturgia, s quc sols amb recel em permeto d'anomenar aixi perque

penso que es en ]a innegable histeria collectiva promoguda per aitals

o analogues situacions coetanies on cal veure una de les causes de ]a

degradacid litdrgica vers formules en el millor dels casos nomes para-

liturgiques propia dell darrers segles medievals i completada en els

temps renaixentistes.6

A 1'esmentat recel en l'us aquf del terme «liturgia», almenys en

1'alta accepcio actual del mot, hi predisposa ja ]a mateixa paradoxa

d'una « participacio» eucarfstica limitada aleshores quasi estrictament

a la comunio espiritual, que es posa precisament de moda at matcix

temps, mes o menys, que el rite de l'elevacio de l'hostia. Seguire in-

sistint, malgrat tot, en el caracter cminentment participatiu de la cul-

tura gotica' perque no es pas aplicant criteris de judici actuals a fets

de set o vuit segles enrera com s'assoleix la necessaria objectivitat per

a considerar-los, sobretot si es tracta de situar-los en el curs de l'e-

volucio cultural.

I es en aquest aspecte dc les tendencies participatives de l'epoca on

5. H. SEDLMAYR, Epochen and Werke . Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte , vol. I,

Viena / Munic 1959, 161 s.
6. G. M. BRAS6 , Liuirgia i espiritualitat , Montserrat 1956, 66 ss.
7. G. HENDERSON , Gothic, Harmondsworth 1972, 43 ss.
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trobarem una nova paradoxa, el fet 1'exposici6 del qual integra, des-
pres de la introduccio precedent, el nucli d'aquestes ratlles.

L'objectivitat de les xifres permet de dir amb seguretat que els
ambits gotics mes oberts -religiosos o no- son els que bastiren els
arquitectes catalans.8 En dir mes oberts em refereixo a un espai in-
terior sense noses o, quan l'estabilitat de 1'edifici les requereix, amb
les mi:nimes necessaries; pero penso aixi mateix en la simplicitat pe-
rimetrica d'aquest ambit, tendent mes aviat al parallelepipede poc
oblong en cap sentit i sense mes angles que els estrictament impres-
cindibles. Una prova clara del predomini d'aquest gust per l'espai uni-

tari ens la dona la possibilitat de considerar quasi tipus realment na-
tional i omnipresent l'esglesia catalana de nau unica, terme summe de
1'esmentat corrent vers 1'ambit arquitectonic homogeni.9

De bell antuvi, aquesta «claredata de l'espai cultual catala, abso-

lutament adequada a 1'actitud participativa dels fidels per la reduccio

i fins l'absencia total de qualssevulla noses interposades, semblaria quc
ha de predisposar-lo millor que cap altre espai a les subsegiients con-

dicions d'apropament a la descripcio apocaliptica de ]a Jerusalem ce-

lestial mitjancant les quals hom mira de completar la sensacio d'am-

bient sobrenatural o, almenys, supraterrenal.
Aqui, pero, com en tantes altres manifestations o fases de 1'evo-

luci6 cultural de components mes o menys patetics -l'arquitectura del

romanic final , el flamigerisme, la imatgeria religiosa dels darrers temps

medievals, el barroc arquitectonic-, l'essencialitat caracteristica de

fart i de prou altres formes de la cultura catalana elimina 1'esmen-

tada escenografia i dona a l'arquitectura gotica religiosa un aspecte ben

oposat i tan acusadament peculiar que alga ha pogut parlar-hi fins i tot,

8. Manca sobre aquest aspecte de l'arquitectura catalana un estudi sistematic i compara-

tiu : jo mateix n'he escrit alguna cosa, pero d'una manera subsidiaria , en un text

sobre sociologia de fart catala de publicacio immediata i que no puc ara adduir

aqui sing en les sever conclusions . Quant als autors foresters que es refereixen al terra

i l'origen no catala dels quals pot Esser fermanga d'imparcialitat en una questi6 corn

aquesta on es tracta d'asso.iments arquitectonics amb categoria de record, v., sobretot,

P. LAVIDAN. L'architecture gothique religieuse en Catalogne , Valence et Baleares, Paris

1935; tambc, pero, R. FILANGIERI DI CANDJDA -GONZAGA / A. FLORENSA / G. FORTEZA

C. MARTINELL / .1. PU?G I CADAFALCH / J. RuaiO, L'architecttire gothique civile en Ca-

talogne, Paris 1935, 122: L. ToRRes BAI.BAS, Arquitectura gotica, vol. VII d'Ars Hispa-
niae, Madrid 1952, 173 ss.; N. PEVSNER, An Outline of European Architecture, Har-
mondsworth 1')61, 2t8 ss., 236 ss.: M. DURLIAT, L'art dans le Royaume de Majorque,
Tolosa 1962, 100 , 149, 167 ; H. H. HOFSTATTER , Gotik, Munic 1968, 136 ss.: B. BEVAN,
Hi,storia de la Arquitectura Espanola, Barcelona 1970, 138 ss. ; H. FOCILLON, Art d'Oc-
cident, vol. 11, Le moyen age gothique, Paris 1971, 136 ss. ; J. YARZA, La Edad Media,

vol. It d'Historia del Arte Hispdnico, Madrid 1980 , 297 ss., 362 ss.

9. V. el rneu article L'e.sglesia catalana gotica de nau unica i Ia seva actualitat, dins Mis-

celldnia litiirgica catalana, 11, Barcelonz 1983, 145 ss.
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si be equivocadament, d'antigoticisme. 10 Un fenomen d'aquest caire no

es pas res de singular a Catalunya, pals que al llarg de la seva historia

ha demostrat, adhuc en epoques d'una perdua aparent de pes especi-

cific, sotmesa a poders que han maldat per desnaturalitzar-la, una gran

capacitat de nacionalitzacio, de catalanitzacio de Pets i corrents nas-

cuts, en canvi, fora de la terra; sobretot si, corn en aquest cas de l'es-

pecific misticisme del temple gotic, pot detectar-s'hi una exageracio

evident, una manta d'equilibri, es quasi inevitable que es produeixi la
reaccio catalana oposada, compensadora o correctora podriem dir, com
podem veure-ho repassant les manifestations culturals de tendencia
patetica suara esmentades.

