
L'ESGLESIA CATALANA GOTICA DE NAU UNICA

I LA SEVA ACTUALITAT

per RA!:vrl. M. BOFILL i FRANSI

Sempre m'ha semblat molt logic un fet que de bell antuvi podria

esser considerat, en canvi, ben altrament: la coexistencia a Catalunya

d'un acusat gust nacional per la tradicio amb uns innegables fenomens

de caracter avantguardista. Parlar-ne ara ampliament ens duria ben

aviat massa enlla, perque hauriem de refcrir-nos tambc a realitats prou

eabdals de 1'esperit tradicional i avantguardista catala pero extraliturgi-

ques al capdavall: independencia i pes social de la dona ja pels volts de

]'any 1000; estat federal des del 1137; establiment de les bases del Par-

lament i de les Corts a partir dc la darreria del segle XII; aparicio, al

llarg del XI11, del criteri que veu en el poble la font de 1'autoritat reial;

codificacio del dret maritim durant la segona meitat d'aquest mateix

segle pero sobre precedents de mitjan XII almenys, corn el prin-

cipi de ]cs aigiies territorials i el de la llibertat dels mars; la submis-

sio del monarca a les ]leis, ben concretada ja des del 1295; el criteri

de ]a dclegacio de poders que inspira, a partir del 1359, la Diputacio

del General de Catalunya, i que horn no troba en cap altre sistema par-

lamentari medieval; la defensa de la Ilibertat humana, politica i reli-

giosa, que ressona ja en ]a Cronlca de Jaume I, Ramon Llull, Arnau de

Vilanova, Francesc Eiximcnis i els grans juristes burgesos del segle

XV; i, parlant de Llull, l'omnicomprensio i el relativisme de la seva

Ars Magna, que influeix des de Nicolau de Cusa fins a Leibniz, la seva

obertura ecumenica, el seu criteri pauli sobre l'adequacio del missioner

cristia a la llengua, la mentalitat i les maneres dels missionats -tan

diferent d'allo que altres pobles hispanics aplicarien a America dos se-

gles despres-, i fins el mateix us que per primera vegada fa d'una llen-

gua vulgar, ]a seva, en 1'exposici6 filosofica precisament.

Ja aquesta llista esdeve ella mateixa massa Ilarga, tot i reduida

a simple enumeracio. En aquest minim, pero, inevitable corn a presen-

tacio implicita i sintetica d'un terra generic impossible d'explanar aqui,

horn pot besllumar prou, adhuc sense ulteriors explicacions, el motiu
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de I'esmentada i nomes en aparenea paradoxal coexistencia catalana de
tradicionalisme i avantguardisme: antics i moderns ensems, antics
quant a la data d'aparicio i moderns per llur adequacio a les formes
dell nostres dies, cis termer d'aqucsta llista ens manifesten clarament
que es aliu que ara en diem « visid do futur» la causa de la seva persis-
tcncia i de la simbiosi tradicio-avantguarda que s'hi dona. Formes totes
ellcs culturals de tipus funcional, i per aixo mateix referides a un cri-

teri objectiu com cs el de la utilitat, no queden afectades pels canvis
que Bolen incidir en fen()mens predorninantment subjectius, massa vin-

culats a uns temps o uns homes concrets: no,passen de moda, son ac-
tuals. modernes, doncs, i aquesta modernitat, antiga com la mateixa
tradicio que sc'ns hi revela, ens permet de veure-hi un indiscutible
avantguardisme intimamcnt vinculat al gust nacional per la tradicio.

El concepte avantguardisme pot tenir una doble interpretacio: s'hi
poden entendre la mera prioritat en Ms de certes formes i solucions

o be l'adopcio sistematica d'uns tipus -autoctons o no- la posterior
assumpcio dell quals per altres cultures els donara una validesa gene-

ral.

No cs pas la primera interpretacio la que ara m'interessa. El tema

cs relliscos, i en realitat poc demostratiu: relliscos, per la dificultat

d'establir amb rigor prioritats, sobretot quan es tracta d'epoques remo-

tes; poc demostratiu, perque de fet no hi ha unes cultures o uns pai-

sos <(inventors)> i uns altres aimitadors», i per tant, com que en defini-

tiva tothom pot csgrimir una o altra originalitats, tambc a tothom pot

csser reconeguda una certa participacio en l'avantguardisme a partir

del qua] la humanitat evoluciona; i aquesta mateixa generalitzicio,

doncs, fa poc significativa la possessio prioritaria d'una forma o d'una

solucio concretes, que mes tard els veins vindran explicitament o im-

plicita a manllevar-nos, pero segurament corn a alternativa d'un joc de

prestecs mutus del qual abans o despres tambe ens haurem beneficiat

nosaltres.

