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i l’enriquiment cultural de Catalunya.
Tots els continguts, citacions i imatges
reproduïdes en els seus estudis s’acullen
a l’article 32.1 de la Ley de Propiedad
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Editorial

anhels de transcendència
DANI FoNT
Coordinador de Catalonia Sacra

Les primeres imatges que ens vénen al cap quan parlem del patrimoni cultural de l’Església solen tenir uns quants
segles. Tots pensem en imponents marededéus romàniques, en robustos campanars, en retaules gòtics plens de
gràcia, en façanes barroques ondulants. or pels vestits dels sants, plata per calzes i custòdies, pedra bona i ben
tallada per cornisses i portalades esculpides. El llegat dels avantpassats ens parla de com entenien Déu i la seva
actuació en l’Església i en la vida de les persones, i també en la nostra terra, en unes circumstàncies històriques
del tot diferents a les nostres. Pobablement aquesta distància entre les nostres circumstàncies i les circumstàncies
viscudes pels que crearen el patrimoni cultural secular ens permet percebre’l amb una major càrrega simbòlica,
amb una pàtina de veracitat que ens costa atorgar a altres obres fetes en temps més propers –i per homes més
propers- a nosaltres.
Però prou que sabem que cap tipus d’art és l’art propi de l’Església, ni més valuós, ni més autèntic. Sabem que
els edificis i els objectes creats per a les cel.lebracions prenen el rostre, la mirada, la traça, les possibilitats de les
comunitats que els necessiten i que els creen, i traspuen –amb un llenguatge possiblement només entenedor al cap
d’uns quants anys- la seva visió de Déu. I això és vàlid pels nostres avantpassats medievals, i és vàlid pels homes i
dones que poblaren les grans àrees urbanes catalanes durant la segona meitat del segle XX, per posar un exemple.
A mirar i valorar el patrimoni antic ens hi ajuda haver pogut passar el sedàs dels segles per destriar el gra de la palla;
a mirar i valorar el patrimoni modern ens hi ajuda haver-ne conegut d’aprop –quasi de primera mà- les motivacions
i i els mecanismes que el feren possible; posats aquests factors a la inversa, l’ajuda es transforma en dificultat.
Des dels orígens, la revista Taüll ha tingut clara aquesta mirada cap al patrimoni com a testimoni de la inculturació
de la fe, i n’ha valorat tant l’art dels segles reculats com l’art dels nostres dies. També ha tingut clar que per
entendre el patrimoni cultural no n’hi ha prou amb dades tècniques, cronològiques i estètiques; tant creients com
no creients necessiten conèixer amb profunditat els fonaments espirituals, teològics i litúrgics d’aquest patrimoni
si volen comprendre amb profunditat la seva raó de ser. Serveixin aquests números monogràfics de Taüll, que.
s’aniran alternant amb d’altres d’estructura habitual, per manifestar el nostre agraïment i la nostra admiració per
tots aquells qui, des d’una posició o altra, han fet possible aquesta tasca tan dificultosa de posar les obres humanes
a l’alçada dels nostres anhels de transcendència.
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procés de renovació de l’art sacre a Catalunya entre els anys 1950-1965 i estudi de
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Els prECEdEnts
Durant la primera meitat del segle XX, els fets històrics i polítics són no solsament coneguts sinó , en bona part, participats i soferts per molts de nosaltres i ens alliberen de fer-ne
una referència detallada. Des dels inicis, el país passa per un

FotograFies ceDiDes Pel monestir

proposta del Consell de redacció del TAÜLL, els membres
del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció
de l’Art Sagrat de Catalunya (SICPAS), en la reunió celebrada a Barcelona el dia 19 de febrer d’enguany, presidida per
Mons. Francesc Pardo i Artigas, Bisbe de Girona i Delegat de
Patrimoni de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET),
van considerar la conveniència de destinar algun número del
Butlletí al tema que figura a l’encapçalament, desglossantlo en dues fases: la corresponent al període 1950-1965 i la
compresa des del 1965 a l’actualitat.
Les realitzacions artístiques en general i, entre elles , les d’art
sacre (Arquitectura, Pintura, Escultura, orfebreria, Indumentària i obra tèxtil...) no solen obeir a dates ni a límits estrictes;
tenen un abans i un després, uns precedents i una posterioritat i, fins i tot, veiem aparèixer en els estils, produccions que
es contradiuen formalment amb el marc temporal i estilístic
on es troben situats..
No obstant, cal recordar i remarcar que els límits establerts
en aquesta proposta, obeeixen a esdeveniments molt importants que justifiquen el començ i l’acabament de cada fase.
L’any 1950 és el del inici de l’aplicació de l’Encíclica de Pius
XIIè “Mediator dei et hominum” (1947) seguint les normes
pastorals i doctrinals per a una reforma litúrgica progressiva
que, dos anys més tard, es concretarà. des de la Santa Seu, en
la “instrucció sobre l’art sacre”
I d’altra banda, l’any 1965 és el de la Conclusió del “Concili
Vaticà ii” (8-12-1965) i actualment es commemora el 50è
aniversari de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia “sacrosanctum concilium” que, recollint i adoptant les tasques del
Moviment litúrgic comporta una nova tradició en la construcció d’esglésies, si bé les aplicacions pràctiques contingudes en la Instrucció de (26-9-1964) ja havien entrat en vigor
durant el primer trimestre del l965.
Atès que l’empresa és, a més, prou àmplia i, possiblement,
fecunda, sembla convenient enfocar-la separadament en els
dos períodes i ocupar-nos en primer lloc de les qüestions i
realitzacions compreses entre els anys 195o-1965.