Una de les caracteristiqucs d'cqucsta racionalitat cs ]a propensio a
desmitificar els edificis del cultc i del poder, a donar als uns un as-
pecte no forcadament religios, a ter-ne ambits de pietat mes que d'en-
fervoriment, i, quant als altres, d'una mantra parallela, a evitar-hi tota
pompa sobreposada, que no neixi de la mateixa dignitat propia de
qualsevulla naturalitat senyorivola; en ambdos casos, el que podriem
anomenar adessacralitzacio» i l'altre, la «desmajestatitzacio», els edifi-
cis corresponents mostren corn a criteri predominant una acusada fun-
cionalitat, aparentment aliena a la categoria conceptual del bastiment,
que sembla fer-se dependre no pas del continent sing del contingut.
Dic «aparentment», nomes, perque en realitat la senzillesa d'aquests
edificis no es pas del tot « scnzilla»: fart comporta sempre elucubracio,
artifici, i en aquest cas s'esdeve que l'arquitecte catala adopta el criteri
estetic medieval de la compositio en Iloc de l'oposat, la venustas, equi-
valents, respectivament, a ]a consecucio de la bellesa mitjancant la
disposicio harmonica dels mateixos elements funcionals i a la con-
cepcio, en canvi, partidaria d'assolir-la amb afegits acusadament de-
coratius; qualsevol d'ambdos partits, pero, suposa un calcul previ, i
prou sovint complex, sobretot en les circumstancies propies de la cien-
cia i la tecnica medicvals.

Vegem ara quips son els recursos corrents en l'escenografia de la
Jerusalem celestial pero que, en canvi, el temple catala eludeix.

En principi, la nova Iluminositat interior de 1'edifici cultual, am-
pliament difosa, perque el sistema arquitectonic del gotic permet prac-
ticament la transformacio dels murs en vidricres, i ben poc natural,
Cant per les qualitats cromatiques que li comunica ]a policromia d'a-
questes vidrieres com per les imatges que hi ha representades i a
les quals la transluciditat dona vida. Tot, vinculat a les expressions
apocaliptiques referents a la refulgencia policroma de la gloria divina

10. A. CIRICI, L' art gotic catala . L'arquitectura als segles XIII i XIV, Barcelona 1977, 10.
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i de la ciutat santa (21, 11, 18-21, 23-25; 22, 1, 5). La novetat de ]a <nc:-

vao Jerusalem esdeve encara mes evident si tenim present, com l'hi te-
nia encara prou mes que nosaltres la gent d'aleshores, la Hum interior
romanica, polaritzada per causa d'unes obertures no massa amplies
i ben separades mutuament, les propies d'aquesta altra arquitectura re-
colzada no en punts de suport concrets i espaiats, com la gotica, sing

en gruixos murals i mes o menys continus, que, naturalment, no po-

den esser foradats amb exces.

Un altre complement de tota aquesta <<sobrenaturalitat» es 1'apa-

rent ingravidesa, propia d'una ciutat que <<baixa del cel» (Ap 21, 2,

10), i que en el text apocaliptic em sembla reforcada pel frequent re-

curs de l'autor a la <transparencia cristallina» (11, 18, 21), expressio que

si be no resulta propiament contraria a una hipotetica ((impermeable

opacitat>>, per exemple, si que inconscientment sembla mes adequada

com a metafora de (<lleugeresa», potser perque ho es tambe de ((llu-

minositat)). No cal ni dir que en aquest cas son aixi mateix els nous

procediments arquitectonics a116 que possibilita la illusio d'ingravidesa.

Cal tambe, finalment, fer referencia a recursos mimetics menys i

fins gens intrinsecs quant a 1'arquitectura, i ja no tan frequents, com

son, per exemple, 1'abundantissima escultura figurativa arreu de l'edi-

fici, dins i fora, ben sovint amb milers de figures en un mateix bas-

timent, i la tambe sovintejada presencia de portals com a minim tri-

ples i flanquejats per torres, i aixo no sols a la fagana principal. En el

primer cas, 1'escult6rica multitud concorda amb els milers i les mi-

riades d'estadants del cel que esmenta prou vegades 1'Apocalipsi, be

que en el cap. 21 precisament la <<innombrable multitud» no quedi tan

especificament concretada; quant als portals multiples entre torres si-

tuats en tres dels quatre extrems dell dos eixos principals de l'edilici,

o almenys projectats aixi en principi, es vinculen als triples portals de

la Jerusalem celestial (Ap 21, 13), encara que el text apocaliptic els situi

a tots quatre extrems, com correspon a una ciutat, on, naturalment,

no existeix l'obstacle que en la reproduccio simbolica suposa l'absis.

La parsimonia i fins la resistencia catalanes en 1'6s d'aquest aparat

escenografic reconeix ben sovint unes arrels molt fondes; mes que una

oposicio a les noves maneres, doncs, comporta un aferrament a crite-

ris anteriors, be que no per aixo pugui parlar-se aqui d'arcaismes ni

d'incomprensio del nou estil arquitectonic, com prou veurem aviat.11

Aixo queda molt clar en aquestes caracteristiques darrerament esmen-

tades i mes accidentals en relacio amb fart arquitectonic: l'abundan-

11. V., at comencament del meu article abans citat (nota 9), una interpretacio de l'aparent

paradoxa que suposa la coexistencia de tradicionalisme i avantguardisme en prou ma-

nifestacions de la cultura catalana.
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cia d'afegitons propiament escultorics i la multiplicacio dels portals.

