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La historia ens mostra que I'horne, tot i esser-ne considerat subjecte,
protagonista, no deixa d'anar-hi prou sovint a remolc, i fins i tot pot ar-
ribar a veure-se'n forcadament remolcat. D'aixo, se n'ha adonat prou ve-
gades la mateixa saviesa popular, que ho expressa mes o menus amb 1'a-
dagi sl'homc proposa i Dcu disposa». En la historia de l'espiritualitat,
que tan Iligada va a la historia de la liturgia, n'hi ha, entre d'altres, un
exemple clarissim: l'efecte contraproduent del rigor cistercenco-bernar-
di que pretenia mantenir 1'ordre al marge del temps i del seu pas inexo-
rable, aliena a l'aviament cap a un humanisme que en bona part les ma-
teixes mesures dc preservacio adoptades no feren sing precipitar.'

Ben prop nostre, pero, viscuda ja per bastants de nosaltres, hi ha una
altra manifestaci6 d'aquest protagonisme inconscient o involuntari del
subjecte de la historia, I'home, protagonisme que qualifico d'inconscient
o involuntari, no perquc no en tinguem propiament conscicncia, sin6
perquc la'n tenim erronia: sovint, com Sant Bernat, no volem ser del
m6n que ens envolta, i estem convencuts que no en som i fins i tot que
ens hi enfrontem, per6 quan una perspectiva hist6rica suficient ens per-
met una analisi menus subjectiva d'aquell m6n, hi comencem d'identi-
ficar, si no compromises o connivcncies substancials, si, almenvs, un
cert paral-Iclisme d'actituds.

Referint-me, be que nomes ocasionalment, a aquest darrer fet i al
tema ara ubjecte del present article, vaig escriure fa algun temps les se-
gi.ients rattles: ,Dc I'intima i acusada relacio que hi ha entre un ambient

1. Vg. per a lot aix6, i entre molts altres textos possibles: HFIANANI of FROIDMONT, Ser-
nxi XXIII, ,In festo Omnium SanCtOrum' , 1, principis del segle XIII, dins MIGNE , 1'.
1.., CCXII, col. 668-678; J. LECLER(O, "Les intentions des fondatcurs de I'ordre cister-
cicn» , dins Collectattea cislercieusia, XXX , 1968, 276 i s.; J.-B. MALIN, L'ordre cister-
cic'u et sun gouveruemeui des origiues au milieu du Xllle siecle (1098-1265), Paris, 1945,
73-169, 178-185, 257; F. VAN DER MEER, Atlas de I'Ordre Cistcrcien, Paris, 1965, 30 i s.
Vg. tambc la meva tesi do doctorat, El pretes goticisme dell temples cistercencs aute-
riors al segle XIII, Universitat AUtbnoma de Barcelona, Bcllaterra, 1975, encara incdi-
ta; sobretot la segona part, I i 11, 94 i s.
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o un contingut espiritual i la corresponent cxpressio formal me'n ve ara

a la memoria una mostra ben clara que fa uns quants anus va donar-

nos fart religios dcls nostres mateixos dies: del triomfalisme constanti-

nia desvetllat, tambe a Catalunva, pel final de la guerra civil de

1936-1939 no Sc n'escaparen in aquells nuclis on, malgrat aixo, hi havia

els germens de la futura resistencia i del f'utur redrecament; ens ho din

ben clar la poderosa facana nova del monestir do Montserrat, amb la no

menvs faraonica "Torre de l'Abat", denominacio que ja cn ella mateixa

enclou un acusat regust feudal. Si aixo s'esdevenia en cl mateix centre

espiritual de Catalunva, ja no calia astorar-se dels metalls a dojo que re-

cobrien els altars den Xavier Corbero, de l'or, l'esmalt i els brillants d'al-

guns pectorals den Ramon Sunver, de les tendencies romano-bizanti-

nes perceptibles en frescos de I'Obiols i en mosaics den Padros, ni de

l'acoquinador baldaqui del Sant Esperit do Terrassa. Tot, quasi sempre,

molt sobri de linics, evidentment; pero tambe son aixi El Escorial i I'ar-

quitectura nazi-sovictica. Els temps, a Catalunva com arreu, eren ales-

hores propicis als "feixismes" de tota mena, i de llur inercia circums-

tancial no se n'escaparen ni els mateixos "antifeixistes".a'

Aquesta explicacio generica d'una paradoxa tan sols aparent esde-

vindra mcs concreta si mirem de precisar i analitzar els components es-

tilistico-socials que pogueren donar Hoe a les manifestacions formals de

tart sacre corresponent a l'ambit i al period(: cstudiats, analisi que, pero,

mira sobretot d'explicar el conjunt d'un desenrotllament cultural i es-

tctic tries aviat estancament que no pas evolucio.

Potser alga considerara forcada la reduccio del tema a Catalunva no-

mcs; tot i admetre que aquest es l'espai objecte de les activitats de la

Societat Catalana d'Estudis Liturgics, alga pot pensar que tc un abast

molt tries ampli i que, per tant, limitar-lo a Catalunva equival a trac-

tar-lo ja a priori d'una manera mancada. En realitat, pero, l'apriorisme,

el partit pres, es troba en qui, mal informal a consciencia o inconscient-

ment, no s'hagi adonat encara que a Catalunva les cores han scguit ja

de sempre una trajectoria molt diferent de la dels altres pobles directa-

ment afectats per la guerra civil de 1936-1939.3 No es, doncs, arbitraria

de cap manera 1'especificitat gcografica d'aquesta analisi, perquc res-

pon a una especificitat historico-cultural, perfectament diferenciada i di-

ferenciable ahir corn avui fins i tot en I'ambit de l'Esglcsia, que es ecu-

menic, sons dubte, pet-6 que precisament per aixo fructifica pluralment.

Una altra justificacio encara, perquc dir 1940-1960 pot semblar una

solucio primordialment didactica: xifres rodones i el periode matema-

2. R. M. BoFiu_i., Aporlacions a la interpretacio socval de fart catald, Barcelona, 1985, 7 i s.

3. F. CucuRUI.L, Catalunva, r,acio sotmesa, Barcelona, 1981, 11 i s.; vg. tambe, entre molts

altres: J. TORRAS i BAGES, La tradicio catalana, Barcelona, 1966 (1.° cd., 1892); C. CAR

no, Hisioire spirituelle des Fspagnes, Paris, 1946; F. BEER, Furopaische Geistesgeschich-

te, Stuttgart, 1953, 135; P. Vn.AR, C'atalunva dins 1'Fspanva ntoderna, vol. 1, Barcelona,

1979.
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ticament central del se,,,glc. Cal afegir, pet-6, que si be a la major part de
Catalunva cl restabliment del culte interromput per la guerra civil s'cs-
devinguc Cl 1939, la data arrodonida 1940 es prou admissible, perquc la
rcalitzacio d'una obra d'art requereix el scu temps; i 1960 s'ha escollit
cone a divisoria acceptable -si la cultura fos un conjunt de comparti-
ments estancs, ja no fora cultura- entre la decada al Ilarg de la qual
s'anaren concretant cis intents de renovacio i la segOent, que ja va re-
collir-ne uns fruits evidents.

El Inal gust

Abans d'cntrar propiament en els components estilistico-socials de
fart sacre corresponent a la Catalunva del periode 1940-1960 caldra es-
mentar-n'hi un d'hereditari i general, no estrictament propi, doncs, ni
de I'cpoca ni del nostre pals: la carrincloneria, el Kitsch, de poliglota de-
nominacio per causa d'aquest caracter generic que en el camp concret
de I'art religios queda igualment rellectit quan hi veiem aplicats a la
irnatgeria, segons cis paisos, toponims com Olot o Saint-Sulpice, gco-
graficament prou separats pero conceptualment sinonims.

A Catalunva, corn arreu, alto que per a simplificar aquests diversos
epitets podriem denominar simplement mal gust to unes arrels bastant
concretes, molt endinsades en el segle passat: el romanticisme, perpe-
tual dcspres ja lora del seu temps -i, per tant, desnaturalitzat- cn una
vcrsio arqueologico-sentimental fornentada per I'historicisme, pets es-
tils neo-; l'academicisme d'ascendencia burgesa i liberal; la industria-
litzacio, amb ics consegucnts seriacio i comercialitzacio i ]'us de mate-
rials cada cop mes allunvats de la noblesa propia de les substancies pu-
rament naturals o pot desnaturalitzades. Aquest darrer aspecte arriba
a expresser-se prou sovint a traves d'un mal gust no de cairc nostalgic
sino mcs aviat amb pretensions dc modernitat, cosa que, malgrat tot,
no n'impedcix la carrincloneria, que no ran pas en les fonts de la inspi-
racio artistica sino en la manera de traduir-les.

En el camp de ]'art sacre, tot aixo cs a la vegada causa i electe d'una
desviada interprctacio del fet religios, possiblernent perquc els tres le-
nomcns que acabo d'esmentar ajuden a fer-ne molt mes visible un altre
de lonamental i, quant als sous inicis, prou anterior, fins potser d'un
mil-Ienni, al segle XIX: la progressiva decadencia de l'espiritualitat Ii-
turgica.4 Tot, Bones, propi tant de Catalunva com d'arreu.

Al si tie cada un dels nostres paisos, pero, les conditions supranacio-
nals comunes que cls emmarquen i que son mcs o memos les de la cul-
tura anomenada occidental estan sotmeses a matisos particulars que
una analisi no pot menvstenir. I a Catalunva el periode 1940-1960 va es-

4. G. M. BRAS0, l.ili'r,; ia i espirittialilai , Montserrat , 1956, 55 i s.
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tar acusadament marcat per la victoria del bandol retrograd i luriosa-

ment anticatala en la guerra civil de 1936-1939.

