
LA PREMONICIO GAUDINIANA RESPECTE ALS

CRITERIS LITURGICS DEL CONCILI VATICA II

per M. Born.l.

En les rattles que segueixen he volgut ocupar-me d'un tema que

tot i encaixant prou be en el camp d'accio de la Societal Catalana

d'Estudis Liturgics transcendis 1'ambit temporal que so] predominar-

hi i al qual pertanyen tambe dos treballs meus anteriors: 1'Edat Mit-

jana. Crec, pero, que no caldra una excessiva perspicacia per a com-

prendre que malgrat tot no he pogut deseixir-m'hi d'una mena de

Leinnotive mes o menys subconscients: el medievalisme i l'avantguar-

disme, que en certa manera permeten de veure en Gaudi un continua-

dor, be que singular, dels arquitectes gotics contcn-anis sous. Tambe

es per aquest fons mes o menus implicitament cohesionador propi dels

textos d'una mateixa ma que, viceversa, havia esmentat ja Gaudi quan

ni tan sols pensava encara parla°-ne d'una manera especifica; t i vaig

fer-ho parallelament a un altre catala universal quc s'enduu tambe

les moves preferencies, Ramon Llull, potser perque, en una conjuncio

tipicament autoctona, hi pesen aixi matcix I'Edat Mitjana i Ics posi-

tions d'avantguarda.

Retorno ara al paraldelisme, q.re, talment com per l'accio d'un dis-

positiu automatic, no deixa mai de presentar-se'm quan considero una

d'ambducs figures. I hi retorno perque el fervor apostolic que Llull des-

foga mitjancant fart de la paraula es conceptualment ben semblant

al que Gaudi concreta en la pastoral liturgica de les arts plastiques,

pero tambe perque en cap d'ambdos casos 1'enfervoriment, mogut per

un comu i autcntic esperit francisca, no comporta pas l'oblit o el menvs-

preu de la terra ferma i la reali.at humana i quotidiana, ans ben al

1. Vg. el final del meu article L'esglesia catalana gdtica de nau dnica i la seva actualitat,

dins «MisceHania liturgica catalana», II, Barcelona 1983, 145 ss.
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contrari. En el cas d'Antoni Gaudi, que es el clue ara singularment
ens interessa, veig d'una manera molt concreta en aquesta ambiva-
lencia un dels fonaments de la seva fina sensibilitat respecte a fart
liturgic.

No cal insistir en la justesa dels criteris manifestos o implicits re-
ferents at emistic racionalisme» de L1ull.2 L'illustre bisbe Torras dub-
tava, quasi cents anys enrera, de la racionalitat lulliana,I pero segu-
rament no ho hauria let avui, concguts el relativismc cinsteinia i la
teoria evolucionista del coneixement, a que tries aviat l'haurien induit
a percebre en el medieval misticisme del « Doctor Illuminate cl motor
que, en la gosadia d'una volada profetica, el duia a veure « doctoradaa
set segles enlla, i almenys en essencia, la seva ail•luminadas sintesi de
l'univcrs; implicitament, Torras i Bages ; oposa Ramon Llull a l'abat
Oliva i Lluis Vives, i, possiblement perque l'escassetat de textos per-
sonals i la mateixa llunyania temporal del gran prelat benedicti li'n
desdibuixen la figura, i perque, respecte at filosof valencia, el judici
comparatiu implicit no to prou en compte les respectives circums-
tancics d'epoca, Torras vcu equilibrate i pragmatics, assenvadament
catalans, Oliva i Vives, i oblida bon xic, quint a Llull, clue 1'equilibri,
en definitiva equivalencia de forces contraposades, persisteix mentre
Ilurs intensitats respectives, per molt quc augmentin, romanguin equi-
valents. L'obertura ecumcnica del gran mallorqui, tan actual, i el fet
quc en ell la prosa catalana asalta clef gairebc no-res a la scva primera
volada classica» 1' i esdeve aixi apta per a qualssevulla usos sun mos-
tres d'una alta clarividencia lulliana, que, pet-6, no descurava les ne-
cessaries mesures d'ordre practic.

Tambe Gaudi, com Llull, as una mostra excelsa de la varietal que
podriem anomenar <<genial>> de l'equilibri propi de les manifestacions
culturals genuinament catalanes; vull dir, amb aixo, clue tambe en
l'eximi arquitecte misticisme i racionalisme es manifesten amb sobre-
abundancia respectiva, i tarnpoc, malgrat aquesta intensitat aparent-
ment centrituga, d'una mancra inconnexa, esquizofrenica, ans al con-

2. Vg. entre prou altres autors vinculats Lambe a camps prou diversos: C. VOSSLER,
Estarnpas del mundo rom6nico, Buenos Aires 1946, 139 ss.: F. HeaR, Europiiische
Geistesgeschiclue, Stuttgart 1953. 15= s.; E.-W. PLAIZECK, Deis Leben des seligen Rai-

mund Lull , Dusseldorf 1964, 11 ss.; A. M. BADIA I MARGARIT , La Ilengua calalana
ahir I avui , Barcelona 1973, 29 ss.; J. FERRATER I MORA, Reflexions sobre «La filo-

sofia a Catahtnpau, dins >Pau Vila i Dinars, Josep Ferrater i Mora, doctors honoris

causm,, Bellaterra 1979, 39 s. - Tot aquest paragraf, amb les notes corresponenLs,

repeteix l'extensa nota 358 del meu llibre Aportacions a la interpretacio social de 1'arc

catala, Barcelona 1985.

3. J. ToRRAS I BAG-.s, La tradiciri catalana, Barcelona 1966 (1.1 ed. 1892). 179 ss.
4. Vg. entre altres : A. EINSFEIN, Mein Weltbild, Berlin 1966 ( 1.a ed. 1934 ) ; G. DINGE-

MANS , De l'atome ... a t'eternite , Orleans 1958 ; G. VOLLMER, Evolutionare Erkenntnis-
theorie, Stuttgart 1975 ; K. LORENZ, Der Abbau des Menschlichen, Munic 1983.

5. Op. cit., 139 ss.
6. BADIA, op . cit., 29, Pent-se eco de J. Rubio i Balaguer.
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trari: el caracter sintetic, perfectament organic, del polimorfisme lul-
lia es repeteix en l'absoluta consequencia humana d'Antoni Gaudi, en
qui pensament, paraula i obra queden prou insolitament entrellacats.

Vegem , pero, abans d'endinsar- nos en el tema concret d 'aquestes
ratlles , i precisament com a introduccio que ens hi dura ja d'una ma-
nera immediata , unes quantes analogies de caracter prou mes espe-
cific que acaben d'emparentar eN dos grans mistics racionalistes i que
ens acabaran d'explicar la posicio de Gaudi cn relacio amb fart li-
turgic.

Ni l'obra del mistic ni ]a de I ' arquitecte no poden esser ben com-
preses ni explicades al marge cc la fe cristiana ; 7 cap dells no fou
alto que podriem dir un creicrit discret . Fins tombada la trentena,
pero , ambdos degueren mantenir- se en 1 'ambit d ' una fe mes o menys
convencional ; de Gaudi , i be que en definitiva es tracti d 'una giiestio
amb prou replecs des de fora impenetrablcs , podem estar-ne quasi
segurs, 8 i quant a Llull ens permet de suposar - ho la seva pertinenca
a la noblesa cortesana de la Catalunya de mitjan segle XII1.9

En ambdos personatges , pero aquesta fe grisa en taut que acomo-
dada en major o menor grau als usos de llurs temps respectius -i

cn cl mallorqui potser fins i tot ben disminuida per ]a vida platxc-

riosa inherent al scu cstat social- 10 es veu sublimada , passats els

trenta anus , per una conversio ; en el cas de Gaudi , i tant per 1'ab-

sencia d 'una infidelitat propiament tal com pcl caracter progressiu

del seu enfervoriment , es possible que el mot conversio resulti un xic

fort. Sigui com sigui, no es pas la persistencia en la vida anterior al

canvi que hauria dut Gaudi a una fama de Sant 11 ni Llull a la beati-

licacio. Aixi com 1'ardida efervescencia mistica i apostolica lulliana de

cap manera no podria esser expl ' cada sense l'assumpcio d'una existen-

cia totalment consagrada a Deu i a] seu servei en el si de 1'Esgicsia,

tampoc no entendria la consagracio total, absoluta , de Gaudi a l'ar-

7. Malgrat opinions que ho neguen. coin la d'E, CASANELLFS, Nueva vision de Gaudi,
Barcelona 1965, 117, considero molt mes just el criteri exposat a J. F. R;AFOLS / F.
FOLGUI RA. Gaudi, Barcelona 1929, 22'1, segons el qua( l'obra gaudiniana, almenys en
el sea aspccte sintetic -que em sembla importantissim-, no pot esser compresa
des de fora de la fe: com a solucio de compromis, que jutjo equanime no pas en
tant que contemporitzacio precisament sing per la seva major versemblanca, diria

que l'esmentada comprensi6 requereix almenys una aproximaciu intel-lectiva a la fe

cristiana, i el mateix Casanelles ho demostra inconscientment quan (loc. cit.) diu en

la seva refutaciu de RafolsFolguera, i d'una manera bon xic grata ita, (]Lie Son CIS

jucus cis qui millor han compres Gauc i. Vg. tamb6 m6s avail, nota 12.