Si que em sembla significativa, en canvi, la precedencia, mes que

en el temps, en l'adopcio naturalitzada i sistematica d'unes formes que

posteriorment assumiran altres collectivitats humanes per causa no

dunes modes mes o menys subjectives i, doncs, passatgeres sin() per

un mobil tan objectiu com el pragmatisme, la funcionalitat, que, sigui

de la mena que hom vulgui, fixada en el temps i generalitzada en i'es-

pai per la seva mateixa conveniencia, fara modern, avantguardista, el

grup huma d'on procedeixi la novetat en giiestio; aquest grup, ben so-

vint, ha d'esser considerat propiament no tant el creador de la nova

forma com l'organitzador que, al marge de la procedencia original de

la novetat, ha sabut treure'n un partit favorable a l'evolucio cultural.
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Sigui corn sigui, m'abstinc ara de prendre partit per cap d'aquestes
seguretats, possibilitats o probabilitats, perque tot allo que horn pugui
dir-hi a favor o en contra no canvia en absolut la realitat catalana, i
ben irrefutable, de 1'avantguardisme que estic analitzant: 1'organitza-
ci6 del Gesu, d'aquest tipus d'esglesia que ha tingut una influencia pos-
sibletncnt superior a la dc qualsevol altre durant els darters quatre-
cents anys, I d'aquest temple que reuneix els fidels en la seva nau unica
i, aixi, cis posa a t'abast el prcdicador i els associa mes estretament a
la celebracio eucaristica 8, era la normal en les esglesies catalancs no
ja de 1'epoca, de la darreria del segle XVI, sing de mitjan XIII, de mes
de tres centuries abans, doncs. I dire mes, encara: passats quasi quatre-
cents anys del Gesu, quan aquest model tan omnipresent at llarg d'a-
quests quatre segles comencava a passar de moda per causa del reno-
vellament liturgic que havia de concretar-se en la Constitucio Sacro-
sanctum Concilium del 4.12.1963 i el Motu proprio eSacrosanetam Litur-
giamu del 25.1.1964, pero que a Catalunya era ja anterior at Con.-re's
montserrati de 1915, els temples catalans gotics premonitoris de 1'obra
de Vignola i perpctuats amb gran fidelitat formal fins at segle XVII,
almenys, concorden molt mes que el Gesu amb el nou desideratum
d'esglesia.

Perque ara ja no es tracta tan sols de la participacio dels fidels,
objectiu que el temple posttridenti assoleix mitjangant l'espai unitari;
ara, cl tipus d'esglesia que podriem anomenar <<postvatica II)) ha de
tenir ben present la insistencia dels documents oficials en la participa-
cio plena, conscient, activa, fructuosa, interna i externa, comunitaria, 9
i per tal d'aconseguir-la aixi horn prohibeix l'accepcio de persones o
de classes socials i ordena que fart sacre sigui autenticament aixo, que
busqui la noble bcllesa i defugi la mera sumptuositat i les formes ar-
tistiques viciades pet rebuscament. La diferencia entre la participacio
dels fidels fomentada per Trento i la que preten el Concili Vatica II
quasi podria esser expressada amb dos adjectius: presencial per a la
primera, i testimonial per a la segona; el recurs es un X1C simplista,
pero I'uso per a dir amb poques paraules allo que propiament exigiria
tota una digressio. Tambe hi podem veure clara la diferencia si tenim
en compte l'aferrissada anquilosi de Trento quant a 1'6s del llati i el
realisme emanat del Concili Vatica II respecte at caracter tambe litur-

(a la p. 100, pero , l'autor reconeix implicitament que, analitzades les diferencies entre
les esglesies Ilenguadocianes i les catalanes , l'espai interior d'aquestes resulta mes uni-
'tari, circumstancia d'un interi s singular en 1'aspecte que vull tractar ). V. un enfoca-
ment equanime de Ia giiestid dins A. CIRICI, L'art gr^tic catal^i . L'arquitectura als segles
XIII i XIV , Barcelona 1977, 15 ss.