Aquest sectarisme furibund queda sintetitrat en l'autoqualificatiu

«croada»-Cruzada, mes justament-, aplicat pels vencedors de 1939 al

seu paper en el sagnant conflicte que promogueren. No penso equivo-

car-me gaire si die que el mat gust estctic general d'arrel en bona part

vuitccntista al qual m'he referit suara pot haver perdurat singularment

a casa nostra per efecte de la particular carrega emotiva, sentimental,

sensiblera fins i tot, propia d'una exaccrbacio de passions com la que

una guerra civil comporta, i una guerra civil coin aquesta, importada i

molt «segle passata, desencadenament d'una irracionalitat hispanica an-

cestral que almcnys a Catalunva semblava ja supcrada pero que ens fou

imposada novament com un jou de vencut. Les autentiques essi'ncies ca-

talanes, tot allo que ael nostrea segle XIX, la Renaixenca, havia let res-

sorgir per damunt de « l'altrea, en sortiren derrotadcs i singularment sot-

meses; i cal no oblidar que cn la nostra Renaixenca hi tingueren molt

a dir, a mes de la politica, I'art o la filologia, qualssevol aspectes cultu-

rals del pais, i tambe, doncs, I'espiritualitat i la liturgia.'

A casa nostra, des de fa ja molts ant's, massa, en molts dels aspectes

propis d'una personalitat racional i oberta s'hi ha volgut veure « separa-

tismea, delicte no menus perseguit per la Cnizada que el mateix comunis-

me; i «separatistesa eren, aleshores i prou abans, no ja les prediques i de-

vocions en la llengua dels fidels, sing tambe les casulles folgades, un cru-

cifix que no fes plorar prou les beates, la pronunciacio del Ilati more ro-

mano, la celebracio eucaristica de cara al poble o simplement dialogada,

o be l'adaptacio dun presbiteri al caracter comunitari de la liturgia. No

podem oblidar aqui tampoc, en aquest aspecte del mal gust local, la des-

corat.jadora complicitat de Roma, per la tendencia vaticana a l'alianca

amb el mes fort, a considerar el mon en termes politics, dividit en estats,

i no segons el criteri huma i en definitiva evangelic de Ies nacions.'

I un darrer factor encara en aquesta seric de fets que d'una manera

mes o menys directa pogueren afavorir entre nosaltres la persistencia,

ja segle XX molt enlla, del mal gust en l'art religios: la destruccio d'e-

dificis i objectes del culte cristia per la reacciu ,anticroada», que a l'ho-

ra de la reconstruccio feu necessaries unes quantitats on, quasi per una

consegiicncia logica, resultaven escasses les qualitats adequades.

5. TORRAS t BALES, op. Cit.; M. TRENS, ,Lit urgista de prinicra horn,>, dins Miscel•lauia Car-

les Cardo, Barcelona, 1962, 83 i s.; BoFU-r., Aportacions a la ozerpretacio social de Parl

catala, 125 i s.
6. C. CARDO, ,ObediOncia total i sincera a les nostres autoritats eclesiastiques», dins El

Boo Pastor, V, 1929, 97 i s.; M. TRENS, loc. cit.; E. JARUI, El Doctor Robert i el sear temps,

Barcelona, 1969, 80; E. VAI.ENTI Fun., El primer nroderrrisrno literario catalau v sus 1101-

danrerrtos ideologicos, Esplugues dc Liobregat, 1973, 251 s.; A. -J. SOt3ERANAS t Li.t o, H In-

terdiccio de la llengua catalana a In scu de Tortosa», dins Coritribucdai a la hisloria de

I'Est;lesia calalarta, Montserrat 1983, 237 i s.; J. MASSOT I MUNIANE.R, <<El bisbe Josep

Miralles davant In Dictadura, la Republica i la guerra cisil,> dins el recull anterior,
285 i s.; Born.r., Aportacions a la iater-pretacio social de fart catala, 122 i s.
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En aquest aspecte potser caldria parlar de raons d ' economia, que
prow sovint -sintetitzo aqui una co11a de lets dcls quals vaig esscr cons-
cientment testimoni- degueren induir els sacerdots amb Cora d 'animes
a adquirir peces d'art sacre de mal gust i mes o menys barates o a ac-
ceptar-les dc fcligresos moralment i fisica vuitcentistes quc cis les rega-
Iaven , algunes vegades perquc , obligats pels incendiaris do temples a
destruir les interiors amb les sexes propics mans , despres, quan la re-
posicid n ' esdevinguc possible , volgueren fcr-la a carrec seu, en una mena
d'acte de reparacid . Sovint , cl donant ponderava sobretot el valor ma-
terial del present , corn Si CS tracts dun simple mercadeig ; 1'afirmaci6
,es de talla,,, aplicada a les irnatges de lusta, no scriades , lou aleshores
una mena de uihil obsiat quc podia satisler , sense mds preambuls, tart
I'autor corn Cl receptor d ' un donatiu « en espccie », ben be com si I'obra
d'art en gi.iestid ho los nomes per la rnateria o el procediment d'cxccu-
cio, al mange cie I'estetica i, Cosa prou pitjor en cl camp concret de I'art
sacre , sense cap consideracid de caire pastoral liturgic, amatent a fa mi-
Ilora d'una espiritualitat decaiguda.

En tot aixo van pesar igualmcnt no cols un gust estctic pod o (-Yens
format dels mateixos clcrgues sine tambe una consciencia vacil-lant que
no els permctia de negar-se obertament al mal gust , potser per la por
d'alienar - sc altres aportacions menus discutibles; cal dir, pero, quc ben
aviat aquestes vacil-lacions rcberen I'ajuda , en alOrmes parroquies, do
j untes d'obra que comenearen d'imposar condicions d'acceptacid.

Amb tot, hi hague aleshores algun cas aparentinent paradoxal, pot-
ser nomcs explicable per una conjuncid de les circumstancics adduides:
en una comunitat religiosa concreta , amb gent cie prestigi , esperit obert,
protectors acabalats i rcalitzacions estctiques presentades com a model
en revistes estrangeres d'art litin -gic, la dcstruccid (lei Crist de 1'escultor
modernista Josep Llimona , una de les representacions del Crucificat Ines
dignes , i de la qual al'ortunadament havia quedat encara algun exem-
plar, va dur a substituir- lo en cl temple corresponent per una imatge me-
diocre, « cie botiga,,, let puerilment excusat al • legant uns drets de repro-
duccid massy crescuts. No m'estranvaria pas quc al tons intim d ' aques-
ta Leta real hi haguds hagut una simbiosi de les causes prcteses ahans
adduides , amb predoinini , pero, (Fun cert esperit reaccionari desitjds de
trencar , com a replica de les destruccions, amb tot a116 que, adhuc pcr-
fectament alit a la Cru <.nda, poguds no encaixar- hi del tot . Per a la mi-
Ilor comprensid del cas, lard ressaltar que entre els assessors de la co-
nnu)itat oposats a la imatge de mal gust n 'hi havia de « rujosa; en I'e-
icccid, doncs , podrien haver pesat els motius politics, be que, natural-
ment, no confessats.'

7. Una actitud semblalit podia obsercar-sc aleshores en I'ius de Ia IIcngua vulgar pets cclc-
siastics Catalans en aquclls aspectes del cults on el llati no era preseriptiu: alguns hi
preirricn I'cspanvol, i en aquests easos, doncs, Cl motiu essencial del canvi idiomatic
no era pas la por sine Cl rebuilt a una Ilengua, Cl catald, de la qual abominaven cis
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El mal gust, o un gust almenvs discutible, no visque aleshores no-

mes de la produccio en scrie, singularment copiosa i carrinclona en el

camp de la imatgeria, pel scu arrelament en el verisme. Aqui, per exem-

pie, hi hague escultors imatgers d'cscassa qualitat artistica pero amb

nom i cognoms molt respectats arreu, fins i tot per historiadors dc l'art;

no especifico per no ferir unes susceptibilitats semprc molt a llor de pell

en cl nostre pais. Era de bon to aleshores que un temple posseis una o

diverses imatges d'aquests escultors, entre cis quals, certament, n'hi ha-

via alguns de ben propers at realisme adotzenat, i d'altres tendents a

una estilitzacio estercotipada mes aviat propia dels maniquins o de Ics

figures publicitaries. Semblantment cal parlar de la pintura mural, ve-

ritable moda al liarg de tot aquest periods considerat. Val a dir, pero,

quc iota aquesta baixa categoria estctica entroncava perfectament amb

la decadencia general de fart i de tota la cultura a una Catalunva sot-

mesa.

En part per tot aixo, el gust dubtos o francament desviat va seguir

omnipresent, be que aixi mateix, corn ja he dit, per causa del seu carac-

ter universal i atemporal; i no sols en el camp de Ics arts plastiques sa-

grades: rccordare, nomes, en el mare d'aquest pseudo-gust, la moda de

les misses polifoniques do Pcrosi i Casimiri, per excmple,s i, ja ben cn-

fora de tot gust, el recurs ininterromput, al marge dun ampli i adequat

repertori de cants eucarfstics gregorians, a I'himne del XXII Congres Eu-

caristic (Madrid, 1911), igualat en carrincloncria per un altre de perta-

nvent al periode estudiat, el del XXXV Congres Eucaristic (Barcelona,

1952), que, pero, ja no tingue tant d'cxit dc reproduccio, potser perquc

era d'un mal gust mss erudit, menus enganxos.

El trionitilistne

Quasi al comencament d'aquest article, en una cita dun altre text

mcu, ha sortit I'expressio ,triornfalisme constantinia». Totliom sap que

partidaris de la Cruzada. Vg., quant a les traves olicials a I'us del catala en Cl culte,

una brew mostra que estalvia tota explicacio ulterior a A. MANENT, < POrtic », dins Cl

recull citat en la nota anterior, VII i s. En cl pla personal, dire nomes quc el 1952, en

on centre rcligios d'ensenvament i a instimcies de I'autoritat civil, no sc'm va renovar

cl contracte de doccncia simplcment perquc m'havia negat it resar en espanvol I'ave-

maria que iniciava les classes.