8. J. Putt Bonne. IS/ Temple de la Sagrada Familia, Barcelona 1929, 192 s.: J. BERGbs,

Gaudi, ('home i l'obra, Barcelona 1954, 7.
9. PLs rzr K. op. cit.. 64 ss., 145.

10. /d., 145.
11. Vg. un comentari molt encertat sohre la asantedat de Gaudi a J. BASSEGODA r NONELL

Gaudi. Arquitectura del fzuur, Barcelona 1984, 5 s.
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quitectura religiosa i a fart liturgic en general qui en estudiar-ne
aquest transcendental aspecte no li tingues prou en compte una as-
censi6 interna semblantment audaq i purificadora.

Hi ha un text de J. M. Sostres 12 on l'autor, per tat de demostrar la
possibilitat d'un art liturgic com cal per6 obra d'artistes desvinculats
del contingut d'aquella liturgia concreta -possibilitat que tan sols
condicionadament considero admissible, com ja he dit-," compara
la cripta de 1'esglcsia de la Colonia Guell i cl fam6s temple de Ron-
champ, Notre-Dame du Haut, de Le Corbusier, i diu que ambdues
obres, excepcionals, son indubtablement les millors de 1'arquitectura
cristiana moderna. No nego les raons d'agermanarnent que el text cs-
mentat dona, pet-6 la valoracio manca d'un element de judici impor-
tantissim, fonamental en el vcrtiginos dinamismc de la primera mci-
tat del nostre segle: ambdos bastiments son en veritat moderns, que-
den ja ben lluny de l'historicisme, pet-6 aixo ho assoleix cl de Gaudi
cinquanta anys abans -i quins anvs!- que el dc Le Corbusier, la
innegable audacia del qual'4 no pot comparar-se de cap rnanera a ]a
profetica ardidesa de I'arquitecte catala; 13 perque el seu collega suns,
trenta-cinc anys mes Jove, rcalitza un temple mes o menys d'acord
tant amb els criteris arquitect6nics coetanis com amb les normes quc
aviat dictaria cl Concili Vatica II i ja a bastamcnt prenunciadcs amb
directrius com les publicades per l'episcopat alemany " mes d'un any
abans de la consagracio de Notre-Dame du Haut (25.6.1955), mentre
que 1'esglesia gaudiniana, comen4ada a projectar el 1898, no iniciada
fins el 1908 i, quant a 1'6nica part acabada, la cripta, obcrta al culte
el 3.11.1915, sorgia Irancament al margc no tan sols de l'arquitectura
d'aquells temps i dc 1'opini6 de molts compatriotes sing fins i tot
de 1'6s eclesiastic aleshores -i encara prou mes tard- general. En
aquest darrer aspccte, Gaudi s'hi avan4a en una seixantena d'anys a un
dels criteris fonamentals de la Constitucio Sacrosancttun Couciliunt
del 4.12.1963, el caracter comunitari i participatiu de la liturgia, tant
per la disposicio general del temple (article 124 do l'esmentada Cons-
titucio) corn per la situacio de l'altar, determinada en el num. 91 de
la subsegiient Instruclio ad executioueni Constilutionis de Sacra Li-
turgia recte ordiuandain, del 26.9.1964. I aixo, avancar-se a 1'Esglesia

12. El templo catolico de nuestro tiempo, dins «Arte Sacrou, Barcelona 1957, 18 ss.: el
mateix article pot trobar-se at recoil de I'autor citat a la nota 39, 77 ss.

13. Vg. abans, nota 7. Recolzant-se en sant Pau (Rom. X, 14-15), diu molt clarament
Particle 9 de ]a Constitucio Sacrosanctum Concilium del 4.12.1963: antequam homines
ad Liturgiam accedere possint. necesse est ut ad fidem et conversionern vocentur.

14. A. HENZE, Le Corbusier, Buenos Aires 1963, 113.
15. N. PEVSNER, An Outline of European Architecture, Ilarmondsworth 1961, 649, diu,

en parlar concretament de 1'esgldsia de la Colonia Gdell, del parc homonim i de la
primera facana Ilesta de la Sagrada Familia, que Gaudi treballa amb despietada
audacia.

16. A. GUTTON, Conversations sur Parchiteczure, vol. lllA, Paris 1956, 395 ss.
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tan a la bestreta, nomes podia fer-ho un home com Gaudf, absoluta-
ment eclesial; sobretot, pero, profundament religios.

Hi ha encara un altre element unitiu d'ambdos personatges que
tambe ens ajudara a entendre Ia subtilesa i ]a profunditat de la com-
penetracio gaudiniana amb fart liturgic. l'Edat Mitjana, o, dit amb
mes justesa, 1'esperit medieval. No cal allargar innecessariament 1'ex-
posicio parlant del medievalisnre d'un home tan ancorat en cl seu
temps com Ramon Llull. Pero tampoc en Gaudi costa massa de veu-
rc'l.

Les seves implies facultats en 1'ambit de la realitzacio estctica; el
seu caracter d'artista essencial, multiformc; el Iliurament absolut al
temple, la vida literalment al peu de l'obra a la qual dedica d'una ma-
ntra exclusiva els darrers dotze anys de la seva existcncia; l'alligona-
ment que enclouen totes les formes gaudinianes, sagrades o no, adhuc
les mes intransccndents en aparenca, on, corn enlloc, no hi ha mai res
d'impremeditat o casual; tot, en veritat, ens duu a veurc justfssim
el critcri de Torres Garcia, que deia de Gaudf que tan sols pensant
cn cis constructors de catedrals de I'Edat Mitjana era possible d'en-
tendre'l. 17 Les mateixes critiques gaudinianes de 1'arquitectura gotica
no fan sing reforcar les analogies del gran artf[ex amb cis sous col-
lcgucs mcdievals, per tal com ens diuen clarament que ]a semblanca
no es pas fruit d'una atraccio romantica o d'un qualscvulla esperit
artilIcios d'imitacio, i quc per aixo matcix cl prefix «nco-» quedara fora
de Iloc scmpre quc hom intenti aplicar-lo a un home d'essencics com
Gaudi.

Tambe ens resulten aclaridores algunes caracteristiques nacionals
quc aixi mateix el vinculen prorundament a Llull, en una cola d'al-
tres parallelismes ben logics en dos catalans d'excepcio, de resso uni-
versal, ildustres sintcsis, Fun i I'altre, do fa mantra catalana d'esser,
avantatgcs i inconvcnients compresos.