7. PEVSNER , op cit., 374.

8. FLORENSA , loc. cit .: G. BAZIN, Baroque and Rococo , Londres 1964, 16.
9. G. M. BRAS O, Litdrgia i espiritualitat , Montserrat 1956, 165 ss., 259.
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gic de les Ilengiies vives: "' al segle XVI, introduccio a Fautentica Eclat

Mitjana, I'epoca barroca, hi havia encara molt a perdre i es mirava de

conservar-ho mitjancant l'autoritarisme propi del temps i causa de 1'a-

fectaci6 i el formalisms consegi.ients, mentre que a la segona meitat

del segle XX les convulsions dels quatre darrers segles ban deixat tan

poca cosa salvable que ara cal no mantenir sing guanyar, i aixo tan

sols pot esser aconseguit per una amplia i sincera comprensio humana.

Ara, doncs, el Gesu fora refusat: les sever tribunes segreguen els

fidels i, per tant, no fornenten la participacio comunitaria; el drama-

tisme dels efectes de Hum i la grandilogi.iencia de la copula, units a la

decoracio sensual que, val a dir-ho, no es ja de Vignola sins del tot

barroca (1668-1673), no defugen precisament la sumptuositat ni les for-

mes artistiques rebuscades; aquest steatrea, junt amb altres soHicita-

cions de I'atencio coin poden esser les acusades cornises i la mateixa

Volta monumental que n'arrenca, no constitueix pas l'ambient mes ade-

quat a la participacio conscient dels fidels, interna i cxterna. Com diu

Fabre, " tot s'hi veu disposat pensant en la trona, ben allunyada de

]'altar: la desvirtuacio contrareformista dona mes importancia a la pre-

dicacio retorica, de pulpit, que a 1'autentic centre del culte, la celebra-

cio eucaristica, la qual, sotmesa a uns canons molt mes rigids per causa

de la seva mateixa transcendencia cultual, es presta molt menys que

I'oratoria sagrada a la teatralitat; aquesta separacio conculca, a mes,

una de les tendencies propies del renovellament liturgic que precedi el

Concili Vatica II i s'hi conereta en l'esmentada Constitucio Sacrosane-

turn Conciliurn: 11 la substitucio de la trona per 1'amb6, element en

general molt mes simple per causa del seu origen paleocristia, i des d'on

hom canta 1'epistola i I'evangeli i predica l'homilia, circumstancia que,

juntament amb la scva situaciu, a peu d'altar, reforca la desitjada unio

entre la paraula divina i 1'autentica predicacio liturgica, limitada a

esser-nc el comentari. I;

Tots aquests criteris del nostre segle, pero, ercn ja vigents als tem-

ples catalans gotics de nau unica, respecte als quals, corn veiem, no cal.

pas trencar-se el cap indagant si son o no prenuncis de les esglesies

occidentals del dilatat periods que va de Trento als nostres dies: en

tenim prou de saber que son molt mes, quc, si be anteriors en mes

10. A. OLIVAR, La comissiu interdiocesana per a la rersiri dell nails textos liturgics al ca-

tala: nou an}s de treball , dins Miscelldnia liturgica catalana , I, 1978, 167 s.

11. Loc. cit.

12. Vegcu-ne cl num. 35, on es parla de l'estreta vinculacio paraula-ritu en la liturgia.

13. V. tambe , per a aquest i altres criteris que fan el temple catal8 gbtic de nau unica in-

comparablement mes modern que el jesuitic, el resum de les directrius dell bisbes alc-

manys per a la construcci6 d'esglesies publicat dins A. GuTTON, Conversations sur l'ar-

chitecture, vol. IIIA, Paris 1956, 395 ss. Quant a I'aplieacio praetica d'aquestes normes

a travcs d'un sfuncionalisme liturgics actual pero analeg at dell temples medievals Ca-

talans que estic considerant, v. F. CAyIPRt «i, Las modernas iglesias de Colonic, dins

Arte sacro, Barcelona 1957, 25 ss.
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de tres-cents anys al Gesu, superen paradoxalment en modernitat aquest
prototipus i adhuc els innombrables temples catolics 11 que al llarg dels
quatre-cents anys segiients en derivaricn.