8. No ignoro la vinculacio de Lorenzo Perosi at papa del Motu propio "later sollicitudi-

ties" (22.1 1.1903), pero tambe cm cal dir quc on dels criteris de Pius X quart a la mu-

sica sagrada es la seva incompatibilitat amb un estil teatral (vg. A. Cu! i.we, Die rcli-

giose Musik, Aschallenhurg, 1957, 129); crec quc aixo ho to molt present, en canvi, una

obra de musica religiosa tambc prou interpretada it Catalunva durant aqueet periode

aqui analitzat i quc reuneix molts dels requisite quc despres (4.12.1963) expressaria

la Constitucio Sacrosanctum Couciliuni (articles 113, 114, 118, 121): Ia Missa de la Mare

de Den de Niiria, de mossen Lluis Romeo.
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aixo es perlectament aplicable a ('actitud adoptada , en general , per I'Es-
glesia espanvola en connivcncia amb els vencedors de la guerra civil i
sobretot despres d'aquesta victoria a la qual s ' havia surnat de manera
oficial i col-Icctiva . A Catalunva , enfront dels bons proposits formulate
durant el temps de persecucio religiosa , enfront del rhea culpa de molts
eclesiastics i fideis que fins i tot en aquells mateixos dies dificils no vo-
lien donar - la tota als revolucionaris , enfront de la reacci6 consequent i
del tot cristiana que hauria estat una actitud de perdu , hi hague tambe,
per desgracia , alguna cosa d ' aquest « triomfalisme constantinia» en
('ambit personal , be que prou sovint aixo coincidis amb prelats o clere-
cia « d'iiuportaci6 >> o « d'imposici6 » . En aquest sentit , la posici6 catala-
na va tendir en molts casos mcs aviat a la del cardenal Vidal i Barra-
quer ,' de protesta contra tal actitud , o almenvs d'abstenci6.

Com die, pero , en cl context de la citacio esmentada , IU les formes es-
tctiques son I'expressi6 artistica de Ies estructures culturals coetanies.
Entre un ambient o un contingot espiritual i la corresponent expressio
formal hi ha una intima i acusada relaci6 subconscient pero vivissima
que la informa; tan subconscient que algunes vegades actua fins i tot a
contracor dell subjectes . L'artista , embolcallat per 1'ambient cultural
d'una epoca -la seva- a la qual prow vegades pensa esser contrari Pero
tie la qual cs tambc on producte , manca del deseiximent necessari per
a comprendre amb coneixement de causa d ' on ve i on va la seva activi-
tat. Nomes amb I'allunyament sulicient -que sols una mentalitat pre-
clara pot , de manera conceptual , establir a la mateixa hora dels fets pero
clue una pcrspectiva historica real ens ofereix sense dificultats-podem
discernir com cal.

I ara, a mcs de cinquanta ant's de 1940 i mcs dc trenta de 1960, no
costa gees de percebre les romanalles del triomfalisme aqui repetida-
ment esmentat, que a Catalunva , potser encara rues que el mal gust es-
tetic abans analitzat, respon a on condicionament general pero tambc
a on de local: d'una banda, cal tenir en compte que el cornencament d'a-
questes clues decades can de pie en I'epoca dels sisternes totalitaris
-Horthv , Mussolini, Oliveira, Stalin , Hitler , Antonescu-, tendencia do
la qual no va quedar al marge ni la mateixa Esglcsia , governada ales-
hores amb on criteri acusadament centralista per I'autoritaria persona-
litat de Pius XII;II i en l ' hmbit mes immediat, cal afegir a tot aixo el
triomf del totalitarisme franquista i l'aparici6 consequent del fenomen
espanvol denominat « nacionalcatolicismea.

9. Vg. el Iecurdatori de la C'oncelebiacib Eucari.stien al lout's! ii de owscrral , commerto-
ratina del cerllerrari de in seva rlaixenca (27.10 . 1969); crce que enline cum en aquest re-
cull de textos put Ill bar- se una sintesi tan brew i contundent de la seva alta qualitat
hurnana i cristiana.

10. Vg. la nota 2 , loc. cit.
1 I. Tradueixo quasi literalment un text Bens sospitos d'animadversio respecte a Pius X11,

F. X. SEi'rEi i G. S( IMAiGER, Geschichte der Piipste . Von clot Aiifaizgen his zur Gegon-
u cu7 , Munie, 1964, .516 i s.
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Tot plegat va alavorir la tendencia a unes formes que no son tant un

estil artistic com una posicio de 1'artista quant a la concepcio i 1'execu-

ci6 de l'obra d' art: una mena de grandiloquencia susceptible d'esser cm-

parentada amb la pompa barroca, amb el monumentalisme eclectic ini-

ciat a Europa i als Estats Units durant la segona nicitat del segle XIX,

o amb el colossalisme totalitari12 en qualsevulla de les sever manifesta-

cions, comunista , feixista o nazi. A Catalunva j a n'hi havia hagut mos-

tres durant la dictadura espanvola anterior (1923-1930),13 fet que ajuda

a explicar el retorn de la moda. Cal dir, pero, que aquesta grandiloquen-

cia de les formes estetiques nomes s ' hi troba d ' una manera mcs aviat re-

lativa durant el periode aqui analitzat, sobretot en el camp de I'art sa-

cre. Fins i tot en el genere tries propici a la desmesura, 1'arquitect6nic,

nomcs aiguns edificis de caracter metropolita recorden -molt de lluny,

pero- gegants totalitaris com les universitats de Moscou o Vars6via; i

ni tan sots de lluny no hi ha res que pugui assemblar-se a la pretensiosa

necropolis erigida aleshores pel dictador espanyol al nord de Madrid.

Aixo, en definitiva, quadra prou amb la secular tendencia catalana a la

discrecio, a la mesura, que altres vegades he fet ressaltar)4

Quant a fart religios concretament, potser la versio mes propiament

autoctona d'aquest triomfalisme que estic analitzant sigui la que aqui,

de passada, ja he al-ludit o esmentat, i a la qual encara cm tornare a re-

ferir: la dignificacio del monestir de Montserrat, durant la decada

1940-1950 sobretot. Com he dit abans, hi veig una certa consecltiencia

en relaci6 amb el triomfalisme ambiental, pero, aix6 no obstant, a qui

hi volgues veure nomcs pura latxenderia caldria fer-li'n entendre els mo-

tius i l'execuci6: es tractava dc prestigiar el santuari nacional dc Cata-

lunva , aleshores l'Onica reserva institucional no clandestina d'una cata-

lanitat perseguida amb obsessi6 i ferotgia per l'impcrialisme espanyol,

que precisament per causa d'aquest prestigi i del caracter religi6s de la

instituci6 no s'atreviria a atacar-la, almenvs de front; i aixo es feu amb

una magnificencia no tant dimensional com qualitativa , amb 1'autentic

afan_y de revifar l'art i la cultura del pals, i mirant d'incorporar a 1'em-

presa tot cl poble de Catalunva, que des d'aleshores comencaria de subs-

tituir l'himne nacional, proscrit, pel cant monserrati del Virolai, i de re-

c6rrer a la spau de Deuce del recinte monastic per a cludir la persecu-
6o.15

12. R. R. TAYLOR, The Word in Stone. The Role of Architecture in the National Socialist Ideol-
ogv, Berkeley / Los Angeles / Londres, 1974, 134 i s. i 147 i s.

13. O. BOHIGAS , Arquitectnra i urbanistne durant la Republica, Barcelona , 1978, 12 i 14.

14. R. M. BOrILL , « L'esglcsia catalana gotica Lie nau tinica i la seva actualitat ", dins Mis-

cel-lania linirgica catalana, II, Barcelona , 1983, 151 ; ID., "Els temples catalans gotics i

el simbolisme de la Jerusalem celestial ", dins Miscel • ldnia littirgica catalana , III , Bar-

celona , 1984; 1D ., Aportacions a la interpretacib social de fart catald, 13 i s., 75, 98 i 155

I S.
15. Hens aci una de tantes mostres del paper de Montserrat a Catalunva i de la conscicn-

cia que n'hi ha fins i tot fora del pars: els estudiants del Centre Universitari d'Estudis

Catalans vinculat a la Sorbona , queixosos de la marxa ranquejant de I'entitat, ho co-
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Be que I'arquitectura sigui, per la seva mateixa naturalesa, ]'art pot-
ser mes propicia al monumentalisme, la grandiloqucncia que va conta-
minar 1'Esglcsia catalana dels anvs posteriors a ]a guerra civil no va li-
mitar-se als temples: va afectar, aixi matrix, altres obres de I'art sacre,
i no sols aquclles que, mcs o rnenys parentes de la rcalitzacio arquitec-
tonica, alguns diccionaris qualifiqucn impropiament com arquitectura
-cis baldaquins o be cis retaules, per cxemple-, sing tambc els vasos
i ornaments sagrats i prou altres objectes del culte. En aquest darrer
cas, naturalment, no pretenc pas dir que cl monumentalisme s'esplaics
en Ics dimensions dels calzes o de Ics casulles, que de fet son sempre les
exigides per la utilitat practica; em refereixo a un monumentalisme que
podriem denominar conceptual, a una pampa grandiloquent que si es-
tilisticament noes assimilable al barroc pcrque ben sovint tendeix a 1'es-
tilitzaci6 -cls barroquismes catalans do qualssevulla cpoques Bolen ten-
dir-hi- si que ho Os per rao d'essencia, pcrque el conjunt de caracteris-
tiques en general propies del barroc, coin son l'exageracio, la pomposi-
tat, cl recargolamen t, la complicacio, cl dinamisme, la frenesia, reco-
ncix un origen coma susceptible d'csser cxpressat anib un terms que per
ell sol Os una definicio total de 1'estil: desequilibri. En cl periode i ]'am-
bit aqui estudiats s'emmarquen molt be en el monumentalisme concep-
tual, per cxemple, algunes enquadernacions de llibres liturgics o para-
liturgics, que no farien mal paper entre les dcls evangeliaris carolingis
d'ascendencia bizantina, o be les imatges de robustesa miquelangelesca
i expressio apocaliptica, o els pectorals d'or, esmalts i brillants, molt so-
bris de limes, aixo si, pcro alto tambe.