En ambdos trobern l'audacia, condemnada prou sovint, per exces, a
la inconclusio, i causa aixi mateix, allnenys en tant que mancara una
perspectiva historica suficient, de la divisio d'opinions per la qual aques-
ta gosadia sera considerada genial pels uns i eshojarrada pcls altres.
Pero tambe en ambdos una mcna de versio franciscana d'aquesta au-
dacia -l'obcrtura catalana, l'interes omnicomprcnsiu- establcix, as-
saonada per la profunditat intuitiva i pragmatica del geni, admirables
realitzacions a partir de fets sovint prou arran de terra pero mai
mcnvstinguts: al•ludcixo, per cxcnple, en Llull a la primacia occiden-

tal en his d'una llengua vulgar, i encara prou incipient, per a l'ex-

pressio cicntffica, o a l'aplicacio a l'ambit apostolic d'una norma apu-

17. F. BAiiti. La relaciei de Joaquim Torres Garcia amb Gaudi, dins aAntoni Gaudi (1852-
1926)n, Barcelona 1984, 57.
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blicitaria» elemental, 1'adaptaci6 del missioner al missionat, tan 16-
gica pero encara no ben compresa avui, set-cents anys despres, per
gent com cis de l'hablad eft cristiano, ben persuadits, en canvi, de la
propia vocacio evangelitzadora; quant a Gaudi, penso en l'humilissim
material decoratiu, el atrencadisa, usat per a una tie les obres mun-
dialment mcs famoses de fart contemporani, el bane del Pare Gilcil,
o en la inclinacio donada als suports del voltam, recurs que, ben sen-
zill en aparenca, enclou, pero, una alta genialitat en els ambits de
1'estatica i de l'estetica.

La rebel•lia contra les posicions intellectuals coetanies; la submissio
absoluta, en canvi, als criteris de l'Esglcsia; 1'actitud continuament
didactico-apologetica; una infatigable capacitat de treball. No puc ara
seguir insistint en tants paral•lclismes, que son aqui Homes una intro-
duccio at tcma de fons i una justilicacio personal d'aquesta confron-
tacio subconscientment persistent dels dos genis que prou ajuda a com-
prendre'ls.

Quant a Gaudi concretament, ens cal tenir tambe molt en compte,
com no pot csscr d'altra mancra, la simbiosi circumstancial fruit do
la con juncio pais-temps. Un article de mossen Trens que figura en
l'aplec dedicat ci 1963 al doctor Cardo '" parla d'aquest il•lustre canon-
ge de ]a seu barcclonina com dun liturgista matiner, i demostra la
justicia d'aqucst critcri. El mateix autor, com prou d'altres que es-
menta en les seves rattles, podria havcr-se'l aplicat, pero, amb igual
congrucncia; el Congres Liturgic de Montserrat de 1915, tambe prou
ode primera horas, no hauria pogut esdevenir realitat sense un bon
esplet de liturgistes d'avantguarda. Tots ells, pero, tenien ja uns pre-
cursors, els esforcos dcls quals, be que encara no sistematicament co-
ordinats, de cap mancra no poden esser menyspreats quan hom es-
tudia la genesi i l'evolucio del renovellament liturgic catala, que no
pas casualmcnt coincideixen forga amb la Renaixenga i les scves con-
segbcncies: cl pare Claret, ja a mitjan segle XIX; " cl mestre Pedrell,
a partir del darrer quart de la centuria; ' enmig, l'arquitecte Gaudi.21

Per la seva mateixa pertinenca als temps que vivia Catalunya i a
1'esperit que hi alenava, el gran artifex no podia deixar de participar

18. M. TRFNS , Liturgista de primera Nora, dins ,Miscellania Cartes Cardo», Barcelona
1963, 83 ss.

19. J. M, FAI3RFGA, El ciaretianisvne del Dr. Caries Cardo, dins ,Miscellania Cartes CardOD,

37 ss. : la lectura en resulta interessant per a qui tingui del pare Claret el concepte en

certa manera ma ncat que pot donar- ne, si no es to molt present la circumstanciaciu

temporal , el treball de C. MARTI, La religiositat a Barcelona a mitjan segle XIX, dins

4Contribuci0 a la historia de I'Fsglesia catalanas , Montserrat 1983, 121 ss.

20. F. BONASTRL BFRTRAN, Felipe Pedrell. Acotacione.s a una idea , Tarragona 1977, 40

ss., 53 ss., 72 s., 83.

21. BFRG(SS, Op. cit., 51 ss. : BASSEGODA , op. cit ., 6, 16.
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en l'amalgama de mfstica i raconalisme inherent a la idcologia coe-
tania. El Gaudi que sobreabundant de franciscanisme homenatja la
fcina humil dell obrers de la Colonia Guell decorant amb pues gas-
tades proccdents de la maquinaria textil les finestres de la cripta del
temple Os tambe 1'inventor de a famosa maqueta estereostatica feta
de cordills i saquets amb (last mitjancant la qua] calcula, d'una ma-
ntra molt empfrica pero no per aixo menus genial, l'estructura d'a-
questa matcixa esglcsia, considerada «una de les expressions mes ori-
ginals de la plastica de tots els temps»; i Domenech i Montaner,
mes aviat romantic i per al-6 fins i tot melodramatic com a histo-
riador,2' fou capac, en canvi, com a arquitccle, fa ja mes de cent anys,
tie bastir nomcs en vuitanta-tres dies un edifici de cinc plantes i cent
seixanta metres de facana, tot tin record que adhuc als Estats Units
hauria let prow bona figura.

Crec quc aquesta concurrencia tan sols en aparen4a paradoxal no
ha estat tinguda prou en compte quan hom ha pretes explicar, refe-
rint-les f"onamentalment a la industrialitzacio o be a un afany mes
o menvs artificios d'afirmar la personalitat de Catalunya enfront d'Es-
panya, quc la hi nega, Ics absolutes diferencies quantitatives i qua-
litatives que separen del modernisme catala el ben migrat de les al-
tres terres peninsulars, quasi inexistent. A mes de tot el proccs in-
dustrial i d'una evolucio historica molt antiga i especifica , degue man-
car-hi segurament (si no del tot, si almenys en la proporcio necessa-
ria) l'esperit racionalista susceptible de compensar, acomodant-la al
tcrrenv dc la rcalitat practice, una mistica sovint nomcs aixo i, per
tant, improductiva.

p,s en part a la Ilum d'aquesta conjuminacio quc hom pot enten-
dre no tan sols 1'avantguardisme liturgic de Claret, Pedrell , Gaudi i
prou d'altres sing, ja en bloc, tote la incorporaciO de Catalunya al
moviment que iniciaren dom Gucranger i els monjos de Solesmes. Ara,
pero, es d'Antoni Gaudi que ens interessa d'exposar la fina sensibilitat
respecte a ]'art liturgic. Tot el que he dit abans vol csser-ne una opor-
tuna justifrcacio caracterologica i circumstancial. Vegem ara com la
genialitat gaudiniana concreta en fets aquest caracter i aquestes cir-
cumstancies.

En principi, cal dir que, tang per l'ambient local i temporal corn
per la visio amplia i profunda sense la qual no hi ha geni, Gaudi ten-
dcix francament a la formulacio de relacions simboliques, de les quals
es val, endemcs, de mantra magistral en la seva obra, i aixo tant en
]a religiose coin en ]a profana. Aquest simbolisme omnicomprensiu,

22. R. PANE, Nova contribuciri a I'ectudi de Gaudi, entre critica d'art i psicologia, dins
RAntoni Gaudi (1852-1926 )», Barcelona 1984, 19.

23. J. VIcENs VIvEs, Els Trastanrares , Barcelona 1956, 86.
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en definitiva aixi en tant quc inherent a 1'essencia de la seva persona-
litat, fa del gran artifex un interpret adequadissim de la Liturgia cris-
tiana. Ws de trenta ant's cnrcra s'havia escrit que una de les qualitats
necessaries per a la possessio d'un recte criteri liturgic es ]a percepcio
del valor transcendent de qualsevulla rcalitat, per humil que sigui; 24
un quant temps despres venia 1'assumpci6 oficial d'aquest parer: la
Constitucio sobre Sagrada Liturgia promulgada en el mare del Con-
cili Vatica 11 25 justificava contfnuament al llarg del seu text en el
fet liturgic his de les realitats visibles corn a significacio de Ies invi-
sibles (articles 2, 7, 21, 33, i encara altres). Tot aixo es dona en Gaudi,
i, com dic, ininterrompudament, amb intensitat i amplitud d'omnipre-
sencia, perque en ell, a mes, a l'agudesa de ]'esmentada percepcio
transcendent se sumen dues qualitats ja alludides en comen4ar i que
esdevenen una autentica sublirnacio d'aquesta capacitat d'aprofundi-
ment: l'absoluta racionalitat d'actuacio, per la qual no hi ha en tota
1'obra gaudiniana, religiosa o civil, res deixat a ]'attar, cap aspecte,
essencial o fnfim, sense l'oportuna justificacio; i cl constant afany
didactic quc fa de l'arquitectura sacra dc Gaudi -i prou sovint fins
de ]a profana- una veritable Biblia pauperunt.