Pcrque, naturalment, fins ara m'he referit a 1'esglesia de Vignola,
que, tal com diu Pevsner, 15 llevat de la nova decoracio , afegida cent
anys despres, pertany al manierisme i roman per aixo al marge tant de
1'equanimitat propia de la plenitud renaixentista com de 1'expansiva
fogositat barroca. La contencio del Gesu, pero , es desborda en les ex-
travagancies -aixo significava al principi el mot abarroca, precisament
-de Bernini, Borromini , Tome, els Xoriguera,16 Fischer von Erlach,
Neumann, els Asam i tants d'altres, mentre a les terres catalanes la sim-
plicitat funcional pet-6 no per aixo menys estetica de Sant Domenec de
Girona o Santa Maria de Jonqueres (actual parroquia barcelonina de la
Concepcio) continua vigent quatre-cents anys despres, fins al mateix
seglc XVII, a Sant Joan de Valls o al Sant Esperit de Terrassa, i les
esglesies propiament barroques s'hi mantenen molt al marge de l'evo-
lucio forastera practicament general vers el desequilibri i l'artifici. Per
aixo els criteris a partir dels quals foren concretades les decisions expli-
cites o implicites en la Constitucio Saerosanctum Concilium i el Motu pro-
prio «Sacrosanetam Liturgiam» esmentats concorden hen sovint amb els
ambits sagrats catalans gotics de nau unica ja de moda al segle XIII.
Un repas a les normes de la comissio liturgica de l'episcopat alemany 1

ens en donara plena evidencia; hom hi aconsella, per exemple: el refits
de I'artifici i de la superficialitat; 1'afany d'essencialitat; uns temples
susceptibles d'esser abastats d'un so] cop d'ull; un altar major sense
altres de propers que en disminueixin la importancia i que per aixo
conve relegar, ben oportunament, als mars laterals; un interior ni
classista ni demagogic; la possibilitat de veure i sentir el celebrant des
de qualsevol floc. No es, tot aixo, una descripcio implicita de les esgle-
sies catalanes gotiques de nau unica amb capelles entre els contraterts
interiors, on trobem precisament 1'espai unitari propi d'una littirgia
que es vol comunitaria i participativa, 1'austeritat necessaria per a una
pietat essencial, i adhuc els ,desembarassosa marginals 11 on hom pot

14. IIAar, be. Cit.
15. Op. cit., 381.
16. Simptomaticament, aquesta familia d'artistes d'origen catala esdevingue famosa preci-

sament fora de la seva terra
17. V. abans, nota 13.
18. Dic amarginals s ben deliberadament , perque l'espai unitari que suposa la nau unica

de _ap manera no queda conculcat per la presencia parcial dels contraforts a l'interior
dels edificis, recurs tan coma a I'arquitectura catalana que fins hi pot esser considerat
connatural. Les capelles fruit d'aquesta solucio pertanyen tan poc a 1'espai optic del
temple com puguin pertanyer at buit provocat per I'embolcall arquitectonic , buit que
acah t precisament alli on comenga aquest embolcall , a la linia determinada pets Ilin-
dars de les capelles o, si es vol expressar en termes de funcionalitat , pets cantells in-
teriors dels contraforts. Per criteris tant visuals com estatics, doncs, les capelles laterals
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guardar tot allo que no es menyspreable pero que, massa evident, po-

dria desviar el fidel d'aquesta essencialitat desitjada? I, mes encara,

no s'acorden tambe en general a tot aixo moltes de les esglesies cata-

lanes, independentment d'epoques i usos, com passa fins i tot en alguns

temples monacals del mateix segle XI (Sant Pere de Casserres, Sant

Vicen(; de Cardona), i al marge de tipus arquitectbnics, corn son els

casos de la catalanissima Santa Maria del Mar, a Barcelona, i la no

menys catalana seu de Mallorca, de tres naus ambdues si ens atenim

a 1'arquitectura, pero d'espai interior que, prodigiosament, percebem

del tot unitari?