Ja he dit que tot aixo no Os tampoc propiament catala, i lie dit tam-
be per que. No puc parlar ara aqui d'art curopcu, pcro si que hi he de
recorrer, ni que sigui de pas, almenys per a situar Catalunya en un con-
text que prou sovint Ii es mes propi que no ]'hispanic. En aquest aspec-
te cal dir que hi ha algunes diferenciacions, perquc les formes estctiques
curopees no catalanes assimilables al nostre Modernismc ja no foren de
bon tros tan radicals, i per aixo matrix pogucren tendir molt abans al
racionalismc; sobretot, pcro, perquc no hi va seguir cap noucentisme.
En consequencia, aqucsta evolucio europea cap a uns critcris acusada-
ment funcionals sol eludir ben sovint la pompa grandiloquent que ano-
meno monumentalisme conceptual i que es refereix no tant a dimen-
sions coin a formes recarregades. Quant al colossalisme, si que es dona
tambe a Europa algunes vegades, i molt abans que a Catalunva; cal dir,
pcro, que aqui, en Cl cas concret dels temples, aqucsta hiperdimensio-
nalitat cs prou sovint mss aparent que real: hi col-labora, tot ressaltant-

niuniquen, naturalment, als ministers Irancesus corresponents, a la dircccio d'aques-
la Univcrsitat parisenca i al consellrr de Cullum de la Generalitat, prru tambc a I'a-
bat de la comunitat montserratina (,Critiques als Estudis Catalans de Paris,,, dins
Arrti, 6.11.1981, 25).
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la, cl despullament provocat per la tendencia, suara al-ludida, a unes for-

mes acusadament simples i rectilinies degudes a l'estetica rational, que

en el camp arquitectonic reconeixia precedents anglosaxons, francesos

i centreuropeus ben anteriors," a mes de la mateixa tradiciu catalana

secular ja al-ludida.

El survival noucentista

El periode que scgui la guerra civil de 1936-1939 es caracteritza per

la submissio de qualsevol principi a la permanencia del podcr autocra-

tic. Aquesta absentia d'objcctius amb contingut i l'oposicio al raciona-

lisme i a l'avantguardisme artistics dels anus anteriors, considerats des-

favorables al regim, el feren un temps ideal per a les solutions histori-

cistes; per aixo en el camp de l'art es poden veure arreu posicions corn-

parables a les del segle XIX, quan la inertia d'uns criteris estetics mul-

tiseculars mirava de perpctuar-10S mitjancant cls neo-. A Catalunva,

pero, per be quc en certa mantra entroncats amb I'historicisme, conti-

nuaven molt arrelats els criteris culturals del Noucentisme, en aquest

cas no pas per cap posit secular -tres decades, nomcs--, sing pci scu

caracter nacional i per una certa omnipresencia. L'abrandament moder-

nista, caotic mes o mcnvs com tota revolucio, havia estat la manifesta-

cio evident de la forca interna de la Renaixenca, pero qui va ordenar i

concretar en realitats solides unes energies que altrament potser hau-

rien acabat esbravant-se van esser els homes del Noucentisme i la seva

obra organitzadora.

Aquests homes -Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Pompeu Fabra,

Eugeni d'Ors, Francesc Cambo, ctc.- foren fins a cert punt i en llurs am-

bits especifics uns petits dictadors, en tant quc gent normativa i orde-

nadora. Forcn tambc, doncs, fruits del seu temps, un temps que desem-

boca en les dictadures; i si molts dells concgueren mcs lard la preso o

l'cxili, tambc algun, pero, es va arribar a comprometre amb cl bandol

vencedor de la guerra civil. Ressalto aquests enllacos per tal de fer en-

tendre per quc la inopia cultural del periode 1940-1960 poguc recorrer,

sobretot en cl camp de fart sacre, i malgrat totes les traves de l'impe-

rialisme espanvol mes csbojarrat -be que en bona part per aixo ma-

teix-, a un torrent estctic com el del Noucentisme, del qual s'ha dit que

ahavia significat plasticament una de ]es cpoques de major consciencia-

cio nacionalista».17

16. J. M. RICHARDS, An Introduction to Modern Architecture, Hartnondsworth, 1967, 63 i s.

i80is.
17. F. MIRACLES, L'@poca de les avautt;uardes. 1917-1970, vol. VIII d'HistOria de Part cataii,

Barcelona, 1983, 209.
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Pcro aixo sol no ho explica tot encara a qui, desconeixent cndcmcs
les fonts d'inspiracio del Noucentisme, es meravelles del pes que, mal-
grat uns inicis quasi parallels als del segle, continuava tcnint trenta
anvs despres. Dc fet, la rcaccio noucentista contra cl Modcrnismc -quc
amb el pas dels anvs s'aniria considerant mes aviat cl seu dcscnlla4 na-
tural-18 s'inspirava en criteris com la rnediterrancitat i el classicisme
grcco-coma, prou apreciats tambe pcls rcgims politics totalitaris, en una
altra connivencia circurnstancial, ntttlatis ntulartdis; i es una rcalitat par-
ticularment significative que l'ideari nazi, malgrat la situacio geografi-
ca del pals on va neixer, enfrontes, com feia el Noucentisme respecte at
Modcrnismc, la diafanitat classica a la vaguctat nurdica, si be dcstacant
l'origen ari comu de germanics, grecs i romans, fet quc, al matrix temps,
cstablcix un altre dcls paral•lelismes al-ludits, aquest en relacio amb el
mite nouccntista de la Catalunva grega.l9

Com es natural, una do lcs primeres represes posteriors at parentesi
de la guerra civil lou la de fart sacre; i un rcgim quc es vantava do la
scva conlessionalitat fins a I'abus no havia d'oposar-s'hi, especialment
pcrquc podia comptar amb el control d'un episcopal massa sovint prou
addicte.`'t' D'altra banda, per aquest canto no calia esperar pas gaire
avantguardismc, per tal com ja, pel scu matcix caracter, fart religios,
almcnvs des de Trento, no acostumava a adoptar posicions massa
avancades; en cl cas concret del Noucentisme, el scu caire naturalista
I'adaptava molt be als criteris figurativistes de l'art nacre local coctani,
idoncitat quc, en canvi, qualscvol tipus d'abstraccio no podia tcnir. Quc-
dava, no obstant aixo, el let de la possible afirmacio nacional catalana
quc cn aquelles circumstancies solia veure's en qualscvulla activitat au-
toctona i quc, per causa del scu matcix arrelament, mai no havia deixat
al margc sectors ben preclars de I'Esglesia local, clerecia o fidels, com
ja he csmcntat abans. A Catalunva, pero, els encarrccs de qualscvol or-
dre cncomanats als artistes poqucs vegades provenien de I'ambit esta-
tal, i cs logic quc cl criteri «qui paga, manan tendis aqui als gustos d'una
clicntcla arrclada at pals i cndcmcs conservadora, a la qual en realitat
no va oposar-se una cstctica oficial ben estantissa, en general limitada
a prestecs mcs o men's adaptats at moment. Si be inspirada molt so-
viet en I'art dels Habsburg hispanics, aqucsta cstctica, almcnvs fins a
la dcsaparicio cdc 1'cix Roma-Bcrlin (1943), podia 'cure tambe amb bona
cara els italianismcs d'inspiracio nouccntista; despres, Ics posicions ra-
dicals anirien debilitant-se, per tal com el rcgim, no preocupat per res
mes quc no fos la propia pcrdurabilitat, es giraria a qualscvol vent quc

18. in., 13 i s.; A. CIRRI, El arte modernista catal(bn, Barcelona, 1951, 71 i s. i 431 i s.
19. TAY) OR, up. cit., 38 i s. i 90 i s.; CIRRI , op. cit., 74.
20. Vg . nun mostra d'aixo a J. GAI.TES I PL Jul , Gina histOrico - artistica de l'cs,^lrsia de Sant%

1 'rein' de tlollet, Mullet del VaIles, 1985, 48 i s. i 76. En el mare mes ampli d'aquesta
addiccio, cg . abans rota 7; i, ja en el paroxisme, recordarc I'cxpressio d'un bishe de
I.Ieida coctani d'iill portaciu , naturalment relerida al dictador espanvol : ell hi vcia
"Cl dit do 1)cu».
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la hi pogues afavorir. Es possible, tambe, que la dictadura admetes ta-

citament una actitud conservadora catalana com 1'esmentada perquc de

let sortia al pas de qualssevol avantguardismes i ho feia, endemes, d'una

manera espontania.

En aquest retorn at Noucentisme -que semblava encara mes natu-

ral perquc la participacio de molts dels principals artistes de trenta anus

abans, alguns d'ells ocupats ara en la prossecucio d'obres interrompu-

des pets esdeveniments, en [cia mes aviat una represa que una repeti-

cio- tingue un paper de primera categoric l'activitat artistica centrada

entorn del monestir de Montserrat, circumstancia que, naturahnent, re-

percuti en fart sacre i, afegida a les necessitats creades per les conse-

giiencies de la guerra civil de 1936-1939, feu del periods 1940-1960 una

etapa molt activa en aquest aspecte, be que no tot hi fos noucentista ni

tot el que ho fou es pogues salvar gaire de la mediocritat.

S'ha dit prou vegades que a 1'artista no Ii basta la tolerancia, perquc

es llibertat allo que li cal; pet-6 si aixo fos essencialment cert, fart de

Pantie Egipte, la pintura romanica, l'arquitectura cistercenco-bernardi-

na, la musica de Bach, o el teatre de Racine, Corneille i Molicre, sotmes

a la famosa i coactiva Ilei de les tres unitats, no tindrien I'alta categoria

que totes les valoracions estctiques els reconeixen. Crec mss aviat, doncs,

que la rao d'aquesta mediocritat suara esmentada es una altra. En co-

mengar aquesta part he al-ludit a un cert historicisme de les posicions

noucentistes de mitjan segle XX, be que ho he mitigat tot seguit quail

les he atribuides al fet que el Noucentisme significa 1'arrelament, cor en-

dins del pals, de la conscicncia nacional desvetllada per la Renaixen4a

i desensonyada per 1'efervescencia modernista. Aquesta conscicncia ro-

mania viva a mitjan segle xx, com hi continua encara; pero qualsevol

vitalitat persistent ofereix, al llarg d'aquesta continuitat que es I'esscn-

cia del viure, formes canviants de manifestacio i expressio. Aixo present,

la voluntat de reprendre, com si res no hagues passat, unes formes es-

tctiques de trenta ant's enrera si que pot comportar historicisme; si mes

no, crec que es una explicacio possible de l'al-ludida mediocritat predo-

minant. Qui en vulgui culpar les coaccions politiques, nomes d'una ma-

nera indirecta podra fer-ho: el ressorgiment nacional, manilestat amb

una estetica posada a I'hora, hauria provocat un soroll que no estava per-

mcs; la represa conservadora dunes formes estctiques d'altre temps si

que estigue permesa. Pero aquest let ja no podia tenir gaire vigor artistic.