En aquest aspecte, el subtilfssim esperit critic del gran arquitccte
cristia duu, per exemple, al terreny de l'eficiencia simbolico-didactica
Ics sever implacables objeccions a les deficiencies estructurals, i aixi,
en el cas concret de l'arquitectura gotica no es Iimita a I'estudi i la
correccio d'aspectes quc tan sots erroniamcnt poden esscr considerats
els unics susceptibles d'anirlisi arquitectbnica, tal com la irracionalitat
del sistema gotic de supurts, sing quc, arquitecte en Iota l'amplitud

de ]a paraula, i arquitecte cristia sobretot, compren l'abast d'aquesta

vocacio d'artffex creient i adapta, contra cl criteri medieval, Les di-

mensions de sfmbols i figures a llur situacio en l'edifici i, per tant, a
Ilurs major o menor visibilitat i consegfient eficacia didactica; en can-

vi, i tambc amatent a la presentacio simbolica i alliconadora del mon

sobrenatural a uns ulls corporals, Gaudi sap usar aixi mateix, quan li

conve, escales de representacio no fisiques lino jerarquiques, en tal

cas d'acord amb el criteri expressionista de 1'Edat Mitjana quc tendeix

a ]'augment o la disminucio dimensionals segons la major o menor

importancia dels temes.26 Tot plegat posa a mes en evidencia 1'equa-

nimitat absoluta de 1'artff'ex, que admet o refusa critcris representatius

propis d'un temps determinat independentment dc vel•leitats o modes

arqueologiqucs,,, tan sots a la ]Lun d'un racionalismc atemporal ten-
dent a una eficacia pastoral mes acusada.

Adhuc al marge, pero, d'exemples de tipus generic o de grandioses

24. G. M. BRAS(), Liturgia i espiritualitat , Montserrat 1956, 8.
25. Vg. abans, i tambe la nota 13.
26. Pure BOADA, op. Cit., 173 ss.
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manifestacions coin la complexa estructura plastico-didactica del tem-
ple dc la Sagrada Familia -alto quc segons Bergos 27 caldria anomenar
funcionalisme espiritual» d'aquesta obra magna-, rcsulta inacabable

en la creacio gaudiniana la llis-:a de mostres espccifiques de 1'6s de
relacions simboliques, sovint enginvosissimes do tan profundes, i scm-
pre logiqucs i alliconadores; ho es tant, d'extensa, aquesta enumeracio
de casos concrets, quc potser escau mes de considerar-los no tant
rosari de lets coin demostracio maxiinanient generica mbs aviat, om-
nipresbncia fruit de l'actitud essencialment liturgica d'un artifex pont
entre cl missatge sobrcnatural i la seva transposicio a la percepcio
sensible. Esmentarc, nomcs, i en una relacio ordenada tan sols cro-
nologicament, mostres de totes menes, obres rcligioses i profanes -sem-
pre amaradcs, pero, aquestes darreres, de ]a profunda religiositat gau-
diniana-, -" i lent-ho aixi penso dcixar nibs evident encara I'arrela-
ment dc la concepcio simbolica en la personalitat dc Gaudi.

Recordo, per cxemple: cl drac de Ferro que guarda l'entrada als

pavellons Giicll dc Pcdralbes; ]'omnipresent creu gaudiniana de qua-

tre bra4os, forma quc permet dc veure d'arrcu cl signe Salvador; la

no menvs constant presencia de l'heraldica patria; les reixes del col-

legi do les Teresianes on alternen enginvosament les inicials del mot

Jesus en (,rec transcrit al llati i Ics flames clamor enceses per la in-

vocacio d'aquest nom; els meilets que, al matcix edifici, poden al-

ludir al text do santa Teresa Libro de las ttruradas o Castillo interior;

les multiples i variadcs allusions de Bellesguard a l'epoca i als fets

del rci Marti, que alli matrix tingue un palau de repos; ]'expressio Ave

Maria purissima, salutacio popular amb la qua] es fa avinent 1'arribada

d'algu i per aquest motiu col•locada, tambc a Bellesguard, damunt la

porta d'entrada junt amb la resposta corresponent, « sons pecat fou

concebudaa; els picaportes de can Calvet, on ]a Creu aixata una xin-

xa; tambc aqui, el xiprer de l'hospitalitat, un dcls temes ornamen-

tals de la tribuna; la composici5 de ceramica amb els simbols de les

quatre virtuts cardinals a la cripta de 1'esglesia dc ]a Colonia Giiell;

]'abundant simbologia cristologica disposada als murs d'aquest ma-

trix temple; els grans dc rosari que, en forma de voluminoses i ben

visibles boles de pedra, voregen al pare Giiell alguns camins; el llar-

gandaix-brollador dc 1'entrada principal d'aquest matrix pare, possi-

blement Pito, que en la mitologia grega era considerat guardia de les

aigUcs subterranies i era representat a Delfos, a 1'escala del temple

d'Apol•lo, tambb doric, coin la Sala hipostila del pare Giiell vers la

27. Op. cit., 136.
28. G. R. Con.i.iss, un dels grans coneix4,dors de Gaudi, afirma a The Archive of Catalan

Art and Architecture. Els amics de Gaurli als E. U. A., dins uAntoni Gaudi (1852-
1926)n, Barcelona 1984, 45, que l'insigne arquitecte adorava Deu en cada an dels
sells actcs.
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qual menen aixi mateix Ies escales on Gaudi col•loca aquesta represen-
tacio; el gran lampadari de la scu de Mallorca, on hi ha simbolitzats
el sacrifici del Calvari, I'Eucaristia, la vinguda de I'Esperit Sant i els
seus set dons; la popular invocacio catalana <<Jesus, Maria, Josep» a
la torratxeta de la casa Batllo, segurament aHusiva a la proteccio de
Ia Familia de Natzaret sobre un edifici d'habitacles familiars.

Tot aixo, coin ja he dit abans, a] marge de la gran summa que es

el temple de la Sagrada Familia, on el simbol es fa present centenars

de vegades i en multiples caires: estructures, distribucions, orientacio,

masses, allures, gruixos, plastica volumetrica i cromatica, decoracio,

figures, inscripcions, Iluminositat, i fins i tot ordre i ritme de cons-

trucci6. 29

Aixo que podrfem denominar <<capacitat metaforico-didacticaa, pero,

no es pas res especific de Gaudi, ni tampoc d'una Iiturgia determinada.

Mes ben dit: crec que hom pot alirmar que sense aixo no hi hauria

ni arquitectes de temples Ili liturgics. Advertint-ho aixi, pero, no min-

vo de cap manera Ia predisposiciu gaudiniana, absoluta, adcquadfssima

per a un constructor de bastiments sagrats: faig simplement ressaltar

que haig d'anar mes enlla, perque l'artiicx aquf estudiat ho es d'uns

temples concrets, ho es d'«esglesiese, i per aixo mateix necessita, a

mes de 1'esmentada sensibilitat pcl simbol, i per una simbologia es-

pecffica, 1'encaix en altres criteris mes propiament eclesials expressats

tambe en 1'esmentada Constitucio sobre Sagrada Liturgia del Concili

Vatica II. Aquf rauran, precisament, les autentiques coincidencies en-

tre l'obra sacra gaudiniana i la normativa conciliar, Cant rues admira-

bles quan tenim present clue Gaudi comenca de coincidir amb el dar-

rer Concili noranta anvs abans de la seva celebracio, pero tant menys

sorprenents, tambe, quan advertim que l'illustre arquitecte catala no

cs sino fill d'un pals avantguardista en moltes coses, amb un movi-

ment de renovacio liturgica iniciat, com ja he dit, un segle abans que

el Concili Vatica II, i on tipus nacional de temple tres-cents anus an-

terior a Trento, que I'adoptaria, i set-cents al desideratum actual d'es-

glesia. i0

2.9. Segons BERGOs, op. cit., 140, Gaudi comenca 1'edificaci6 de les faganes amb la del

Naixement per logica temporal, encara que tambe com a, esquer publicitari, que po-

driem dir en una expressic actual pero potser no massa respectuosa amb I'illustre

artifex. I BASSEGODA, op. Cit., 133, referint-se a la progressi6 lentissima de les obres,

ja prevista per Gaudi , hi veu l'esforc i el sacrifici necessaris per a I'assoliment de

la visi6 beatifica, simbolitzada en el temple acabat; el mateix Gaudi (C. MARTINELL,

Gaudi i la Sagrada Familia comeniada per ell mateix, Barcelona 1951, 113) consi-

derava, a m6s, providencial la lentitud deguda a la manca de diners, pcrque la calma

conseguent li permetia d'estudiar mes detingudament els problemes arquitectdnics i

de donar-los solucions mes adequades.