El romanic catala es sempre tan sobri, quant a ornamentacio, que ben

sovint el distintiu mes evident de la darrera fase de 1'estil, la pompo-

sa, cs a Catalunya no pas el decorativisme sing, senzillament, la per-

feccio tecnica de I'aparell, per tal corn adhuc aleshores segueix predo-

minant-hi la funcionalitat del primer romanic; i ja tambe en aquesta

epoca, el segle XI, els temples de naus multiples no solen multiplicar

d'acord amb Ilur nombre, corn semblaria consequent i s'esdeve mes

o menys arreu, el portal unit, tan omnipresent a Catalunya que ni les

cinc naus de Santa Maria de Ripoll, excepcionals quant a 1'epoca i

el pals, son prou per a modificar-ne ]'habit, malgrat, a mes, la multi-

plicitat de portals propia de les basiliqucs constantinianes que indub-

tablement l'edifici imita.12

Ja concretament al gotic, cap dels temples que aleshores bastiren

els arquitectes catalans, ni tan cols els catedralicis, no pot comparar-

se, quant a estatuaria, ni de ]luny amb casos com els de les grans ca-

tedrals coetanies franciques, germaniques, anglosaxones, castellanes o

italiqucs, ben sovint secundades en llur profusa imatgeria per temples

coetanis i conterranis de categoria inferior. Els exemples catalans mes

o menys propers son ben pocs, i, d'altra banda, la ,innombrable mul-

tituda, reduida a unes quantes figures -quasi sempre els apostols-,

no s'hi difon arreu de l'edifici, dins o fora, adhuc en Ilocs tan

artiticiosos corn poden esser els pilars, les cares exteriors dels con-

traforts, o fins les traceries petries dels finestrals. La tendencia cata-

lana a la parsimonia afecta aquf tres aspectes: pots son els temples

que In conculquen; escassa cs aquesta conculcacio quant a] nombre de

figures; i aixi mateix bcn limitades son Ics zones arquitectoniques on

es producix, reduides quasi exclusivament als portals. En realitat, els

units exemples mes o menys adduibles son a les sous de Lleida (porta

dell Apostols), Tarra' o^a (porta principal), Valencia (porta dels Apos-

tols, tambc), Mallorca (porta del Mirador) i Barcelona (porta principal),

i a Santa Maria de Castello d'Empuries i Santa Maria de Morella. Aixf

i tot, cal fer-hi avinent: que la realitat d'aquestes mostres queda en-

eara ben ]luny de la forastera; que dels set exemples adduits, cinc cor-

responen a catedrals -un d'ells (Barcelona), neogotic quant a realit-

zacio, fou projectat els primers anys del segle XV per un arquitecte

picard-, i tin dels altres dos (Castello d'Empuries) pertany a tin tem-

ple que pretengue esser-ho; que es tracta de mostres de cap manera

sistematiques, ni en el conjunt del pals ni quant a l'edifici on es tro-

12. J. PUIG I CADAFALCH / A. DE FALGUFRA / J. GODAY I CASALS, L'arquiteclara romanica

a Catalarnva , vol. II, Barcelona 1911, 162; F. Rico, Signos e indicios en to porlada de
Ripoll, Barcelona 1976, 6, 18. 21 : CONANT , op. Cit ., 116: P. DE PALOL, Ripoll i Ro,na,
dins Revista de Girona , LXXXIII, 1978, 177 s.

7
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ben, i aixo darrer tant per una situacio ben sovint secundaria com
per llur discordanga amb la simplicitat de les parts restants i de tota
l'obra contigua.

Quant al nombre de portals, no se de cap altre pals on, adhuc a la

facana principal, la porta ttnica sigui tan sovint la norma del gotic,

i aixo d'una manera tan concloent que ni els mateixos temples de tres

naus hi adopten, com semblaria consequent, el portal triple; he pen-

sat alguna vegada, i fins ho he aventurat, que potser alguna relacio

subconscient vinculi la parsimonia escultorica amb l'escassetat d'un

element arquitectonic com la porta en tant que centre d'atraccio d'una

estatuaria que es mira de limitar. D'epoca gotica, nomes hi ha dos
portals catalans triples: els corresponents a les facanes principals dels

temples catedralicis de Lleida i Tarragona; i dic ((d'epoca» i no d'es-
til perque tot el primer d'aquests dos casos encaixa encara en un
franc romanic, i en el segon ho son tambe sens dubte les porter que

flanquegen la central. Propiamennt, doncs, 1'arquitectura catalana del

gotic religios, almenys tal com ha arribat a nosaltres, desconeix el

portal triple, de ressonancies apocalfptiques.
De torres de flanqueig, a imitacio de les que protegien les porter

dels recintes urbans, tampoc no cal parlar-ne a Catalunya ni a les al-

tres terres de cultura catalana: ja des de ben aviat, la relacio de si-

tuacio entre el temple i el campanar hi desconeix tota mena de re-

gularitat, i ni el gotic es Iliura d'aquesta ((constant inconstant)>, coin
ho dcmostra un estudi de les esglesies de l'estil. Talment com si els

arquitectes catalans haguessin copsat d'una mancra implicita I'origen
extraliturgic del campanar i, per tant, la seva independencia original
respecte al temple, qualsevol situacio els sembla bona; i, per aixo, ben
sovint en queda arquitectonicament al marge, ,a ]a italianas, podrfem
dir. 13 En realitat, ni quan, en aquesta indccisa translacio del campanar
a 1'entorn de l'edifici cultual, coincideixen la doble torre, que es dona
alguna vegada, amb una collocacio frontal no pot veure-s'hi, almenys

evident, un parallel de la disposicio francica; ho demostra clarament

la comparacio d'aqucst tipus amb 1'esglesia barcelonina de Santa Ma-

ria del Mar, per exemple, on tot aspecte defensiu queda absolutament

anullat per causa d'unes proporcions de cap manera militars. Tampoc

no es dona en l'arquitectura religiosa del gotic catala un altre tipus

13. CIRICI, op. ctt, 58 s., no to rao quan diu que aquesta independencia del campanar co-
menca al segle XIII i es mante fins at XIV. En el text encara inedit del qual parlo

en la nota 8 indico exemples suficients per a demostrar que l'esmentada llibertat de si-
tuacio es dona ja al segle XI i segueix encara al XVIII. El mateix autor es desmen-
teix clarament a la seva obra continuacio de la citada : L'art gbtic catala. L'arquitec-

tura als segles XV i XVI, Barcelona 1979, 51 s. Es possible, pero, que l'esmentada

afirmacid sigui feta en funcio nomes de 1'espai de temps estudiat, els segles XIII i XIV,

be que si talment fos hauria calgut aclarir-ho, perque el text citat no ho fa entendre

pas aixf.
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tambe de factura defensiva, aplicat als temples germanics que on a-

quest aspecte no segueixen el model francic: el campanar alt i poderos

de les catedrals de Friburg (Alemanya) i Ulm, o de Sant Marti de

Landshut, per exemple, situat damunt mateix de la porta corresponent

a I'eix longitudinal, i segurament derivat do la Westwerk carolfngia i

dels portals de muralla conterranis.