Altres «catalanitats» -algunes, tambe, son ja no dels segles XIII

i XIV sing quasi millenaries, mantingudes insistentment- poden esser

llegides encara en el document que estic comentant. N'es una la con-

tencio en les dimensions de 1'esglesia, edifici que en relacio amb els

altres cal que es noti pero no els ha d'aclaparar. Referint-se als tem-

ples romanics catalans del segle XI, diu Chueca Goitia 19 que hi son

mes importants el conjunt i el nivell mitja assolit que no pas les mos-

tres singulars, perque, a diferencia de Castella, a Catalunya no hi ha

monuments destacats sing molts de mes aviat modestos i de categoria

artistica semblant; aixo mateix podem dir d'altres temps, adhuc del

que podriem denominar l'epoca d'or catalana, el gotic: en general, les

esglesies mes grans no s'hi poden comparar a les coetanies forasteres,

hispaniques o no; ]a grandaria aparent de temples corn Santa Maria

del Mar, ben superior a la real --prou sovint doblada per les grans

esglesies contemporanies no catalanes, i aixo no pas per motius demo-

grafics, precisament- 20, es el resultat no pas de cap ganes d'aparentar

Nino de la savia i autbctona destresa que suposa obtenir el maxim de

contingut amb el minim de continent. 21

fraccijnen l'autentic espai interior practicament tan poc com ho puguin fer CIS ambits

compresos, defora, entre els contraforts exteriors quan no hi ha talc capelles. Ja en

planta, el fists que tant per Ilur mateixa disposicio corn per Ilur relacio dimensional

amb I'espai propiament tal de I'edifici determinen les capelles en fa, en tot cas, una

ampliacio d'aquest ambit, mai una fragmentacio ; concebre-ho altrament equivaldria

a dir, per exemple, que les naus laterals d'una esglesia fragmenten I'espai de la central.

Crec, en definitiva, que les capelles en giiestio constitueixen a Catalunya l'autentic ,mur

diilfan,' que alguns autors consideren distintiu de I'arquitectura gdtica religiosa (Sedl-

ma^r, op. cit., 176 ss., 226 ss., 594 ss.), i per aixo no em sembla. que el sistema de con-

traforts interiors pugui esser de cap manera conculcacio de I'afany de minvar tant corn

sigui possible, totalment, si es pot, 1'efecte pertorbador de Ies onosess neces ries per a la

mateixa existencia d'uns ambits arquitectanics que aquestes capelles mes aviat amplien.

19. Historia de la Arquitectura Espanola. Edad Antigua p Edad Media, Madrid 1965, 154.

20. V. en aquest aspecte A. ZACHARIAS, Kleine Kunstgeschiehte ahendlandischer Stile, Mu-

nic / Zuric 1957, 61.
21. Segons P. LAVEDAN, L'architecture gothique religieuse en Catalogne, Valence et Ba-

leares, Paris 1935, 166, i M. DURLIAT, op. Cit., 167, Santa Maria del Mar i la seu de

Mallorca son, en aquest ordre, els dos edificis del men gotic on an[b el minim de des-

peses ha estat assolit el maxim d' espai ntil.
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Una altra aplicacio ben a la bestreta de les normes litdrgiques en
gi.iestio es 1'isolament de l'altar, exempt i realgat en el sentit literal
d'aquest darrer mot. Absolutament gratuit es el criteri que hi veu una
contradiccio de l'esperit comunitari; Cirici, que parla d'aquest ailla-
ment al temple barceloni de Santa Maria del Mar 22 -no de nau linica
pero si d'espai unitari-, no ha entes que aquesta distanciacio es en
realitat un apropament. Les mateixes directrius que estic analitzant
recomanen que cl celebrant pugui esscr vist i sentit d'onsevulla, i que
celebri de cara als fidels -consell esdevingut posteriorment norma-,
quc per aixo han d'estar situats no entorn de 1'altar sing a la nau; la
difcrencia de nivell, doncs, aapropa>> 1'altar al poble, que aixi pot veu-
rc'l millor, i que per a pujar-hi quan n'hi ha ncccssitat ja to les cscalcs
que des de la nau hi accedeixen. La girola, que a Santa Maria del Mar
i onsevulla realitza la possibilitat de circulacio tambe recomanada, es
un espai < de pas», -de servci» -com ho demostren el seu mateix ori-
gen i el mot sinonim adeambulatori»-, no «d'estada», no prepiament
de participacio»; i per aixo no hi son de cap manera necessaries les

escalcs. L'unica segregacio d'aquest temple es la tribuna d'autoritats
construida a les capelles del volt del presbiteri durant ]a veritable Edat
Mitjana, 1'epoca barroca.