30. BOFILL, L'esglesia catalana gutica de nett iinica i la .sera actualitat: Ii)., Aportacions

a la interpretacid social de l'art catala, 125 ss.
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No em sembla necessaria -perque aquest text no es pas un tractat

sine un article tan sols -la demostracio minuciosa de 1'adequaci6 de
I'obra sacra gaudiniana als fonaments de la ja repetidament citada Cons-

titucio Sacrosanctum Coricilium sobre Sagrada Liturgia promulgada en

el mare del Concili Vatica II el 4.12.1963. Joan Bergos, 31 ajudant de

Gaudi, ens ho mostra clarament respecte a l'obra cabdal, com ell ma-

teix diu, 32 Cl temple de la Sagrada Familia, i en on passatge concret

dc la descripcio 33 ens ho sinteti tza amb les paraules segi ents: aA 1'ex-

terior del temple, Gaudi desplega un grandios quadre plastic de la

Rcdcmpcio obrada per Jesus i, a 1'interior, la visio do 1'Esglesia, Es-

posa indissolublemcnt unida a Ell, actualitzant 1'Obra Redemptora amb

cl scu enscnvamcnt i amb ]a sa3tificaci6 sagramental; tot aixo al volt

de la renovacio del Sacrifici>>. Ningu no pot dubtar que aquestes rat-

llcs equivalcn tambe a una sintesi dc l'apartat I (De sacrae Liturgiae

nalura ciusque tttontento in vita Ecclesiae) del primer capitol dc la

Constitucio sobre Sagrada Litur_ia: l'obra redemptory de Jesucrist es

prosseguida, mitjan4ant cls Sagraments i cl Sacrifici Eucaristic, per

I'Eselesia, amadissima Esposa de Crist unida a Ell inscparablement i

per Ell continuamcnt assistida.

Tal com s'esdevc amb la suhtil sensibilitat gaudiniana per les re-

lacions simboliques, pcru, taml-poc aquesta fe savia i solida, pel seu

matcix caracter de circumstancia substancial, no passa gaire de prc-

missa, de condicio sine qua uoi,: aixi com sense la primera no hi ha

litt'urgia, sense l'altra no hi ha cristianisme. Ja m'hc referit en comen-

4ar a la practica impossibilitat d'un artifex cristia de ]a categoria de

Gaudi al mange de la fe cristiana. Crec, Bones, que prou sovint les

manifestacions mes Glares de 1'adcquacio gaudiniana -tan a la bes-

trcta!- als actua]s criteris liturgics han d'esscr buscades en concor-

dances encara menus generiques, algunes vegades en eoincidencies que

algir fins podria considerar casualitats si hom no tingues presents dues

rcalitats aqui ja esmentades: la racionalitat a ultranca del gran arqui-

tecte i la seva pertinenca a una tradicio nacional d'avantguardisme,

de modernitat, que, pero, es en definitiva aixi pcl pes que tan sovint

han tingut a Catalunva i al llarg dcls scus mil anus d'existencia corn

a nacio les solutions racionals.

Una de les caracteristiques do la posicio gaudiniana respecte a fart

liturgic esta intimament vinculada al criteri naturalista propi del mo-

dernisme i dels altres corrents forasters coetanis analegs, fonamentats

en el rctorn a 1'estudi de les formes naturals i en la rehabilitacio de

31. Op. cit., 129 ss.
32. id., 126.
33. fel., 136.
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1'activitat manual, reaccio, ambdues tendencies, contra la industria-
litzacio i els seus efectes. D'aquest amor a la natura, en Gaudi sobre-
tot com a obra del Creador, deriva la seva dita segons la qual 1'origi-
nalitat exigida a l'artista renovador consistcix a tornar a 1'origen. is

Aquest retorn es quelcom propi sempre de les renovacions: quan una
cosa envelleix cal, naturalment, retornar-li en la mesura possible la
jovenesa que ha pcrdut. L'afany reformador presidit pet model de 1'Es-
glesia dels primers temps apareix no tan sols en la preparacio del
Concili Vatica II" sing tambe en la mateixa Constitucio sobre Sagrada
Liturgia (article 50). La racionalitat d'aquest criteri renovador, de cap
manera <arqueologic» sing tan sols aixo, estrictament racional, no
deixa de trobar-se aixi matcix en dobra de Gaudi, la fina sensibilitat
del qual intuia, com solia esdevenir-se en cls corrents de renovadio
liturgica anteriors at Concili Vatica II, que mentre manques una pre-
sa de posicio a fons i general de 1'Esglesia era en els temps palcocris-
tians que calia inspirar-se.

Aixi m'ho sembla veure en casos, per exemplc, com el del Iloc re-
servat per Gaudi a les scholae cantorum en la restauracio de la scu
de Mallorca, reforma a la qual encara tornare a referir-me com a
model d'obra duta a terms exactament segons el sentir de l'Esglesia,
i per aixo mateix criticada per algun epigon del racionalisme buit i fa
ja anys desprestigiat, incapac de veure en un temple res mes sing una
peca de museu; se com en les basiliques paleocristianes, Gaudi hi situa
els cantors entre el presbiteri i les naus, disposicio que s'anticipa en
scixanta anys -aixo s'esdevenia el 1904- a 1'esperit dels articles 114

i 115 de la Constitucio Sacrosanctum Concilium i del num. 97 de la
Instructio ad executionem Conslitutionis de Sacra Liturgia recte ordi-

nandant, on els cantors son presentats corn 1'enllac que ajuda a la
participacio dels fidels en els cants de tota la comunitat. Al temple

barcelonI de la Sagrada Familia, en canvi, les coses van molt dife-

rentment, almenys en aparenga, perque els cantaires hi son repartits

al voltant del presbiteri i de les naus; per la seva efectivitat, pero,

aquesta disposicio continua interpretant fidelissimament -i tambe

molts anys a la bestreta- els criteris oficials de l'Esglesia suara citats.

En l'ambit d'aquesta llibertat de creacio mai, pero, arbitraria cal

veure tambe una de les idees gaudinianes que mes originals considero:

la disposicio del claustre de la Sagrada Familia. Aqui tampoc no hi ha

res de prescrit oficialment, i es possible que Gaudi, recorrent una al-

tra vegada als seus coneixernents profunds d'arquitectura religiosa i

a la seva logica absoluta, volgues reunir en aquesta part del tem-

34. Id., 35.
35. Vg., per exemple, H. KUNG, Kirche im Konzil, Friburg (Alemanya) / Basilea / Viena

1963, 89 s.
36. M. DURLIAT, L'art dans le Royaume de Majorque, Tolosa 1962, 156, 331.
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ple la funcio dels claustres d'origen paleocristia, a vegades conservada
tambe enlla de I'Edat Mitjana en les esgldsies seculars, i la dels claus-
tres monastics: en el primer cz.s, tal com s'esdevenia a Pantie Orient
i continua esdevenint-se entre cls islamics, cs gdestio de crear da-
vant 1'ingres a I'ambit sagrat propiamcnt dit un espai intermedi que
el separi del mon exterior; cn el segon, que so] esser el cas d'una
esglcsia els usuaris de la qual, els monjos, no hi arriben de <fora»
sing de adins», el claustre, element ja no a'illador sing d'integracio,
es cl centre al voltant del qual s'organitza cl conjunt del monestir, que
per aixo matrix, clones, cl tc en el seu interior, com a passadfs que
n'intercomunica Iacilment les diverses dependencies i evita la inco-
moditat de l'us obligatori de les que ocasionalment no interessen o
be no son accessibles per qualscvulla causa. Gaudf, original corn scm-
pre pero tambe com sempre molt amatent a la funcionalitat de les
roses, projecta cl claustre del t. mple barceloni do ]a Sagrada Famflia
corn una galeria que, emmarca-it el perimetre de l'edifici, 1'ailles del
brogit exterior propi d'una gran ciutat, pero aixi mateix com a element
do comunicacio entre les dependencies del temple, apte, a mes, per
a la celehracio de processons.11 Corn ja he dit, aquest claustre ni «da-
vant» ni « dins», sino «tot al volt», aqucsta esglcsia ficada a 1'interior
del seu propi claustre, hen al revcs de la tradicio pero absolutament
d'acord amb la funcio, m'ha semblat sempre una mostra clarfssima del
gcni de Gaudi, i aixo no tan sots per l'originalitat del fet sino tambe
pel seu caracter de sintesi racional, que agosaradament s'cnfronta a
les formes historiques perque en definitiva n'ha compres l'esperit mi-

nor que ningu.

De fet, 1'arquitectura gaudiniana fa allb que Bassegoda 38 creu que

ha de fer qui vulgui continuar-la: mes que una imitacio de formes,

busca una justa comprensio de conceptes. I es per aquest aprofundi-

ment, per aquest apropament a l'anima de les coses, que Gaudf no

deixara mai d'acordar-se a les normes de la liturgia quan hi siguin i

per molt que s'hi anticipi. No es aquest el cas de l'originalfssim claus-

tre, evidentment, perque res no hi ha de prescrit sobre aixo d'una

manera especffica; aquf, pero, el comportament gaudinia ens serveix

molt be per a entendre cl perque del sentir segons 1'Esglesia d'un ho-

me tan coneixeclor de la historia de fart i ensems tan imparcial i pro-

fund critic i traductor de Ics sever manifestacions. En veritat, es aixi

que ho admet la Constitucio Sacrosanctum Concilium quan diu, al seu

primer article, que es proposa eas institutiones quae inutationibus

obltoxiae start, ad nostrae aetatis necessitates inelins accornmodare.

El racionalissim naturalisme gaudinia, que esdevingut meravellosa na-

37. PUIG BoADA, op. cit., 53.

38. Op. cit., 16.
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turalitat, feu de Gaudi un artista integral, arquitecte, pintor, escultor,
i rues encara, no podia deixar marginada la funcio: els dssers naturals
tenen estructura, color i volum, pero tambd funcio, forma concep-
tual, i aquest aspecte, derivat almenys implicitamcnt de l'amor de Gau-
di a la natura, no podia tampoc deixar d'esser tingut per ell molt en
comptc.

L'intima unio, favorabilfssima a fart liturgic, entre eclesialitat i
visio prol'unda altunya Gaudi de I'cstil propaf=andistic dels sous col-
legues coctanis famosos, que busquen deliberadament i amb melodes
mes o menus efectistes el resso internacional, mentre ell, que amb el
temps els superara ampliament tots per una lama postuma, treballa
ignot en el reces i el silenci, coin un monjo, lliurat totalment a la
scva obra, del tot at marge de qualsevulla presentacio a la galeria.39

Hi ha un ambit concret, pero, on aquesta manca absoluta de res-
pecte a les convencions i a les opinions alienes queda suspesa: 1'Es-
glesia, quc Gaudi to sempre molt present. La seva eclesialitat queda
explicitament confirmada per I'afanv de documcntar-se en les matei-
xes fonts de ]a liturgia i en textos canonics o de reconeguda autoritat
-el Missal Roma, cl Cerimonial de Bisbes, I'Apocalipsi, 1'Any Cristia,
L'Anna e Liturgique de dom Gueranger- i per la rclacio mantinguda
amb clergues de categoria -alguns dells perianvents a la jerarquia
episcopal i posseidors d'una amplia cultura i de solids coneixements
d'art sacre, coin Joan B. Grau i Vallespinos, Josep Morgades i Gili,
Pere J. Campins i Barcelo, Josep Torras i Bages-, que acabaren d'a-
profundir una predisposicio inicial amb Ilur influencia i l'asscssora-
ment que Gaudi hi busca.40 Ningu coin ell no rcalitza tan plenament,

doncs, ni tan a la bestreta -ja molt abans del nostre segle-, el de-

sideratum expressat en Particle 127 de la repetida Constitucio, on

es recomana que els bisbes impulsin la formacio dels artistes en fart

sagrat i en la liturgia i es destaca en l'artifex d'obres nacres una certa

qualitat quasi-sacerdotal, remarca on cal vcure una mena de justifi-

cacio d'aquesta estreta col•laboracio recomanada. Tambd s'interessa

Gaudi pel cant gregoria, i junt amb clergues de la categoria de mos-

sen Higini Angles i mossen Francesc Baldello prengud part en el curs

quc en don( dom Gregori M. Sunvol I'anv 1916 a Barcelona.

Una de lcs grans linies rectores de la Constitucio Sacrosanctum

39. J. M. SOS7RE.S, Opiniones sobre arquiteclura, Murcia 1983, 117.
40. Vg., per a tot aixb, i entre molts altres textos possibles: PuiG BoADA, op. Cit., 101 ss.,

203 s.: MARTINELL, op. cit., 45 ss.; J. FERRANDO I RoIG, Arte religioso actual en Ca-

taluna, Barcelona 1952, 15 s.; BERG6S, op. cit., 18, 49 ss., 106 ss., 127 ss.; CASANELLES,
op. Cit., 66 ss.: BASSEGODA, op. cit.. 6. 8, 16, 53, 59 s., 89, 93 ss.. 133 as.. A. MIRAL-

DA, L'amistat de Gaudi - Torras i Bages, dins (Temple)), juliol-agost 1984, 19.
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Cottciliunt Cs cl caracter comunitari de l'accio liturgica, destacat con-
tinuament al ]larg del text, aixi corn cn els complements que en son
cl Motu proprio «Sacrant Littu•giam» del 25.1-1964 i la Instructio ad
execulionetn Constitutionis de Sacra Liturgic recto ordinandant, del
26.9.1964. L'article 14 de la Conslitucio arriba a dir: Quae totius populi
plena et actuosa participacio, in instauranda et foi'enda sacra Liturgia,
suntnlopere est attendenda. Be, clones: tambe per a Gaudi aquest ca-
racter comunitari, la consequent participacio plena i activa de tot el
poble, i tot alto que en el camp especilic de ]'art religios ho ha de
fomentar, forcn sempre -un sernprc que comen4a ja en els sous temps
d'estudiant, 4' uns noranta anys abans de la Constitucio sobre Sagrada
Liturgia- criteris curosament observats cn cls temples que projecta,
construi 0 restaura.

La manifestacio primcrcnca de la comprensio gaudiniana del ca-
ricter comunitari propi del culte cristia a la qual acabo d'al•ludir es
refercix al trasllat del cor de 1L sou barcelonina. La giiestio havia co-
men4at ja en cpoca tan reculada com el segle XVI, 42 i no se fins a quin
punt s'hi pugui veure ja aleshoreb una certa admissio subconscient de
l'atzagaiada comesa mes de cert anus abans, quan, sota la inlluencia
de la moda coetania, hom edifica tamhd a la catedral dc Barcelona el
cor dels canonges enmig de la nau dell fidels, marginats aixi quasi
totalment de la participacio visual en el culte per aquesta autentica
csgicsia dins l'esglesiaa, absurd liturgic 43 singularment inexplicable

si tcnim present l'antiquissima tradicio catalana dc l'espai unitari.14
Aquesta nosa -ningu que vegi en el temple cristia quelcom mes que
arque0l0gia, un dels pocs geneses arquitectunics permancntment vius
al Ilarg do quasi dos mil•lennis, no pot considerar altrament qualsevulla
d'aquestes ac]edcsa, per moltes que siguin les seves gravies artistiqucs-
no podia deixar de contrariar, i ben aviat, com ja he dit, la fina sen-
sibilitat liturgica de Gaudi, que veia necessari i possible cl trasllat de
]a venerable baluerna al seu lloc idoni, el presbiteri. Res no s'ha acon-
seguit fins ara en aquest aspecte, sobretot per la retrograda inercia
do molts prelats que hauricn hagut d'esser precisament els promotors
de ]a readaptacio.