He dit abans que l'estatuaria abundant i les porter triples i a 1'em-

para de torres son sfmbols de la ciutat celestial molt menys vinculats

a l'arquitectura que la ingravidesa o la Iluminositat, aspectes als quals

encara m'he do referir tocant a Catalunya. He de precisar, pet-6, quo

tampoc en aixo no cat descartar del tot com a causa immediata es-

pecffica -al marge de la resistencia catalana generica, i ja aleshores

atavica, a la complexitat formal- 1'escassa adequacio d'una arquitec-

tura com la del gotic catala, amb predomini absolut dell volums cu-

bics i les superficies planes, escassament calades i gens accidentades,

a la presencia de torres poderoses i compenetrades amb 1'edifici, de

portals solemnes i multiples, i d'una imatgcria escultorica profusa. No

vull dir, amb aixo, quo on bon arquitecte no pugui combinar, si s'ho

proposa, aqucstes aparcnts discordances, i adequar «1'escassa adequa-

cio» suara esmcntada. Aqucsta voluntat, pet-6, sembla deliberadament

cludida pels arquitcctes catalans del gotic, coin ens ho demostren, per

exemple, molts timpans, ben sovint buits, o be amb figures balderes

(porta de Sant lu, a la catedral de Barcelona; 14 portes de les facanes

tambe barcelonines do Santa Maria del Pi, Santa Maria del Mar, els

Sants Just i Pastor; etc.) o poc adaptades a 1'espai on s'allotgen (Santa

Maria de Castello d'Empuries; porta dell Apostols, a la catedral de

Valencia; etc.). La parsimonia decorativista es entre els artffexs ca-

talans del gotic tan acusada que no es permeten ni les solucions

decoratives planes, tan usades, en canvi, dins i fora dels temples, pels

artistes italians, per cxcmple, prou sovint obligats a adaptar-se a uns

habits arquitectonics on certa manera afins als de Catalunya i les

terres propparcntes.

Ben diversa es ]a relacio entre les caracteristiqucs nacionals de l'ar-

quitectura religiosa del gotic catala i les altrcs consecucions simbo-

liques: la ingravidesa i ]a lluminositat, resultants ja forca mes imme-

diates d'una esscncia arquitectonica especffica. I aquf, on una de les

moltcs paradoxes catalancs, aparents tan cols, en definitiva res mes

14. A cinquanta metres de distancia d'aquesta porta , la de la Pietat mostra un timpa del

tot diferent , completament aaprofitatn , podriem dir ; si hi tenim presents la proceden-

cia del pretes autor , un alemany anomenat Miquel Luschner , o Lochner , i molts altres

timpans catalans de la mateixa epoca mes o menys -la segona meitat del segle XV-

pero, en canvi , prou diversos , adhuc orfes de tot relleu , comprendrem clarament els

motius de la difer8ncia.
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que originalitats fruit d'una manera molt personal i racional d'esser,
radica Terror de l'antigoticisme atribuit a una arquitectura que en
justfcia potser hauria d'esser considerada mes aviat superg6tica.15

La sensacio d'ingravidesa -no pas la realitat, prou gravida sem-
pre en fart arquitectonica- es un altre dels recursos simbalics de ca-
racter francament escenografic usats en les «Jerusalems celestialsa
d'aquest mon. Per a obtenir aital sensacio, el temple gotic diguem-ne
classic, el francic, es val en principi, fonamentalment, de 1'accentuaci6
dels elements verticals, que aenlaira» tot 1'edifici, i de la disposicio
exterior dell suports periferics, tan essencials en l'arquitectura gotica
pert sostrets, d'aquesta manera, als ulls dels fidels que es troben a
l'interior del bastiment.16

Ja he dit abans que els records gotics -i fins medievals en gene-
ral- d'espai arquitectonic unitari, sense noses interiors que l'afectin,
o si mes no unicament amb les imprescindibles, corresponen als ar-
quitectes catalans. 11 Aquesta realitat i el gust autocton per 1'essencia-
litat funcional permeten d'afirmar tambe, i amb la mateixa objectivi-
tat de les xifres, que el material usat en la construccio d'un temple
gotic catala es normalment el minim en relacio amb 1'espai util as-
solit.

Una tal minimitzacio es una de les raons principals que permeten
de veure absolutam.ent gotica, tant o mes que cap altra, 1'arquitectura
catalana, contrariament a les opinions abans esmentades, i a favor
d'altres consideracions prou mes profundes i cientffiques d'aquest es-
til arquitectonic, que fan ressaltar corn a caracteristica de l'arquitec-
tura gotica, de la sagrada sobretot, la desmaterialitzacio de la pedra,
l'oposicio a la llei de la gravetat, i la tendencia a l'espai unitari. 18 Els
arquitectes catalans fan un altre gotic, si aixf es vol, construeixen tem-
ples ben diferents del prototipus francic; Sedlmayr, 19 un altre gran co-
neixedor de l'estil, diu, d'aquestes esglesies , no pas que no hi perta-
nyin, sing, senzillament, que s'allunyen de les franciques, i, sobretot,
que son, amb les angleses, I'dnica varietat nacional amb personalitat
propia, asseveracio que ell subratlla i que jo, personalment, faria en-
cara mds radical en favor de les catalanes, per tal corn l'especificitat
de les altres en relacio amb el prototipus francic deriva fonamentalment
d'aspectes accidentals de l'arquitectura, corn el mateix autor reconeix

15. V. abans, nota 10.
16. H. JANTZEN, Kunst der Gotik, Reinbek bei Hamburg 1961, 70 s.
17. V. nota 8.
18. W. WORRINGER , Formprobleme der Gotik , Munic 1920, 35, 68 ss.; JANTZEN , loc. cit•;

G. Dust, La Europa de las catedrales , Ginebra 1966, 55.
19. Die Entstehung der Kathedrale, 435 s.
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un xic abans. a Els temples catalans gotics ho son, doncs, en tot cas

a ultranca i amb plena personalitat: a ultranca, perque alambinen les

solucions arquitectoniques de 1'estil; amb plena personalitat, perque

les variacions resultants afecten de ple components tan primordials de

I'essencia de l'arquitectura coin son 1'estructura i 1'espai interior.