Al Ilarg de la dictadura, l'abadia de Montserrat, en la seva qualitat

de centre espiritual de Catalunva, havia col-laborat en molts aspectes

en el futur redrecament nacional, tot mirant d'ornplir els buits deixats

per les institucions culturals catalanes perseguides pel centralisme es-

panyol; ja m'hi he relent abans. Les possibilitats materials i humanes

de fer-ho amb eficacia no li mancaven, i endemes, pel seu prestigi i en

tant que entitat eclesiastica, be que al marge d'un episcopal docil a Ma-

drid, era una solida posicio que un rcgim politic com el franquista, de-
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/ensor!ult'i professional, i menus desvergonvit -o Ines cant- que prop-
parents scus corn el nazisme alemanv, per exemple, no s'atrevia a ata-
car frontalment. Victima de la barbaric francesa i de la incapacitat es-
panvola, el monestir havia estat destruIt quasi del tot en comen4ar el
segon decenni del segle XIX, i la consegi ent espoliacio quc segui el de-
sastre va completar l'obra destructora; les reconstruccions dutes a ter-
me dulant el darrer ter4 de la matcixa centuria i el primer de la seguent
no havien pogut esborrar encara tots cis scnvals de la catastrofe, i, en
bona part per a donar Ines rellcu a aquesta alma neater del rcdrecamcnt
nacional catala pero tambe per un mccenatge ,renaixentista,, mes o
menvs vinculat -i en tal cas molt racionalment- al triomfalisme coc-
tani esmentat, l'abadia comenca de mobilitzar nombrosos i diversos ar-
tistes i tecnics per ocupar-los en 1'embelliment o la millora del temple
i de les altres dependencies monastiques o annexos i de tot 1'entorn.

Corn es natural, una part molt important de les comeses -el presbi-
tcri, la nova sagristia, el trop de la Marc de Wu i els scus accessos- cor-
responia a I'art sacre, i molts dels artifexs escollits foren gent consagra-
da ja prou abans, pertanvents a la prirnera i la segona gcneracions del
Noucentisme: Folguera, Obiols, Clara, Rebull, Granver, Solanic, Llau-
rado, Mcrcade. Tambe aquesta preferencia per un estil tan vinculat a l'a-
fai4onament de la Catalunva moderna fou ben natural, Bens casual, con-
sequencia de la catalanitat d'aquest art, que cl feia idoni per al centre
espiritual del pals, i tambe consegiiencia del seu caracter conservador,
quc I'adequava a criteris piadosos aleshores encara prou vigents i per
causa del conservadorisme estetic ambiental no 1'enfrontava massa di-
rectament a la fobia estatal anticatalana; sobretot, pet-6, la persistencia
en l'estil artistic d'un veritable substrat cultural com fou cl Noucentis-
me, amb arrels que s'endinsaven fins als primers ant's del segle i havien
vivificat periodes com els dc la Mancomunitat i la Generalitat republi-
cans, podia fer reviure als nostalgics un passat de ressorgiment nacio-
nal quc I'actualitat semblava comprometre greument. Avui, una distan-
cia historica ja suficient i I'estudi de 1'evoluci6 artistica han dut a con-
siderar iota aquesta activitat <<el cant del cigne» del Noucentisme.2l A
pesar de les circumstancies que l'expliquen i que aqui he explicat, el di-
latat survival noucentista arribava a 1'exhauriment, i aixo fins i tot en
la seva modalitat mes conservadora, fart nacre, perque tambe en aquest
camp i a casa nostra la inercia anava tent pas al dinamisme. El fracas
del segon Noucentisme es dcu, en bona part, a una deficicncia congeni-
ta: el primer corgi espontaniament del Modernisme, com un desenllaq;22
amb el segon es pretengue crear un estil per als temps, recrear-lo, i els
autentics estils no son res que es pugui fer o desfer a voluntat. Tambe
aqui pot aplicar-se alto quc he dit en comencar 1'articlc.

21. MIRA111(s, <<p. cit., 213.
22. Vp. abans, rota 18.
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Les tendencies «paleocristianes»

El pes d'un renovellament liturgic que forma part de I'ampli i poli-

facctic substrat noucentista (Primer Congres Liturgic de Montserrat,

1915; Setmana Liturgica de Banvoles, 1917; Amics de I'Art Liturgic, en-

titat fundada el 1923 i patrocinadora de les exposicions d'art sacre do

1925, 1928 i 1930; etc.) per6 en definitiva entroncat ja en I'efervesccncia

vuitcentista de la Renaixen4a inclina prow sovint els artistes vers mu-

dels de 1'Esglesia dels primers temps; tal es la tendencia Iugica,de tots

els renovellaments: 1'afany de guarir l'cnvelliment amb un rejoveni-

ment, posicio quc es donara tambc en el Concili Vatica II i per la qual

la Catalunva cristiana havia comencat a prendre partit ja cent anus

abans.23 D'altra banda, aqucst gust per algunes formes de l'art palco-

cristia, en connivcncia amb una espiritualitat mes genuinament evan-

gclica -i m'atrcviria a dir tambe mes genuinament catalana- enllaca

prou 16gicament amb el survival noucentista, perquc en rcalitat fart de

I'Esglesia primitiva respon a un classicismc romano-cristia. Es per aix6,

doncs, que en parlo ara immediatament despres.

Entre les mostres de les tendencies <<paleocristianess, crcc que s'han

tie considerar 1'adopci6 de formes basilicals en temples de nova planta,

certes reminisccncies tambe dc I'art paleocristia en la decoraci6 i el pa-

rament liturgic, i uns altars cada vegada mcnvs arrambats al mur i mes

prop del centre geometric del presbiteri. Aleshores, tot i la proximitat

del Concili i una insistcncia general que n'era partidaria,21 la celebracio

eucaristica de cara al poble, iniciada ja molts ant's en-era en cercles se-

lectes de Catalunya, era, com he dit abans, mal vista per l'obscurantis-

me de les autoritats civils i religioses d'Espanva, prou refermades en

aquests criteris pel Vatica mateix; no obstant aixo, una mena d'impuls

subconscicnt anava acostant la disposicio d'aiguns dels altars de nova

planta a la normativa establerta ant's despres oficialment per l'Esglcsia

en el num. 91 do la Instructio ad executiouein Constitzztionis de Sacra Li-

turgia recle ordinandam, del 26 dc setembre de 1964. D'aquesta mancra

es tornava en molts temples -tant en els bastits des dcls fonaments com

en els que les destruccions havien reduit a l'obra arquitect6nica estric-

ta- a una situaci6 analoga a la que precedi scales em-era I'aparici6 dcls

retaules: el mur esdevenia de nou evident.

Aquesta es una de les raons d'un singular ressorgiment de la pintura

mural quc ja he esmentat. Ho he fet en un context de critica negativa,

perquc es natural quc l'abundancia afecti la qualitat, perm em cal dir

tot scguit, i precisament quan estic parlant de primitivisine, que un dels

pintors murals mes reeixits en el camp de fart sacre del periode analit-

23. R. M. Borli.i., <La premonicio gaudiniana respecte als criteris liturgies del Concili Va-

ticu II', dins Miscel-lnnia littirgica catalalia, IV, Barcelona, 1990, 84, 86 i s. i 90 i s.;

ID., Aportacions a la interpretacici social de Part catala, 125 i s.

24. A. GITTON, Cotn'ersatiorts stir 1' architecture, vol. 111a, Paris, 19-56, 129, 161 i 396.
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zat fou alga sovint emparentat amb cis primitius Italians pero en qui es
pollen perccbre, almenys quant a la seva obra de caire religios, desplc-
gada al llarg d'aquesta etapa 1940-1960, ressons de la pintura catacum-
bal: Josep Obiols. Tambe el mosaic, igualment usat aleshores amb pro-
fusio en la dccoracio d'ambits sacres, participa en aquesta epoca prou
sovint del gust arcaitzant, be que tals reminisccncics, quan hi son, pro-
vinguin aqui Ines aviat de Ravenna o Bizanci, com es natural.

Aquesta inclinacio vers l'Esglesia dels primers temps so] cnllacar
amb una simplicitat de formes que es manifesta en una imatgeria pre-
dominantment estilitzada i cn una utilitzacio mes adequada i frequent
de la simbologia cristiana primitiva: el criufor, el crismo, Yalta i 1'ome-
ga, cis peixos, els pans, cl raim, la creu grega, el colom, la ma divina,
etc. Eludint com podia les coaccions imposades pel secular i aleshores
violentament renovat tancamcnt espanvol a Europa, que vcia en tota
aquesta austeritat concessions al protestantisme, el no menvs tossut
avantguardismc liturgic catala va relacionar-se amb l'obra de cercles
congcncres d'altres paisos europeus tambe capdavanters i, enfortint cis
propis criteris amb tota aquesta consonancia exterior, difongue a casa
rostra les formes simples de I'estctica racional abans esmentada, que,
naturalment, no quedaren reduides a l'arquitectura, la imatgeria o la de-
coracio -rellcus, pintura, mosaic, vidre, etc.- sing que van penetrar
amb una lorca especial en cis vasos sagrats, en la indumentaria, el mo-
biliari i el parament liturgics i en tots cis altres objectes del culte sus-
ceptibles d'esser denominats utilitaris; aixo, segurament, a consegiicn-
cia del caire abstracte de totes aqucstcs cores, ben sovint de formes es-
sencials que, prou estctiques per clles matcixes, cn la seva propia fun-
cionalitat, fan supcrflua una dccoracio aplicada, ligurativa o no. En
aquest darrer aspecte va destacar aleshores la produccio sacra d'alguns
orfebres barcelonins actius al Ilarg del periode aqui estudiat, i tambe ja
molt abans, amb reconeixement internacional i, segons aiguns criteris,
qualitats superiors a Ics de l'orfebreria religiosa forastera.''