Algu pot dir quc I'aillament de l'altar i la mateixa possibilitat de
circulacio al seu entorn igualment aconsellada per les citades normes
liturgiques apareixen conculcats, sobretot quan manca la girola -en
cls temples de nau linica, precisament-, pels grans retaules, que ara
no hi son pero abans hi eren: sobre aixo cal tenir present que la moda
dels retaules, dels de grans dimensions sobretot, es posterior a 1'apa-
rici6 de l'esglesia catalana gotica de nau linica, i que per aquest motiu
l'avantguardisme del tipus arquitectonic en giiestio no queda gens dis-
minuit.

Cal dir res mes per a mostrar 1'actualitat d'aquest temple set segles
despres de la seva aparicio a Catalunya? Cal dir que la seva modernitat,
el seu avantguardisme, provenen precisament del scu aspecte auster, fun-
cional, essencial, doncs, que el vincula mes a la Reforma que a la Con-
trareforma? L'adaptacio a les novel normes liturgiques ha estat molt
mes laboriosa i en definitiva discutible als tipus Gesu i els seus incomp-
tables derivats que a les solucions catalanes; perque no tot s'acaba
destacant l'altar major de ]a baluerna de la qual formava part i avan-
cant-lo cap als fidels, o be, si la vinculacio mutua hi era absoluta, dei-
xant inservible I'antic altar i collocant-ne un altre entre aquest i la nau:
adhuc prescindint d'altres modificacions sovint impossibles d'executar
quan 1'edifici ha estat pensat en i per a la pompa des dels seus matei-

22. Arquitectura gotica catalana , Barcelona 1968, 119.
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tipus de temple reconeix a Catalunya una aplicacio singular, tant per
omnipresencia persistent com per categoria arquitectonica, i sempre
dins la maxima austeritat d'embolcall, en justa correspondencia a la
maxima simplicitat de contingut, 1'espai unitari. D'altra banda, els tem-
ples de nau unica, pero moltes vegades tambe els de tres naus, no hi
resulten sovint massa diferents d'una sala civil, d'una llotja, d'un tribu-
nal, d'un mercat, en una mena de retorn inconscient o subconscient
als origens, als temps que seguiren I'Edicte de Mila; per a veure-ho
aixi basta en general mirar-se l'esglesia des del peu del presbiteri pero
donant l'esquena a I'altar, suprimint-hi, podriem dir, 1'6nic element
encara del tot sagrat.

Per a comprendre millor, pero, 1'avantguardisme al qual m'he refe-
rit en comencar cal tenir ben present, tambe, allo que podriem denomi-
nar modernitat relativa d'aquests bastiments, ben superior a llur mo-
dernitat absoluta: la dessacralitzacio d'aquestes esglesies catalanes degue
resultar-ho, molt mes que per a nosaltres -a qui un edifici gotic sem-
pre recorda un temple-, per a la gent d'aleshores, d'una epoca en la
qual l'aplicacio de I'estil coetani a qualsevulla mena d'arquitectura, sa-
grada o profana, devia contribuir a fer mes semblants ambdos generes

tan aviat corn 1'esglesia , perdent sacralitat, quedava molt a prop del
bastiment civil assembleari. Aixo, sobretot, demostra d'una manera

prou clara que a Catalunya la preferencia per uns ambits religiosos

estrictament funcionals, destinats no pas a l'enfervoriment sing a la

pietat, no fou res de casual , doncs. Pero demostra aixi mateix, i ben

particularment , que l'actualitat d'aquesta arquitectura religiosa es de-
guda, molt mes que a una gdestio de forma, a la manera intrinseca

cl'esser del pals que l'ha generada.

I aixo darrer ens permet d'explicar moltres altres modernitats cata-

lanes a la bestreta, la menor de les quals no foren, precisament, els 61-

tims cents anys de renovellament liturgic, clara anticipacio que no sots

precedi el desvetllament del mateix Vatica en aquest sentit sing que

mes tard va tenir una mena de ratificacio vaticana implicita en 1'enci-

clica Mediator Dei, on es reprovaven les desviacions d'alguns paisos

pero no pas el reviscolament catala, situat aixi en el just terme mitja

entre aquestes divergencies tramuntanes i la inercia d'altres terres d'en-

(a del Pirineu que fins aleshores no havien deixat de criticar-lo.
En el camp concret de l'arquitectura religiosa, i en l'encara molt

mes especific d'un arquitecte determinat, ve ara a tomb, corn a corro-

boracio final d'aquesta premonicio catalana, la referencia a un home

tan indiscutiblement arrelat al pais corn Antoni Gaudi. Ja en els seus

temps d'estudiant, cap al 1875, el futur gran arquitecte defensava el

trasllat del cor de la seu barcelonina per tal que la nau central pogues
esser ocupada tambe pels fidels, projecte que, si be a Barcelona roman-

gue tan sots aixo, quaranta anys mes tard, gracies a la tossuderia gaudi-
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niana, rnai no doblegada perque no era sing pura logica, tingue al cor

do la scu de Mallorca una realitzaci6 prou germana i ben lit6rgica.2'