D'aquf ve, pero, la paradoxa aparent que pot induir a parlar d'an-

tigoticisme: la Iluita dels arquitectes catalans contra la llei de la

gravetat, amb victories objectives summes, dona, en canvi, com a re-

sultat subjectiu, uns efectes d'ingravidesa en aparenca inferiors. La

causa immediata -al final ja em referire a les remotes possibles- no

es aqui tampoc altra que la tendencia catalana a la desmitificacio, a

l'eliminacio o reduccio de la pompa, de 1'aparat escenografic. Aquest

criteri no es inanifesta aqui, naturalment, com en el cas anterior de

la imatgeria profusa, a travcs d'una parquedat decorativa propiament

tal. Mes que especificament decoratius, els elements aqui supiimits o

modificats, si be conceptualment afins, son, d'una manera mes imme-

diate, escenics, illusionistics.

Quant a volum d'cspai interior, els arquitectes catalans, que n'as-

soleixen prou mes que cls altres, hi equiparen l'amplada a la vertica-

litat: l'amplada -cal fer-ho ressaltar-, que es una dimensio humana-

ment utilitaria de cabuda, per tal corn 1'exageraci6 vertical no aug-

menta la capacitat humana de 1'esglesia, ni tampoc, quant a la possi-

bilitat de seguir-hi les cerimonies, la visibilitat. Aixo, en tot cas, ho

fa 1'espai gotic catala, tendent al cub, fidel al canon autocton, el me-

diterrani -una de les causes gencriques de les quals parlare al final-,

cubicitat de cap manera deguda a inexperiencia o manca d'audacia,

per tal com es assolida sense disminuir les solites altures del gotic,

adequant-hi nomes, sense desproporcions, les amplades i les llargades:

realitzacio singularment magistral, doncs, perque en una arquitectura

que prctengui mantenir unitari l'espai interior el veritable proble-

ma son les amplaries i no les altures. Respecte a la tendencia a un

ambit unitari no oblido que hom 1'adverteix tambe en les Hallenkir-

chen germaniques, ben sovint amb tres naus de la mateixa alcaria;

quant a la impressio de conjunt, pero, tres particularitats allunyen

aquests edificis dels temples catalans mes o menys afins, tot fent-ne

ambits forca mes aristocratics: la major «transparencia cristal lina»,

el decorativisme de tipus geometric aplicat sobretot al voltam, i un

desenrotllament longitudinal ben superior al de l'espai religios catala,

d'una «quadratura» que l'acosta a la polidireccionalitat.

La sensacio de verticalitat d'un temple gotic queda accentuada pel

predomini d'elements de desenrotllament vertical, i tampoc en aixo

20. 426 ss.
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no exagera 1'arquitectura catalana del periode, sobretot perque la ten-

denia general vers la cubicitat fa els plans resultants proxims al qua-
drat, i ben semblants en dimensions, doncs, els elements lineals que

els limiten. Un cas molt clar d'aixo i en el qual tambc l'audacia sum-

ma dels arquitectes produeix en canvi uns resultats mes aviat poc

espectaculars, almenys per a uns ulls no arquitectonicament educats, es

el tema dels trams de volta: quadrats, o ben sovint poc oblongs, te-

nen molt separats -mes que la mitjana arreu normal- els elements

verticals que els suporten, circumstancia que fa molt atrevida la cons-

truccio d'aquests trams catalans, sobretot perque disminueix el nom-

bre total de suports on recolza el voltam, menys repetits, doncs, que

els forasters; i aquesta menor fregiiencia, a la qua] tambe collaboren

les naus catalancs -consequentment d'una llargaria total inferior a la

corrent-, hi elimina de les sensacions optiques aquella insistencia

quasi fascicular d'elements verticals que tan ascensional fa l'altra ar-

quitectura gotica.

Quant a la lluminositat, els temples catalans del nou estil no poden

eludir el canvi, com es natural. Cal deixar ben clar, pero, que tal mo-

dificacio en favor de 1'augment de llum a l'interior de l'edifici to a

Catalunya ben poc a veure amb les manifestacions espectaculars que

presenta en aquest aspecte la majoria d'esglesies gotiques dels altres

paisos. I aixo no es pas una consegiiencia, com diuen les opinions cor-

rents i precipitades, de la mediterraneItat catalana; almenys, no d'una

mancra exclusiva. Aquesta nova parsimonia, la de la Hum, no se l'hau-

rien poguda permetre, naturalment, els temples gdtics de latituds mes

septentrionals o be els de terres singularment boiroses; no tot, pero,

s'acaba amb les condicions climatiques o amb la situacio mes o menys

boreal, corn ho demostren les catedrals castellanes, bastides en lati-

tude iguals o mes baixes i sota un cel tant o mes lluminos quc el

mediterrani. Altres criteris, doncs, degueren pesar a mes de 1'abundor

natural de Hum.
Dues possibilitats tenien a llur abast els artifexs catalans del go-

tic per a mitigar una lluminositat exclusiva que pogues donar a 1'am-

bit cultual, en aquest aspecte, qualitats de via publica, quasi: l'us de

vidrieres de colors mes aviat foscos o de finestrals d'amplaria discre-

ta. Respecte a la primera possibilitat, les mostres arribades fins als

nostres dies no permeten de marginar del conjunt coetani occidental

les vidrieres catalanes gotiques, molter de les quals, d'altra banda, fo-

ren obra de mestres forasters.2!