L'adopciu d'uns altars cada vegada mcs centrats i funcionals n'ana-
va climinant progressivament, be que massa sovint encara no del tot, la
balucrna que fins aleshores els havia estat areglamcntariament» ados-
sada al foes; tambe desaparcixien a poc a poc les graderies quc aqui ma-
trix, independentment o vinculades a alguna d'aquestes noses, servien
per a disposar en dos, tres o mes nivells un gran nombre dc candelers
amb els ciris respectius, prof'usio que ja molt abans d'acabar-se l'etapa
aqui analitzada havia quedat sovint reduida en els sous altars a nomes
quatre candelers, dos a cada banda de la creu. Quant al sagrari, ja molt
abans que el num. 95 de l'esmentada Instructio ad executioueni Consti-
tutiolris de Sacra Liturt,'ia recce ordinandam hi determines una simplifi-
cacio adequada a la celebracio eucaristica do cara a] poble, Ars Sacra,

25. B. B., ,OrIcbrcria liturgica barceloncsa», dins Arte Sacro, Barcelona, 1957, 48 i s.
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entitat barcelonina successora d'Amics de I'Art Liturgic, havia comencat
d'avancar-se a tal disposici6.26

Tot aquest retorn a la solemnitat de la senzillesa, on coincideixen la
secular tradicio cultural catalana27 amb cis criteris de la Constitucio Sa-

crosanclum Conciliurn sobre sagrada liturgia promulgada en el marc del
Concili Vatica II el 4 de desembre de 1963,28 tingud aviat

-perquc ja l'havia tinguda molts ant's abans de la invasio franquista

de Catalunya- una manifestacio molt sonada en el camp de Ics vesti-

dures sagrades: l'us d'ornamcnts com les casulles anomcnadcs popular-

mcnt, be clue d'una mantra impropia, sgotiqucs-. Tothom sap que
aquesta peca de la indumentaria liturgica s'havia anal enlletgint i adul-

terant ja al llarg de 1'Edat Mitjana a partir del tipus mds primitiu, fol-

gat, molt sobriament decorat, senzill i solemne; semblantment s'havia

esdevingut amb Ics albes, els altres revestimcnts i cis paraments d'al-

tar. El retorn quc iambi en tot aixo es dona vers la simplicitat original

queda, pero, a vegades afectat per un cert triomfalisme, quc si be res-

pecta essencialment les noves formes tendeix a alterar-ne 1'elegant aus-

teritat aplicant-hi sumptuosos brodats; es el cas d'alguns ornaments del

conegut decorador Santiago Marco, per exemple, quc podcn justificar

en part I'expressio striomfalisme constantinia» abans usada si pensern

que al llarg de la historia de ics casulles la sumptuositat va comencar

de manifestar-s'hi, com sembla, precisament despres del periode cata-

cumbal.29 No mancaren aqui tampoc els atacs de l'obscurantisme espa-

nyol ni el menyspreu de la cultura oficial eclesiastica i el silenci roma;

corn ja molt abans, tambe alcshores -la indumentaria liturgica fou equi-

parada a una bandcra subversivas.3°

Potser alga pensara que la vinculacio de tot aquest retorn concrct als

origens amb les repercusions d'un moviment cultural generic com fou

el Noucentisme pot ser una deduccio bon xic gratuita, fruit d'una con-

26. M. TRENS, a El sagrario v la misa de cara at pueblo- dins Arte Sacro, Barcelona, 1957,
60is.

27. Vg. abans, nota 14.
28. Vg. particularment els articles 34, 50, 124, i 125, que, pero, no fan sing concretar en

casos especilics I'esperit nobilis simplicitatis que alena en tota la renovacio litOrgica.
29. A. P. VILLANUEVA, Los ornamentos sagrados en Espana, Barcelona, 1935, 48, 66 i 70.
30. Repeteixo textualment o ad sensum paraules d'un article ja chat (vg. abans, nota 5)

d'un dell maxims promotors del moviment liturgic catala, el doctor Manuel Trens, i

de qui jo mateix havia sentir dir a un altre sacerdot, cap al 1940, «mossen Trens cs

un guillat-.- Crec que tambc pot venir a tomb aqui de recordar una discussio que so-

bre la dignificacio dels ornaments liturgics vaig tenir cap al 1943 amb el doctor Bas-

cunana, mes Lard bisbe de Solsona. Per rebatre cis sous atacs contra Ia adissidencia',

del moviment catala no se'm va ocorrer millor solucio que argumentar anib lotogra-
fies de L'lllustrazione Valicana; la cosa va sortir be, i l'home va haver de retre's a I'c-
videncia, pero la veritat Os que em va costar molt de trohar Ics lotogralies adequades,

per les quals, a mes, va interessar-se tot seguit el doctor Lluis Carreras, un altre dels

terms puntals do I'apostolat liturgic, circumstancia que va demostrar-me clarament

la raresa d'aquests testinwnis i una mena d'actitud vergonvant del Vatica, si mes no

pot dIancada-, que despres vaig poder comprovar directament a Sant Pere de Roma
i a tot Italia, adhuc a la progressista Mila.
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catenacio mes artificiosa que logica. Tornem, pero, a ]'article del doctor
Trens repetidament citat, en una insistcncia que no es sing un recurs al
coneixement de causa propi d'un dels liturgistes mes actius del nostre
pals; i hi trobarem exposada, quant al camp de Ia liturgia, aquella ac-
titud racionalista clue he esmentat abans propia del Noucentisme i gra-
cies a Ia qual tot alto que havia desvctilat la Renaixenca i descnsonvat
I'abrandament modernista va rebre una estructura organitzada, tan ne-
cessaria per a Ia persistcncia de ]a vida cultural d'un pais com el nostre,
continuament amenacat per la incultura.

L'estudi racional de l'arqueologia cristiana, pero, no podia, en nom
precisament d'aquesta racionalitat, qucdar reduit a una simple resur-
reccio de formes. I en dir aixo comenco d'anar un xic rues enlla, encara,
en Ia citada concatenacio. Mes que el com, la cicncia estudia el perquc
de les roses, o, millor dit, el perquc del com; i en cl cas dels objectes li-
turgics ha pogut determinar que l'origen de llur forma radica no pas en
el simbol sing en Ia funcio.U No es estranv, doncs, que cl gust per la pri-
mitiva simplicitat formal tendis conceptualment, per aquest cami, vers
la summa funcionalitat demostrada pel culte paleocristia quan aprofi-
tava les formes, les matcries constitutives i fins els mateixos objectes
lairs o pagans ja d'us corrent. Aquesta derivacio extrema, pero, precisa-
ment pel scu caracter correspon ja a una altra manera de fer art i queda
fora de ics dues decades aqui analitzadcs, be que ja abans d'acabar-se
aquests vint ant's n'aparcguessin algunes mostrcs. N'esmentare dues, i
nornes de passada: l'esglesia parroquial de Sant Jaume, a Badalona,
d'Antoni de Moragas; la ,Corona per a un martir,,, de Manuel Capdevi-
Ia. El temple, del 1957, consisti en Ia dignissima adaptacio d'un cobert
de dos aiguavessos; 1'altra obra, sense cap funcio especifica en ]'art re-
ligios, dins el qual, pero, sc Ia considera, es de 1954, i, almenys en aquest
cas, I'orfebre que Ii dona existcncia no ho fou propiament si ens atenim
a 1'etimologia, perque uni a 1'austeritat dc formes I'us d'uns materials
tan modcstos com el coure, Ia fusta i els palcts de riera.

El revival rontanic

La Renaixenca, arrelada en el moviment romantic europcu, mirava
tambe cap a l'Edat Mitjana. Aquesta consideracio, aqui com arreu d'Eu-
ropa, resultava mitica, perquc de let mancava d'un coneixernent cienti-
fie del mon medieval, presentat aleshores prou sovint com una mcna d'c-
dat d'or. En definitiva, i erronia o no, era 1'expressi6 d'un enfrontament
als criteris autocratics que des de feia segles -i sense que en quedin ex-
closes, contra Ia massa estesa opinio contraria, Ia revolucio francesa i

31. A. HENZE, Das Kuusthandwerk int Dienste der Kirche, Aschaftenburg, 1963, 12.



98 R A AF T. M. B01 11A,

Ics seves conseq icncies- afectaven Cants aspectes de la villa i la cultu-

ra humanes d'Occidcnt. A Catalunva, pero, aquests afanvs d'allibera-

ment de conceptes, formes i canons massa inspirats en la Rona impe-

rial reconeixien una altra motivacio, quc doblava I'expressada, tot re-

forGant-la, i en molts aspectes recolzava no en un mite sine en una rca-

litat: la Catalunva medieval, estat-nacio,32 mestressa de Ics seves deci-

sions.

En cl camp do I'art, aixo va concretar-se en el current anomenat neo-

medievalisme, amb doble vessant: neoromanic i neogotic. Malgrat les

mostres existents encara avui d'ambdues tendencies, si poguessim

comptar-ne el conjunt de la produccio -i cal dir-ho aixi, perquc aques-

tes ratlles volen presentar un panorama no selectiu sing real-

que cl predomini, sobretot en el camp de fart sacre, corresponguc a la

segona, potser pel tipus d'espiritualitat que traspua l'art gotic, alesho-

rcs mss entenedora. Es tambc aquest estil medieval el que mcs inllui en

el Modernisme. Dc moment, cl gust pel romanic es va concretar mcs

aviat en manifestacions de base cicntifica: aixi, I'estudi i la restauracio

d'edil'icis coetanis del naixement de Catalunva com a nacio (Santa Ma-

ria de Ripoll, Sant Marti del Canigo) o la preservacio i conservaciu de

peccs romaniques d'altres gcneres artistics (Museu Episcopal de Vic, sin-

gularment), quasi sempre, pero, de caire religius, com correspon a una

gran part de fart medieval arribat fins a nosaltres.