Entre aqucll projects i aquesta realitat, anticipant-se en tres quarts

cle segie i al peu do la lletra a ['article 18 de les normcs dels bisbcs

alemar,vs abans citades, Gaudi comenca d'assessorar-se amb persones

compeents, clergues -com el bisbe catala d'Astorga, Joan Baptista

Grau-, per tal de drecar el pla teologic i pedagogic de la distribucio

i I'ornamcntacid dels edificis sagrats, i tambe amb aquesta matcixa fina-

litat cstudia cls textos oficials del Vatica i L'Am2ee Lilurgigtie de Dom

Gueranger, cl gran apostol benedicti de la reforma litdrgica. No crec,

sincerament, que a ningu com a Gaudf pugui aplicar-sc ]a conclusio de

]es normcs repetidamcnt esmentades, on cs diu que 1'arquitecte ha de

posar tota la seva ciencia i tota la scva anima en l'estudi d'un edifici

coin es un temple, mai objecte de prou cures i preocupacions. No puc

ara entrar, ni tan sols de passada, en la demostracio de la meticulo-

sitat d'Antoni Gaudi cn aqucst aspects; basta fullejar qualscvol dels

textos que sobre el gran arquitecte han estat escrits, sobretot els que

recullen dircctament les seves manifestacions, per a comprendre d'una

manera immcdiata a116 que podriem anomenar «mistic racionalisme»

dcl gran artffex, la logica absoluta, en el pla liturgic com en qualsevol

altre, dels rues fnfims details, cap dels quals no es fruit de caprici o

casualitat sing scmprc do Fonda meditaci6.28

Si he sortit ja massa del terra principal ho he fet per a insistir en

el context que I'envolta i en definitiva Ii d6na vida; per aixo no expli-

cito la rclaci6 entre el mistic racionalisme de Gaudi i la seva moder-

nitat, perque aquesta digressio gaudiniana tan sols ha pretes dsser

una brcu ratificacio final dels criteris exposats. Nomes recordare, en-

cara, que al principi he recorregut aixf mateix a un mistic racionalista

catala, Ramon Llull, 29 per tal d'argumentar a favor d'una altra aparent

incongruencia conterrania: la del tradicionalismc avantguardista.

_-. Si Dt RLiAr, op. cit.. 156, 331, en parla ben despectivament es pcrquc no ha entcs de cap

manera el concepte gaudiniu de la restauracio, ardit i viu, oposat a la buida fredor

violletiana i a qualsevulla criteris purament arqueoli gics, per tal com el temple, a mss

d'una obra d'art, cs tambd un edifici amb una funcio concreta : una consideracio com

csl no pot deixar de ceure que a la catedral mallorquina Gaudi tingue ben presents

-com no podia esperar-se altrament de la seva escrupulosa meticulositat- aquestes

dues caraeteristiques.

^^. V.. per a tot aixo, i entre molts altres textos possibles: 1. Puts BoADA, El temple de

la Sagrada Farnilia, Barcelona 1929, 101 ss. ; C. MARTINELL, Gaudi i la Sagrada Fa-

milia comentada per ell mateix, Barcelona 1951, 45 ss.; J. FERRANDO ROIG, Arte reli-

giusu actual en Cataluna, Barcelona 1952, 15 s. ; J. BERG 6s, Gaudi, ['home i l'obra,

Barcelona 1954, 18, 49 is., 106 ss. ; P. CASANELLES, Nueva visicin de Gaudi, Barcelona

1965. 65 ss. Vegin-s'hi tambe les descripcions especifiques de les diverses obres de carac-

ter religios.
29. C. VOSSL R, Estampas del mundo romcinico , Buenos Aires 1946, 139 ss.: F. HEI R, Eu-

ropaische Geistesgeschichte, Sttugart 1953, 152 s.