21. J. A!NAUD DE LASARTE , Cerdmica y vidrio, vol . X d'Ars Hispaniae, Madrid 1952, 374

ss. ; J. VILA GRAD, El vitrall gotic a Cataluna, dins .Serra d'Or, num. 279, desembre

1982, 53 ss.
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Si, pero, que podem parlar de moda ben especifica -salvats els

parallelismcs occitans i italics, prou cxplicables, corn veurem mes en-

davant- en relacio amb les dimensions dels finestrals de l'arquitectura

religiosa catalana corresponent at gotic, on, amb una fregiiencia tal

quc ens permetria de donar-hi quasi categoria de constant, aquestes

obertures d'il•luminacio, independentment del tipus de coberta usada,

solen presentar una Hum no superior a un tern de la quc les Ileis de

I'estatica arquitectonica permetrien. Insisteixo aqui en l'aplicacio d'a-

quest criteri a edificis amb qualssevulla menes de coberta per a demos-

trar sobreabundantment, si no ho Fes ja prou la summa audacia es-

mentada suara dels arquitectes catalans del gotic, que no es tracta

de cap reduccio d'obertures deguda a raons de precaucio, per tal corn

si be aixo fora encara explicable en el cas dels bastiments amb vol-

tam petri no pot esser-ho de cap manera en els temples coberts mit-

jan4ant bigues. Em cal tambe aclarir ara que, tenint en compte 1'em-

pirisme propi de 1'arquitectura medieval i la consegiient progressio

dels seus metodes constructius a traves de tempteigs, no oblido que

pogue haver-hi una lase inicial d'excessiva circumspeccio, ben com-

prensible quan maraca el calcul matcmatic, i a la qual podria esser

adscrita 1'esmentada exigiiitat de Hums; la persistencia d'una tal par-

simonia, pero, durant tot el gotic arquitectonic catala, que es com dir

at llarg de quatre seglcs i mig, almenvs -de mitjan XIII at XVII-,

demostra que aquestes hipotetiques precaucions d'un primer perlode no

pogueren seguir essent-ho quan el plc desenrotllament del sistema cons-

tructiu -ja ben aviat, a] segle XIV- n'havia fet coneixer les veritables

possibilitats i limitacions als arquitectcs, que, malgrat tot, mantingue-

ren semprc la reduccio d'obertures.

Fins a quin punt aquesta contencio, tal com he aventurat en el cas

de la tendencia catalana a evitar el triple portal propi del gotic, pot

vincular-se a la sobrictat dccorativa nacional i, doncs, a la minimit-

zacid de qualssevulla d'aquells elements arquitectonics que la tradicio

general de l'Occident acostuma a decorar amb certa profusio, es cosa

quc segurament no deurem saber mai amb certesa. Indubtablement,

cal no descartar aqui, tal com ja he dit abatis, l'abundor natural de

Ilum, primcra premissa per a fcr-ne possible una considerable reta-

llada. No crec, pero, quc hom pugui prescindir tampoc del gust cata-

la per l'austcritat i pet dccorativisme contingut -el finestral comporta

aleshores calats petris i vidres policroms, molt cars-, ni d'un cert

atavisme no funcional pero si epidermic de les formes romaniques,

en un pais on ben sovint les tendencies tradicionalistes fan coexistir,

en simbiosi amb l'avantguardisme quc hi cs tambe caracteristica au-

toctona, corrents culturals de fora ja mes o menys periclitats i ma-

nifestacions francament innovadores. Si altres terres prou i mes llu-

minoses adopten, en canvi, sense reserves les formes septentrionals de
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l'arquitectura gotica, podem si mes no besllumar per a 1'alienaci6 ca-

talana causes fortament ancorades en la historia artistica -i no ar-

tistica- del pals, corn la moderacio i els atavismes.

Al gust nacional per 1'austeritat i per les formes almenys en apa-

renga arcaitzants es logic d'atribuir, doncs, al marge de la llumino-

sitat natural que sons dubte degue tenir-hi tambe el seu pes, 1'exigiii-

tat de les obertures d'illuminacio dels temples gotics catalans, cir-

cumstancia que en definitiva els dona, exteriorment, un aspecte roma-

nicitzant, d'edifici segregat del mon que l'envolta, aparenca que 1'in-

terjor desmcnteix, agoticitzaa, pero amb resultats ben diversos res-

pecte als de 1'escenografia gotica de la Jerusalem celestial, perque la

Hum interna de l'edifici cultual hi esdeve fruit d'un equilibri entre 1'a-

cusada lluminositat exterior i la parsimonia d'unes obertures d'illumina-

cio que la dosifiquen sense estridencies ni penuries i la fan mes o menys

equidistant del misteri de la foscor romanica i de I'esclat luminic i

policrorn del misticisme gotic; zz quasi caldria definir aquesta llum in-

terior catalana com a enatural», i aixo no perque tingui res a veure

amb la propia de la natura circumdant, sing perque es la que hom

espera trobar en un ambit arquitectonic no fantasmagoric sing emi-

nentment funcional.23 Tambe en aquest aspecte, doncs, el temple ca-

talA gotic defuig l'espectacularitat generalment propia de 1'estil, i tam-

be, com en el cas de la sensacio d'ingravidesa, d'una manera ben de-

liberada, per tal com aquest altre <<antigoticismea es d6na precisament

en el mes ardit dels sistemes arquitectonics del gbtic, on aquesta

mateixa ardidesa summa comportava les conditions tecniques necessa-

ries per a l'obtencio duns resultats ben diversos.