Gaudi, pero, va poder-la rcalitzar anys desprds, a partir del 1902,
en una altra catedral catalana que tambd n'estava necessitada, la de
Mallorca, seu regida aleshores per un bisbe, el doctor Campins, molt
arrelat a la terra i prou afecte, per tant, a l'esperit de ben entesa
modernitat que tan sovint sol donar-s'hi. Cal dir tambe en aquest cas

41. BF.RGOS, op. cit., 51.

42. A. DURAN I SANPERE, La catedral d° Barcelona, Barcelona 1952, 69.
43. It . SEDIMAYR , Die Entstehung der Kathedrale, Graz 1976, 438.
44. B4awiLl_, L'esglesia cataluna gotica de nau unica i In seva actualitat ; In., Aportacions

a la interpretacio social de l'art catala, 35 ss.
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que, a mcs de treure ci cur d'allf on nomes feia que nosa i disposar-lo
on cal, Gaudi incorpora al presbiteri el primer tram de ]a nau, guanya
aixi espai per a disposar tambe ]iturgicament, com ja he dit abans,
cis cantors, entre els clergucs i els fidels, i, a mes d'isolar completa-
ment I'altar per a destacar-lo, com vol el num. 91 de la Instructio,
el cobricela amb un originalissim baldaquf-lampadari que de cap ma-
nera no ii resta importancia ni visibilitat.

Uns quants anvs despres, en on dels sous genials cops de Beni, l'ar-
quitecte es negara a clur a termc la capella del col•legi barceloni de
les Teresianes, del qual havia rcalitzat tambc una bona part, perquc
ics monger la voldran estrictament privada. Fins aquf arribava la sc-
va comunio total amb el caractcr essencialment participatiu de la Ii-
turgia, quc molts anus despres, ja ben doblada la mcitat del segle, esta-
blirien normativament els textos officials de I'Esglesia, i aixo tant de
manera gencrica, per I'esperit que ininterrompudament hi alena, com
en passatgcs prou especifics: l.'article 124 de ]a Constitucio i cl num.
90 de la Instructio, per excmple, ambdos referits concretament a 1'e-
dificaci6 de temples.

Scmprc en rclacio amb cl ben matiner desvetllamcnt de Gaudi a
l'essencia commnitaria do Ia liturgia, em cal parlar ara de la col.labo-
racio no sc si dir-nc inconscient quc hi aportarien dues dc Ics sevcs
genials solucions dcls problemes arquitectonics: cis suports engucr-
xits, usats francament a la cripta de 1'esglesia de la ColOnia Guell, i

les estructures arborcscents, ampliamcnt aplicades a les naus del tem-

ple de la Sagrada Familia. Repetcixo quc no se fins a quin punt hom

pot parlar d'intervinculacions inconscicnts en l'obra gaudiniana, per-

que en definitiva es quasi impossible que l'omnipresent racionalitat

deixi mai de mantenir-hi una veritable i vigorosa estructura conceptual

intcgrada per un seguit de concatenacions absolutament logiques.

Ambdos recursos, corn die, no fan sing ajudar a la consecucio de

1'espai unitari sense cl qual no hi pot haver en un temple la visibilitat

del centre cultual, I'altar, requerida per la participacio activa dels

fidels, com determinen els numeros 90, 91 i 98 de la Instructio. Per ell

rnatcix, ]'us de suports enguerxits no augmenta alto que podrfem ano-

mcnar 1'espai interior affsic,, de ]'edifici; tampoc no el disminueix,

pero: en realitat, no I'afecta. Si que amplia, en canvi, ni que sigui

lleugerament, l'espai interior susceptible d'esser denominat «huma»,

per tal com la divergencia entre els pilars creix en direccio a llurs

bases. Analogament s'esclevc en l'us d'estructures de suports arbores-

cents, que, densament rarnificats en ]a zona del voltarn per a multi-

plicar-hi els punts de recolzament i cvitar aixi el rise dell grans trams

de volta, van rcunint-se d'una manera progressiva fins als relativament

escassos i Poe evidents pilars que arrenquen del sol. En ambdos ca-

sos, Bones, l'ambit propiament afectat pet criteri liturgic de partici-
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pacio, la part baixa de l'espai arquitectonic, is la maxima visibilitat
possible cn un edifici integrat per diverses naus separades mitjangant
els suports interiors pctris o d'obra on recolza el voltam.

A la cripta de la Colonia Gliell, la planta, ovoide, aporta endemss

a I'esperit comunitari de la liturgia no solament aquesta forma, tan

idonia: la disposicio tendent al cercle propia de qualsevol grup lliu-

rement articulat entorn d'un centre. Tal organitzacio ha fet pensar

que Gaudi possiblernent havia previst aquf una situacio central de

1'altar" -visible ja ara des dc qualsevol punt no situat immediata-

ment darrera una columna o un pilar-, i aixo permet do parlar no

sols d'una premonicio de les normes conciliars de mss do mig segle

desprss sobre participacio dels lidels i visibilitat de ]'altar sing iambs,

quasi, fins d'una supcracio del num. 91 do la Insirttclio, quc en dis-

posar la situacio del centre del :ulte de tal manera que hi convergeixi

espontaniament I'atcncio dcls fidels no crec que ho fcs amb un es-

perit tan rigoros com cl gaudinia. Si no en I'enguerximcnt dels suports,

si que en la concepcio general duna planta com aqucsta, hen favorable

a I'espcrit comunitari, Gaudi no es mou dunes constants ja plurise-

culars, millenaries quasi, propie<, dc 1'arquitcetura catalana i molt ade-

quades a la consecucio d'un espai arquitectonic unitari: la tendencia

a] perimetre compactc, a bastiments sense entrants i sortints, i la

polidireccionalitat, en virtut do la qua] els edificis catalans solen tcnir

plantcs menvs oblongues, mss quadrades, mss ,salae, que llurs con-

gencres forastcrs. w

Aquesta persistencia gaudiniana en les dues constants dc 1'arqui-

tectura nacional esmcntades iambs es dona en 1'altre temple que es-

tic analitzant, el do la Sagrada Familia, on, a mes, se n'observa encara

una tcrcera que lambs forma part de les que jutjo favorable a l'afanv

catala tradicional despai unitari i, per tant, a la consecucio de la vi-

sibilitat requerida pcl caracter participatiu del culte cristia: la mini-

mitzacio dels suports interiors, a' minims tant en gruix com en quan-

titat. Aquf, pero, Gaudi, gracies als sous genials recursos, actua contra

el risc quc innegablement comportava l'aplicacio nacional d'aquesta

caracteristica als sistcmes arquitectonics tradicionals. L'audacia esta-

tica de I'arquitcctura catalana gotica, amb edificis quc son els records

de l'Occidcnt coctani, as qucda racionalitzada a lcs naus do la Sagrada

45. CASANELLES, Op. Cit., 110.
46. BoFILL, Aportacions a la interpretaci6 social de fart catala , 36 s., 48 ss.
47. fd., 40 ss.
48. P. LA%FDAN, L'architecture gothique religieuse en Catalogue, Valence et Baleares,

Paris 1935, 166: DuRUAr, op. cit., 167: B. BEVAN, Historia de la Arquitectura Espa-

nola, Barcelona 1970, 138 ss. ; PE%SNER, op. cit ., 236 ss.; R. FILANGIERI DI CAN-

DIDA-G(ditoA / A. FLORFNSA / G. FORTEZA / C. MARTINFLL i J. PuG 1 CADAFAICH

J. RuI3u3, L'architecture gothique cit le en Catalogne , Paris 1935, 122; BOFILL, Apor-
tacions a la interpretacid social de 1'crt catala, 42 ss., 84, 107 s.
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Familia amb I'audacia estetica dell suports engucrxits 49 i amb l'altra
solucio, no menys genial ni racional, de la multiplicacio d'aquests su-
ports en les parts altes de 1'edifici: la simbiosi d'ambdos recursos
disminueix les Hums a la zona del voltam, on Ilur amplada no es de
cap manera necessaria, particularitat que, unida a ]a multiplicacio
dels punts critics de recolzament d'aquestes voltes -i sempre, natu-
ralment, a la coincidencia dels tracats arquitectonics amb les trajec-
tories de les forces-, augmenta proporcionalment la seguretat del
conjunt de 1'estructura tot possihilitant, per I'esmentada minimitzacio
dels suports interiors tant en diamctre com en frcgi.iencia, la disminu-
cio de ,noses>> als nivells comunitariament ahabils» del temple.