Amb el Noucentisme, pet-6, la concrecio, esmcntada ja abans, de tot

aquest idealisms nacionalista en un nacionalisme racionalitzat va po-

lar en marxa la salvacio sistematica de la pintura catalana romanica,

accio que, no limitada a 1'ambit pictoric, natuialment, ha let de Cata-

lunva la dipositaria del major conjunt mundial d'art romanic. Un paper

molt important en aquesta leina concreta de preservacio de la pintura

romanica i en tot l'impuls noucentista encaminat a posar en ordre 1'cu-

foria modernista i tot l'esperit dc la Renaixenca corresponguc a Josep

Puig i Cadafalch, abans ja esmentat, i a qui en 1'ambit especil'ic del ro-

manic catala es deuen diverses restauracions (Sant Marti Sarroca, Sant

Joan Lie les Abadesses) i la monumental obra L'arquitectura ronrurtica a

Catalunva'33 que, sovint criticada pel diletantisme posterior, al cap dc

tres quarts de segle ningu, Ilevat potser del doctor Eduard Junvent, no

ha pogut millorar gaire.

Es natural que el Noucentisme aprecies el romanic per damunt del

gotic, mss propi del Modernisme. Hi hague en aixo, sens dubte, la per-

ccpcio del romanic catala com a current molt italianitzant i mediterra-

ni; potser va pesar-hi tambc cl paral-iclisme dels criteris d'un estil me-

dieval pero molt normal amb el ja al'ludit senv ordenador noucentista.

Sigui el que es vulgui, tot aixo quedava encara llmw del periode es-

32. J. L. SHNEIDMAN, L'imperi catalauu-ara(orres (/200-1-3 -5 0), vol. 1, Po/itica iwtcrior, Bar-

celona, 1975, 283 i s.; MEAN, op. Cit., 1, 179 i s.

33. [En col-laboracio amb A. DE FAL(;UERA i J. (;ODAN I C. sAisi, 3 vol., Barcelona, 1909-1918.
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tudiat, les dues decades centrals del nostre segle, epoca en la qua], pero,
es va tornar a polar de moda cl romanic catala; I'art sacrc no en qucda
al mange. Diversos factors poden explicar aquest return, quc ara supera
francament I'aspecte cientifico-arqueoiogic i es popularitza de mantra
acusada. Recordo, per excmple, gent amb una formacio cultural estan-
tissa que admirava cis drescos del Palau Nacional», expressio evident-
ment gees docta referida a Its pintures murals de les esglcsioles roma-
niqucs del Pirineu catala instal lades el 1923, en ple Noucentismc, al Mu-
scu d'Art i d'Arqucologia de Barcelona." Recordo tambe haver rebut
cap al 1941, quan jo era encara un estudiant de batxillcrat, 1'encarrec
dun projecte de triptic maria, quc vaig resoldre, quint a la imatge cen-
tl-al i sense dubtar-hi ,cns, amb la Marc do Deu do I'absis do Santa Ma-
ria de Taiill. Tambc sc qui, uns dcu anvs dcspres, tenia a la capcalera
del Ilit, en Iloc del crucifix traditional, una reproduccio de la Majestat
de Caldes de Montbui. Fins i tot Its casulles folgades abans impropia-
mcnt dcnominades <<gotiqucsa van esdevenir, amb la mateixa impropic-
tat, « romaniqucss. I en un ambit molt diferent, c] do I'art d'avantguar-
da, set pintors, entre cis quals figuraven Tapies, Tharrats i Guinovart,
constituiren Cl 1955 un grup anomenat « Tahull,,, del qua] existeix en-
cara una fotografia feta exactament al pen de la pintura absidal de Sant
Climent de Taiill instal-lada al Muscu d'Art do Catalunva, glossada ales-
hores pei redactor del document fundacional del grup com « Ia capella
sixtina catalana».3,

Ja sc que iota aquesta difusio i popularitzacio do fart romanic cata-
la, tot i esser molt, es encara poc si es compara amb el predicament quc
aniria assolint dcspres, i encara avui en plena vigoria; pero ho laig res-
saltar pcrquc cs durant aquest periode 1940-1960 quc de les bases cien-
tif'ico-arqucologiques posades per la capacitat organitzadora dels homes
del Noutcrntisme va sorgint-ne, i ben evident, l'esponcrosa pletora ac-
tual, manifestada en ccntcnars de textos dc tota mena degruts a autors
erudits i a d'altres que no ho son taut, nombrosos turtles mcs o menvs
populars d'amics del romanic, restauracions, massa sovint desencerta-
des, milers de reproductions grafiques aparcgudes no sols a Catalunva
siuu tambc en prou aitres palsos, expositions, cursets, maquctcs, fitxcs
mcs o menvs cncertadament didactiques dcstinades a ics escoies, impre-
sus ii-lustrats per al turisme interior i exterior, i un llarg etcetera. Tot,
endemes, amb un enlluernamcnt sovint excessiu, que no dcixa veure,
per exemple, la transccndencia, molt superior, do la nostra arquitcctura
gotica.;b Diversos components estilistico-socials pollen explicar-nos

34. I.'rxprrssiu esmcntada al'ludeix a la posterior cal'locaciu d'aqucstes pinlures al Mu-
scu d'Art de Catalunva (1934), organiizat en l'editici quc encara avui Ics hostatia i quc
sofa cl nom do a Palau Nacional» havia format part de I'Exposiciu International de
Barcelona (1 929).

35. MiRAU.es, up. cit., 242 i s.
36. t3<mii.i, Ap riucious a la inter-pretacih social de fart catald, 41 i s., 79 s., 105 i s., 132,

162 i s., i notes 35 i 51; m., L'esglrsia catalana Rirlica de rtatr rruica i la sera actualital.
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aquest fenomen, almenvs quant a la part corresponent a les dues deca-

des aqui estudiades.
En primer Iloc, i malgrat que el tastier primordialment sacre de

fart romanic pogue afectar-lo durant el parentesi 1936-1939, cal parlar-

hi d'una linia ininterrompuda, be quc amb alts i baixos, iniciada cn la

Renaixenca amb el desvctllarnent de la consciencia historica de Catalu-

nya i consolidada gracies a l'actuacio en profunditat del Noucentismc,

tot i Ies continues travcs de l'irnperialismc espanvol. Extingit el current

noucentista genui, no per aixo en va desapareixer I'esperit, com he dit

abans: ben at contrari, la major advcrsitat de les circumstancies va cs-

peronar-lo, i l'astucia propia dun pals que to el sent' com a distintiu va

fer-li aprofitar cls factors que podien ajudar-lo a sobreviure at si de I'o-

pressio. Ja he fet notar abans, en parlar del survival noucentista, la coin-

cidencia de dos historicismes: el del fcixismc espanvol, enemic del ra-

cionalisme i 1'avantguardisme artistics anteriors a la guerra civil, i el

del noucentisme renascut, nostalgic del seu mateix passat, el Nouccn-

tisme amb majuscula.

No oblidem tampoc quc Fart romanic en general -be que sovint a

Catalunva es pugui salvar d'aquesta gencralitzacio- es exponent d'una

epoca teoccntrica i autocratica, amb prou mostres de prepotencia no

sols en uns grans edificis massissos, molt romans, aferrats a la terra molt

mes quc no pas cls gotics -fins i tot cls gotics que els superen en di-

mensions-, sing tambe en uncs imatgcs apocaliptiques i acoquinado-

res; mes o menys benvist del nacionalcatolicisme espanyol, fou alhora

estimat, com a continuitat dels afanys mcdievals de la Renaixenca, per

l'irredemptismc catala, que, d'altra banda, gens retrograd, en l'ambit

d'un rcnovcllament liturgic tambe molt arrclat a Catalunva podia vcu-

rc en 1'estilitzaci6 romanica de les formes una nova aportacio a la ten-

dencia palcocristiana i prcconciliar abans exposada.

Aixo darrer cnllaca perfectament amb una altra connivencia d'intc-

ressos aparentment contraposats propia de la dinamica transitiva del

periode aqui analitzat, at iiarg del qual va anar creixent la polemica en-

tre figurativisme i abstraccio iniciada ja molt abans de la guerra civil.

Tambe aqui la pintura i l'escultura del romanic catala podrien guanvar-

se les simpatics d'ambdos currents, pcrquc en ccrta mantra n'estaven

at bell mig. I el mateix cal dir en relacio amb l'arquitectura funcional,

perque no se si, ateses les circumstancies d'epoca, hi pogue haver en el

scu temps una funcionalitat mes estricta quc la de Sant Viccnc de Car-

dona o de la majoria de temples que li son coctanis, on el dccorativis-

me, reduit fonamentalment a les bandes i els arquets llombards, hi fa

sobrera la presencia dels escultors.

Cal preguntar-se encara si aquest gust pel romanic no es pot consi-

ID., Els temples catalau .c ,gotics i el simbolisme de la Jerusalem celestial, 100 i s. Sohre

aquest tema concret tine ja molt enilestit un text expecitic.
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derar tambe, com 1'atracci6 de la simplicitat i la funcionalitat palcocris-
tiancs, a la base de la gran eclosio posterior al periods estudiat, abans
referida. Pcrquc la revolucio tecnico-industrial del segle passat va pro-
vocar la repulsio envers la grisa munotonia de Ies maquines i la produc-
tio en scrie, i, com una de tantes reactions, cl neogotic, el missatge me-
dieval dels romantics, el gotic dels segles XIX i XX. La revolucio tccni-
ca segiient, pero, la de I'electronica i les seves consequcncies, que tantes
reactions semblants a les del canvi de segle novamcnt posat de moda
cis nostres mateixos dies- ha provocat, no en to prou amb el gotic, estil
en definitiva urba; avorrida de les ciutats, Iletges, brutes, inhospites,
busca afanvosament, a Catalunva almenvs, en un estil com el nostre ro-
nmanic, ru ral, ,ccologic», amb olor de boss, d'herba gemada i de Piri-
neu, aquella Arcadia que no es ja la dels romantics sino la dels roma-
nics. Aixo podria explicar en part cl predicament molt menor obtingut
per I'arquitectura gotica de Catalunva entre cis mateixos catalans i allu-
dit suara.