Quant als parallelismes occitans i italics esmentats, cal dir que en

cap d'ambdos casos no pot aplicar-se, com a Catalunya, la categoria

de constant a uns procediments <<no ortodoxos>> d'illuminacio de 1'edi-

fici cultual que sols s'hi donen d'una manera saltuaria. En el cas d'Oc-

citania, pals d'una civilitzacid tan propparenta de la catalana, per
causa de la brutal invasio francesa, la qual fou seguida amb no

menys virulencia d'una colonitzacio cultural de fons barbar, molt al

dessota de Yalta cultura autoctona pero amb l'espectacularitat formal

propia del gotic frantic, que ben sovint, a mes de modificar mes o

menys a fons les formes locals, aconsegueix d'entatxonar-hi obres tan

absolutament estrangeres com Sant Just dc Narbona o els afegits als

bastiments inicials de Sant Esteve de Tolosa o Sant Nazari de Carcas-

sona; concretament a Provenca, 1'entronitzaci6 a rnitjan segle XIII de

22. W. SCHONE, Uber das Licht in der Malerei, Berlin 1954, 38.
23. La allum justa, ni massa ni pocas defensada per la profunda sensibilitat liturgica de

Gaudi ; v. J. BERG6s, Gaudi, l'home i l'obra, Barcelona 1954, 53 ; i tambd : I. Pu[G
Bonne , El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona 1929, 160; C. MARTINELL, Gaudi
I la Sagrada Familia, comentada per ell mateix . Barcelona 1951, 121.
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Cartes d'Anjou, tan despietadament hegemonic com el seu germa Sant

Lluis o la mare d'ambdos Blanca de Castella, comporta un afrontament

a les modes autbctones, com ho demostra, per exemple, l'hibridisme

quasi perfecte de la basilica de Sant Maximi, at nord-est de Marsella,

no en va pertanyent a un dcls ordes religiosos enemies de l'oberta

cultura meridional i instrument at servei de l'hegemonia nordica i d'un

papat descaradament francofil: cis dominics, apareguts tambe, com els

cistercencs, en terres donades a 1'autoritarisme. A Italia, i malgrat un

innegable pero nomes relatiu parallelisme, no pot parlar-se tampoc,

respecte a la ilduminacio dels temples gotics, d'una constant equipa-

rable en «constancia» a la catalana, en aquest cas no per causa d'unes

tensions que 1'alteren, com a Occitania, sing per una manca intrinseca

d'unitat molt propia dels fenbmens culturals italics, on nomes sot

donar-s'hi quant at tons coma, el de la Roma classica amb els per-

llongaments paleocristia i romanic, substrat damunt el qual un go-

tic sempre mat compres se superposa amb resultats tan diversos, con-

cretament quant a les obertures de l'edifici cultual, com poden esser

els grans finestrals de la seu milanesa i la profusa illuminacio de nom-

brosos presbiteris -Sants Joan i Pau i Santa Maria Gloriosa dels Fra-

res, a Venecia; Santa Maria Novella i Santa Creu, a Florencia- o be

els quasi « forats», nomes, de temples com les catedrals sienesa i flo-

rentina.

Crec haver deixat clara, doncs, en 1'arquitectura religiosa del gotic

catala una manca general dels recursos utilitzats a l'Occident en favor

del simbolisme de la Jerusalem celestial. Abans, pero, d'encaixar aquesta

innegable realitat en el conjunt de les maneres autoctones de fer i d'en-

tendre la vida, em fixare en unes minses atraccions envers el gust to-

raster quc una observacio mitjanament atenta pot percebre a Cata-

lunya en el cas concret de les catedrals gotiques, els menys «populars»

dels temples coetanis i conterranis per causa de llur jerarquia litur-

gica, realitat a la qual pot atribuir-se la relativa -relativissima, en

veritat- adaptacio d'aquests bastiments catedralicis a 1'esmentat sim-

bolisme apocaliptic.

En cap de les catedrals mes genuines del gotic catala -Girona, Bar-

celona, Tortosa i Mallorca- no manquen certs regustos de la moda

forastera que, en canvi, no solen trobar-se en els altres temples del

pais pertanyents a la mateixa epoca. Es tracta, prou sovint, de petits

details, que, pero, donen a 1'edifici a116 que podriem dir una mena d'a-

cabat aristocratic en general inexistent en els altres bastiments no

catedralicis de l'arquitectura religiosa circumstant.

Aquest canvi d'aspecte resulta potser mes evident que enlloc quan

hom visita successivament la catedral de Barcelona i una altra esglesia
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ben propera sovint considerada replica seva pero que en realitat im-

pressiona ben diversament l'espectador: Santa Maria del Mar. La

nuesa funcional d'aquest temple queda molt atenuada a la seu bar-

celonina per elements del gotic francic, com son els pilars fasciculats

i un trifori aqui absolutament forgat, o, sigui com sigui, forasters,

com les tribunes bastides sobre les capelles que s'obren entre els con-

traforts interiors; en certa mancra pot esser vinculada al simbolisme

de la Jerusalem celestial la gargola de l'absis en forma d'elefant de

combat, per tal com la relacio simbolica d'aquest animal amb els nu-

vols i els cims de les muntanyes 24 permet dc veure en el castell que

soste sobre el Ilom la imatge de la ciutat celestial ingravida.

A la seu de Girona, tan diametralment oposada a 1'escenografia

francica, persisteixen, procedents d'una capcalera inicial fins a un cert

punt poc catalana, un trifori minuscul i insistent i un motlluratge que

passa a les pilastres, fasciculades.

La catcdral de Tortosa, molt semblant a la barcelonina, to aixi ma-

teix pilars fasciculats, una mena de doble girola que rccorda alguns

temples del g6tic septentrional, i un cancell amb elegants calats al

fons del presbiteri, que divideix aquesta zona verticalment en ties

series d'obertures superposades tambe amb regust francic.

Quant a la seu de Mallorca, tan autoctona per l'amplitud d'espai

i els tenues prismes octogonals dels pilars, s'hi dona, encara que no

s'hi percebi massa, una acusada diferencia d'altures entre la nau cen-

tral i les laterals, que a 1'exterior fa necessari el recurs als arcs boterell,

tan poc i prou gens usats, en canvi, al gotic catala, que en els temples

de tres naus, per la tendencia a la simplificacio de 1'espai, no fa sobre-

pujar gaire la central en relacio amb les altres.

Recordo aixi mateix, en aquest aspecte d'unes certes concessions

autoctones a les modes catedralicies forasteres, els portals amb es-

cultures abans adduits, i que tambe nomes molt relativament hi son

comparables.