Aqui, pero, com s'esdeve en la readaptacio de la seu mallorquina

i com sembla que estigue previst a la cripta de 1'esglesia de la Colonia
Gi.iell, Gaudi tampoc no es limita a I'cr visible I'altar d'una manera

diguem-ne <<passivaa, evitant els impediments que podrien afectar ne-

gativament la desitjada i congruent visibilitat. Bergos 50 ens diu molt

clarament que al temple de la Sagrada Familia Gaudi hi preveu un

altar destacat un metre sobre el presbiteri i dos sobre cl paviment

de les naus, ben visible d'arreu, perquc, a mes, quedara francament

avancat. I per a fer mes absoluta aqucsta visibilitat, les tribunes dels

cantors tenen exactament la inclinacio que possibilita la convergencia

de llurs mirades envers l'altar, perquc tambc els cantaires, com dira

molts ant's despres el num. 97 dc la Inslructio entre altres cosec, per-

tanven a la comunitat dels fidels; cal fer ressaltar aqui, si mes no de

pasada, I'originalitat d'aquestcs tribunes gaudinianes <<participatives»

-potser, corn tantes altres solucions del mestre, mes racionals que

originals si pensem en l'analogia dels hoes d'espectacles profans, que

es donava ja dos mil•lennis i mig enrera als cstadis i teatres de la

Grecia classica-, idonies en un pais com Catalunya, que, gens amic

de les segregacions, ha mirat d'eludir tant com ha pogut aquesta frag-

mentacio de l'edifici eclesiastic. ;'

Torno ara finalment al camp general dc fart, i sobretot al de fart

arquitectonica, ja un xic rocs concrct, per a veure-hi una explicacio

tambe generica de I'avantguardisme liturgic de Gaudi, una mena de

colofo que acabi d'arrodonir el contingut i l'objecte de les ratlles pre-

cedents.

Ja fa temps que va de baixa tota aquella visio miop del mestre i de

ao R_ M. BOFILL, Hiphtesi exegetica sobre I'oril'inalitat de les formes en'uerxides gaudinia-

nes, dins oTemplen, juliol-agost 1984, 7 ss. (en franccs dins >>Art & Fact. Revue des

historiens de I'art, des archeologues, des musicologues et des orientalistes de I'Universitc

de I'Etat a Lieges, n.° 5, 1986, 50 ss.).

50. Op. cit., 129, 148.
51. BOPILL, Aporlacions a la interpretacid social de !' art catala , 47 s., 57.
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les seves obres que, iniciada coetaniament, havia arribat a la simplista
conclusiO del scherzo, d'una arquitectura de passatemps i, natural-
ment, sense posteritat; algunes d'aquestes critiques, encara malaura-
dament massa a prop nostre, no resisteixen la menor analisi, perque
en definitiva responen forga a posicions locals seculars, de pal-tit pres
o d'incomprensio, i fins d'afany de singularitzaci6.52 Ja fa temps que
abunden els textos que donen rao plena al titol del llibre de Joan Bas-
segoda aqui repetidament citat, Gaudi. Arquileclura del futttr,5; i que
veuen les genialitats gaudinianes com a premonicions no tan sols de
Torroja i Candela, per exemple, sing fins i tot d'Arp, Moore, Picasso

i Mir6.54 Ja fa temps, doncs, que Gaudi es vist com un precursor en
el camp de Ics arts plastiqucs, i potser caldria afegir ara que aquest

caracter se'l mereix en mesura maxima: pensem que Cl posseeix co-
ratjosament, tossudament, no tan sols contra el temps, que no el

comprcnia massa -i cs ben natural, perque prou sovint n'era fora-,

sing adhuc contra la materia, que a les seves mans prenia unes formes

prow adequacies als materials en us molts anus despres pero no pas

als d'aleshores, quan la tenacitat gaudiniana obtenia ductilitats de

iota mena a partir de realitats ben poc ductils, bon xic com els arqui-

tectes catalans del gotic, que en la Iluita contra la pedra assoleixen

hums maximes, propies mcs aviat del ferro.

Per que, doncs, no hauria hagut de mantcnir tambc aquesta visio
profetica en l'ambit de fart religios, de ]'art liturgic, un esperit per
excel•Icncia creient i eclesial com el de Gaudi?

Mes, encara. Segons ell, l'home prossegucix la Creacio, pero no
creant, sing descobrint, i l'estudi de les lleis naturals per a inspirar-hi

52. Vg. el text citat a la nota 36. Tambe: O. BOHIGAS, La arquitectura religiosa en Espana,
dins «Arte Sacrox, Barcelona 1957, 9 s.; fD., Lluis Domenech i Montaner , arquitecte
modernista, dins ^(Lluis Domenech i Montaner, en el 506. aniversari de la seva mortD,
Barcelona 1973, 10 ss. (per a entendre incomprensions prou sovint deliberades en un

actor que algunes vegades, en canvi, hi toca forca, vg. el proleg a SosTREs, Opinionea

sabre arquitectura, 7 s.: l'oblit que s'hi ressalta hi queda singularment deliberat si tenim

en compte, per exemple, que Particle de SosrRES abans citat a la nota 12, El templo
cat(ihco de nue.Nro Nempo. segueix immediatament, dins ^(Arte Sacro,,, el de BoHIGAS

suara esmentat. La argtufeetura religiose en Espana, i cue ambclus valoren corn a obres

maximes de I'arquitectura religiosa moderna I'esglesia gaudiniana de la Colbnia Guell

i la de Le Corhusier a Ronchamp) : V. BozAt,, Historia del Arte en Espana, Madrid

1972. 3(N): P. NAVASCUES / C. PEREZ t A. M. ARIAS DF (_oSSio, Del neoclasicismo

al moderni.sou,, vol. V de la sHistoria del Arte liispunicon, Madrid, 1979, 97, 106,
108. Son tamhc illustratius en aquest aspecte alguns passatges de textos abans citats:

MART INFLL, 104 Ss.; BLRG(1S, 83 s.; CASANFLLES, 49 SS.: BASSIlGODA, 53 s., 123. Vg.,

aixi mateix, C. MARTINELL, Conrersiciones con Gaudi, Barcelona 1969, 82.
53. Vg. notes 11, 29, 38, 40, 52.
54. A. CIRIti PEI.LI(ER. El arse modernista catal(in, Barcelona 1951, 134; F. HART, Kunst

and Technik der Willhung, Munic :965, 87, 102 ss. (vegeu-hi tambe els paraboloides

hiperhi)lics, d'inspiracio netament gaudiniana, que il-lustren la peg. 99): R. L. Dr-

I.F.VOV, Dimensiones del siglo XX, Ginebra 1965, 37: SosrRFS, Opiniones sobre ar-

quiteclura, 51 ss., 107 ss., 141.

55. Vg. nota 48, i W. WORRINGER, Formprobleme der Gotik, Munic 1920, 72 s.
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les obres humanes equival a una collaboracio amb el Creador. 16 Sem-
blantment, llegim a Particle 127 de la Constitucio sobre Sagrada Litur-
gia: Artifices autem omnes, qui ingenio suo ducti, gloriae Dei in Eccle-
sia sancta servire intendant, semper meminerint agi de sacra quadant
Dei Creatoris imitatione. Qui podria negar aqui un absolut parallelisme
de criteris, clau mestra de la premonicio gaudiniana, explicacio que
fa quasi sobreabundant tot aquest text on he intentat raonar-la?

fib. C.ASANELLES , OP. Cit., 112.