Coffclusio per cal uostre tc'711pS

Llevat del mal gust i Cl triomfalisme , do base no estilistica be que
amb efectes sobre i ' estil, cis altres condicionaments exposats reconeixen
un Iunament de caracter mes aviat historicista . En aquest historicisme
al qual tcndcix a Catalunva ]' art rcligios del periode 1940-1960 no cal
veure , pcro, una posicio concreta de I'Esglcsia catalana , clerecia o fidels.

Salvant Ies distancies necessaries , la concordancia , major o menor,
de ]'art nacre amb cis critcris estctics que li son coetanis no pot cstra-
nvar ningO . Qualsevol text d'historia de fart cristia occidental esta or-
ganitrat rues o menus com ho cstan cis que cstudicn la historic de I'art
profa o , minor dit, de I'art -sense adjectius- corresponent al mateix
ambit geografic . L'Evangeli, en tant que es « el» missatge cristia , s'adap-
ta a tots els homes de tots cis indrets i de tots cis temps. Aquesta es tam-
be la rao per is qual I'art cristia es manifesta aixi mateix adaptable;
Cant, que j a cap al final del segle 11, molt abans de I'Edicte de Mila,
clones , cis cristians d'aleshores , que per raons obvies no tenien cncara
temples i celebraven 1'tucaristia amb els estris casolans, comencaren de
maniicstar artisticamcnt la scva fe decorant aquests objectcs amb imat-
ges d'extraccio evidentment pagana.i7

He dit al principi , quan he volgut fer quadrar unes dates de facil re-
cord, 1940-1960 , amb la realitat d ' un proses tan indivisible com I'evo-
lucio hurnana , que la scgona data separa mss o menus la dccada al llarg
de la qual s'anaren concretant cis intents do renovacio i la scgiient, quc

37. H. CHADwic-K, The Earhv Church , Harmondsworth , 1978, 277 i s.
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ja va recollir - ne uns fruits evidents , be que en alguns cases notablement

anteriors , com die tambe al Final del text dedicat a lcs tendencies pa-

Ieocristianes.

Aquest canvi , que aviat es veuria afavorit oficialmcnt per I'esperit Ii-

turgic conciliar , continua manifestant - se cncara avui, peril en con loot

ha plantejat molts menus problcmes que cls besllurnats al final do les

dues decades aqui analitzadcs , quan j a es percebia tambe la rcalitat del

canvi.

No seria dificil l'aplicacid de noun criteris estetics als elements de

I'art liturgic mcs propiament funcionals : edificis , versos sagrats, indu-

mentaria , mobiliari . Ja ho hem vist abans en la referencia al retorn a la

simplicitat palcocristiana . El problema residia sobretot en les imatges,;s

i, evidentment , no se ' n podien esperar solucions per la via Dali (Mado-

nes, 1949 , 1950, 1952 ; Crucifixs, 1951, 1954; Institucid de I'Eucaristia,

1955; cants divcrsos , 1955, 1957; etc.), per exemple , ni tampoc massa,

malgrat lcs previsions d'algun critic,39 a partir d ' imatges com el Sagrat

Cor que Angel Ferrant va presentar el 1954 a una exposicid d' art reli-

gids patrocinada per Eugeni d'Ors.

La solucid , afortunadament , vingue de la mateixa Esglesia .4 0 La vo-

luntat conciliar de retornar les coses al Iloc que mail no haurien hagut

d'abandonar comportava el desig de funcionalitat i la conseguent elimi-

nacid dc superfluitats . I aixo , per Si col, resolia j a cl problema , almenvs

de cara al futur.

Quant a tot alto que ja existia , natu alment , podia fer-se'n ncteja o

adaptar-ho , pcro no calia destruir-ho en bloc . Aiguns rectors que dispo-

saven de floc suficient van adoptar una solucid analoga a la dels dipo-

sits no publics on els muscus guarden les peces poc representatives: no

van destruir res, tot ho van conscrvar , i sense recdrrcr a I'amuntega-

ment a les golles, ans, al contrari , en dependencies parroquials accessi-

bles i disposant - ho mes o menus dignament , com en un petit museu; per-

clue fins i tot la mateixa carrincloneria pcrtanv tambe a la historia de

la cultura i pot fcr un bon servci als estudiosos . Evidentment , aqucst ti-

pus de solucid no marginava de cap manera l'esperit conciliar , perque

els temples corresponents , i sense violencics iconoclastes , havien quedat

nets dunes noses respecte a les quals nomcs calia vigilar que no hi re-

tornessin.

Per que he dit ara mateix , pcro, que eren les decisions conciliars, no

pas els artistes , qui situava cl problema cn vies de solucid ? Doncs per-

quc les dificultats no venien de lcs obres d ' art en clIes mateixes, sins

38. Vg. a I'anuari Arse Sacro, aqui rcpetidament citat (Barcelona, 1957, 62 is.), les respus-

tes dels artistes a un questionari sobre el cami que en el lutur has is de seguir I'art

sagrat.
39. MIiALLES , op. cii., 200 i s.- Ferrant is un dels artistes consultats en el gticstiunari es-

mentat en In nota anterior.
40. Vg. Constituciu Sacrosanclu r Coucilium, VII, sobretot articles 122, 123, 125 i 128.
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dun ma! us tradicional que cn feien fa clerecia i cis fidels, i contra cf

qua! sempre s'havien aixecat veus, a vegades ben prestigioses. Ja des do

fa mateixa aparicio de Ics imatges, Climent d'Alcxandria i Tertul-lia s'hi

oposen; un segle despres, ho fa Euscbi de Cesarea, al qual scguir^'1 Epi-

fani do Salamina. Mes Lard, al scglc VIII, toca el torn a la iconoclastia

bizantina, on molt mes que uns arguments tcologics, en venial massy

bizantins-, pcsa la percepcio instintiva dels precedents pagans de Ies

representacions de Crist, la Marc de Den i cis sants.4l Durant cis segles

XII i XIII, lee normes del Cistsr, que per un canto estabicixen la dedi-

cacio mariana do totes Ies esglcsies cistercenques, per I'altrc nomes hi

admcten la imatgc que anomcncn ,del Salvador-, i, cncara, pintada (se-

guram(2nt el Crist pintat sobrc una crew de fusta);4` i aqucst darrer cas

no es pot titllar pas d'heretic, be que precisament aleshores Ics relacions

de Francesc d'Assis amb cl papal van dernostrar com n'es d'cstantissa

a vegadcs la dilercncia que hi ha entre un hcrctge i un sant.

La prescripcio conciliar dun us parsimonios de Ies imatges en I'edi-

fici eclesiastic redueix al minim I'aparent conflicts de I'art liturgic amb

I'art profa, almenvs quant als temples de nova ereccio, periectament
adaptablcs a I'abstraccio i Ia funcionalitat que avui dominen I'ambit de
Ies funnies artistiques. Quant a la resta d'elements que anteriorment ha-
vien estat centres d'atraccio del figurativisme, com cls murs i les vidrie-

res, cis tones Iiguratius hi son cstcticament tan poc necessaris corn pu-

guin esser-ho a les catifcs o cortines; mss aviat cal veure-hi un suport
ideal per a temes totalinent abstractes o, en qualsevol cas, molt estilit-
zats, com s'esdeve, per exemple, en les vidrieres medievals, que per
aqucst motiu van pertient vigoria estctica a mesura que Ia rroximitat
al Rcnaixcmcnt cls dona qualitats mss de pintura que de mosaic. Tin-
guem presents Ies famoscs vidrieres que Chagall va projcctar per a di-
versos cdificis del judaisme, on la iconoclastia es preceptiva.

Fins i tot Ies matrixes imatges, pero, poden adaptar-se als noun cor-
rents, pcrquc, de fet, no han pas de « reproduir» : cal, Homes, que arepre-
sentin i aixo, en fa mes important de totes, c1 crucifix, hi perniet la
summa estilitzacio, pcrquc I'actitud que ]a creu hi deterinina ja parla
per clla mateixa. I no oblidem, cn definitiva, que entre Ics normes con-
ciliars liturgiques hi ha la tendcncia a ennoblir i dcstacar cl sagrari,4;
on el cristia pot pregar molt millor que davant qualscvulla imatgc.

Nomes en medis com cis de I'obscurantisme hispanic s'han pogut cri-
ticar, amb relacio a I'aspecte actual dcls temples, la influencia protes-

41. CIIAnwl(K, 01). cit., 277, 280 i s. i 283 i s.

42. Vg. la taula de C. Norton sobrc normatka cistercenca dins C'islerciau art and architcc-
turr in the British Isles, Cambridge, 1986, 315 i s.

43. Va. I'articlc 128 del text citat a la Hula 40 i el num. 95 dc la Iustructiu ad crcculiowem
C'urr,litntiorris de Sacra Litur'ia rests ordirtaudam, clue el desentotlla, i al qual ja m'he
rclrrit abans.
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tant)) i «la simplicitat liturgica del primitiu cristianisme»,44 oblidant no

cols la tendcncia de 1'Esglesia coetania vers aquella senzillesa, ara ja ofi-

cialment recomanada,45 sing tambe que l'acusada semblan4a ambien-

tal de molts temples catulics d'avui als del protestantisme hauria de fer

recordar, mes aviat, les vegades que I'Evangeli posa com a exemple, en

contraposicio al fariseisme judaic, aquells homes que els jueus conside-

raven heretges, els samaritans, i encara prou d'altres que la ceguesa del

«poble escollits rebutjava.

44. Vg. el text del jesu'ita A. BORRAS, « Arte cristiano moderno y ecumenist-no',, dins Uni-
tas, gener-mare 1964, 2 i s.

45. Vg. abans, nota 28.