Fins aqui, pero, i Ilevat de breus allusions a la racionalitat propia

de moltes de les formes culturals de Catalunya, m'he limitat a l'expo-

sicio comparativa i mes o menys minuciosa d'una realitat evident, sen-

se entrar en raonaments de fons. Vegem-los, doncs, ara, si be tan sols

d'una manera que podriem dir suficient, per tal com es tracta d'un

camp molt ampli i complex, unicament persuasiu per acumulacio de

resultats parallels a partir d'unes premisses hipotetiques, tal com de

fet s'esdeve en qualssevulla raonaments inductius.

En el text esmentat en la nota 8 considero amb detencio les

24. J.-E. CIRLOT, Diccionario de simbolos, Barcelona 1969, 191; W. BAUER / I. DUMOTZ /

S. GOLOWIN, Lexikon der Symbole, Wiesbaden 1982, 74 s.
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possibles causes de 1'essencialitat que sol predominar en les formes

de la cultura catalana i que es manifesta potser amb mes evidencia

que enlloc en el camp de les arts plastiques, segurament per la mateixa

naturalesa de les seves obres, que en permet la percepcio immediata i

global. Parlo, alit, d'un fons pragmatic d'ascendencia romana, quasi

Bens alterat per superposicions culturals tendents als barroquismes,

arts, ben al contrari, reforcat al llarg de la historia pel pes dels bene-

dictins a Catalunya i per tota la vocacio romano-vaticana del pais; hi

esmento, aixf mateix, 1'austeritat que pot derivar-se d'un medi natural

poc favorable a la riquesa facil, l'obertura mental, per absencia de tan-

caments sectaris, que un altre factor fisic, la situacio geografica, pot

haver provocat en un territori de pas i de mestissatge com el sbi ca-

tala, i la proporcionalitat ,quadrada- o ecubicas d'ascendencia medi-

terrania, producte de les condicions climatiques i de l'atraccio de les

formes naturals circumstants; finalment, m'hi refereixo a la gestacid

i la consolidacio, ja ben d'hora, d'uns principis juridico-politics que

anteposant la llei a 1'autoritat afavoreixen 1'equilibri social i la des-

mitificacio del poder propia de qualssevulla sistemes comparables de

prop o de lluny al constitucionalisme.

Tots aquests factors, estretament intervinculats, com es natural, per

derivacions i mutues connexions, poden haver pesat, i crec que realment

ho han fet, en unes formes arquitectoniques -religioses o no- on,

com ja he dit abans, no hi ha hoc per a una pompa sobreposada, ins-

pirada no per la rao i la mesura sing pel sentiment i la fantasia. L'ar-

quitecte catala, i en el nostre cas concret el del gotic, sembla entendre

molt be que 1'edifici del culte o del poder requercix unes condicions

nomcs suficientment decoroses, i facilment assequibles quart una au-

tentica vis estetica sap combinar-hi sense estridencies bellesa i fun-

cionalitat, perque el caracter sobrenatural o la majestat dels actes

que hom hi realitza son intrinsecs a tals accions i per aixo matcix el

mare, per molt recargolat que sigui, nomes pot afegir-hi una dignitat

accessoria, i sovint prou discutible.

El criteri lul•lia -i ben catala tambe per pragmatisme, obertura i

liberalitat- que propugna 1'adequaci6 del missioner cristia a les mane-

res dels missionats pot ajudar-nos a entendre tambe, en relacio amb

tot aixo, la ccsura catalana gotica respecte al goticisme que proce-

dent de tramuntana es fredament rebut a Catalunya i, sense deturar-

s'hi, prossegueix cap a ponent; aixf ho creuen H. Sedlmayr quant a

I'arquitectura (v. abans, nota 19 i el scu context) i F. Heer tocant al

,,liberalisme»2-' catala ja a I'Edat Mitjana i situat enmig del sectarisme

25. Substantiu que literalment correspon a 1'adjectiu freiheitliche usat per 1'autor en el text
de referencia, Europiiische Geislesgeschichte, Stuttgart 1953, 135 s., on es recolza en

C. CARDO, Histoire spirituelle des Espagnes , Paris 1946, i A. CASTRO, Espana en su
hi.storia. Cristianos, moros y judios. Buenos Aires 1948.
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franco-hispanic. 8s en certa manera ben explicable que els messianis-

mes, per llur mateixa condicio artificiosos, intentin imposar-se tot

recorrent a l'apostolat d'una escenografia propia o adoptada, i que,

en canvi, les actituds franciscanes segueixin camins de naturalitat i

senzillesa. Adhuc enmig d'una certa confusio de conceptes propia no

sols de l'epoca sing tambe de l'amplissim abast del text, aixi ho veia

ja, aviat farce cent anys, el gran bisbe Torras.26.

Tals considero, doncs, les causes de fons de 1'alienaci6 del simbo-
lisme apocaliptic en els temples catalans del gbtic, i, d'una manera

especifica, en les catedrals d'aquest conjunt. I aqui, com en el cas

de 1'err6nia opinio de 1'antigoticisme arquitectbnic de tots aquests

edificis cultuals abans adduida, cal dir que tampoc en el camp mes

ampli i fonamental de 1'espiritualitat de 1'epoca no pot parlar-se a

Catalunya ni a les terres de cultura catalana d'oposicio als temps: la

religiositat gotica tendeix en general a eliminar una mena de dua-

lisme maniqueu propi del mon anterior, el del romanic, que allunyava

Deu de l'home, i per aixe una comprensio autentica de 1'esperit del

gotic religios enten, per aquesta mateixa autenticitat, que l'espai del

temple no ha de deixar d'esser huma per a poder ser divi o sagrat,

corn tambe entenem ara nosaltres que es precisament 1'equilibri ra-

cional entre ambdos termes allo que ha fet modernes en el sentit li-

turgic del mot les esglesies comencades a bastir fa ja mes de set se-

gles a Catalunya. n

26. J. TORRAS i BAGES, La tradicio catalana, Barcelona 1966 (primera edicio, 1892), 143 ss.

27. V. ('article citat a la nota 9.