seguit de fets i convulsions: la Setmana Tràgica (1909); la instauració de la CNT (1910); la vaga general (1917); la Dictadura (1923-1930); el Govern de transició del general Berenguer
i la Segona república (1931); la creació de l’Estatut Català
(1932); els Fets d’octubre (1934) i el restabliment de l’Estatut;
la guerra civil (1936-1939) i la llarga postguerra.
En els dominis cultural i artístic i, en el marc d’aquesta presentació general de la proposta, considerem interessant repassar
resumidament els principals moviments que se succeeixen,
perquè els productes culturals i artístics incideixen directament en el tema i són també història, a vegades més fefaent
que el propi relat.
A Catalunya, dintre de l’ideari de la renaixença (segona meitat del s. XIX) i des de l’Exposició universal de Barcelona del
1888, es defineix clarament el Modernisme, expressió autòctona, coherent, pròpia de la nostra emprenedora burgesia

i d’una mentalitat progressiva industrial, traducció d’un clima
patriòtic molt confirmat.
L’obra dels dos arquitectes modernistes més rellevants, Antoni
Gaudí (1852-1926) i Lluís Domènech (1850-1923) mostra la
complexitat estilística del Moviment: Gaudí, tot i els seus agosarats assajos estructurals i els seus avenços tècnics en relació
al gòtic fou qualificat d’expressionista pel dramatisme i el tractament pictòric i escultòric que revesteix les seves obres (recordem la Casa Vicens, el Palau Güell, l’església de la Colònia
Güell, el Parc Güell i les torres del temple de la Sagrada Família
(1903-...). I l’arquitectura de Domènech, que fou considerada inicialment expressionista per la decoració epidèrmica, no
integrada, de les seves obres, amagava una forta vinculació
amb les corrents europees, una concepció espacial nova i un
ús avançat de nous materials i tecnologies. Destaquem, per
exemple, l’ Editorial Montaner i Simón (actual seu de la Funda-

Verge de Montserrat. Sales de l’Abat. J. Obiols
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Montserrat. Avantcambra del Soli. J. Obiols

ció Tàpies), el Cafè-restaurant de l’Exposició de 1888 en el Parc
de la Ciutadella, l’Hotel Internacional per a dita Exposició i el
Palau de la Música de l’any 1908, excel·lent exemple de planta
i façana lliures i estructura metàl·lica reticulada. obres que,
en conjunt, representen l’evolució de l’arquitectura catalana
vers la modernitat (estructuralisme, racionalisme i fins un cert
purisme). Hem de consignar aquí, també de manera abreujada, l’arquitecte Josep M. Jujol (1879-1949), col·laborador de
Gaudí especialment en els acabats i revestiments plàstics (ceràmiques de la façana de la Casa Batlló, pintura interior i baranes
metàl·liques de La Pedrera, elements decoratius com els bancs
sinuosos amb aplicació de ceràmica segons la modalitat innovadora del “trencadís” i solucions sorprenents per la seva
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extraordinària creativitat en el sostre de la Sala hipòstila del
mateix Parc Güell) i realitzador d’obres importants com la Casa
de la Diagonal a Barcelona, la Torre dels ous i la Casa Negre a
Sant Joan Despí, la Capella de Vistabella (1923) notable rèplica
de la cripta gaudiniana de la Colònia Güell i la Casa Planells a
Barcelona (1923-1924) i el Santuari de Montferri (1926) a l’Alt
Camp dedicat a la Mare de Déu de Montserrat que s’erigí de
manera humil amb materials senzills, ,amb prestació personal
del veïnatge i restà inacabada.
Dins de l’estil poden figurar-hi també altres arquitectes amb
una orientació quelcom diferent que, a grans trets, atén més
a aspectes de confortabilitat, propers als ideals ètics de revisionisme social del moviment Arts and Crafts.

L’aparició del noucentisme artístic es produeix l’any 1911,
uns 5 anys més tard que el literari i la seva fí durant els
anys 30, després de la successiva entrada en escena dels
moviments d’avantguarda (el surrealisme, principalment
literari, el funcionalisme del gatCpaC (1929), I les noves tendències). No obstant, persisteix durant el període
republicà i encara és present la seva influència en alguna publicació i en l’obra pictòrica d’obiols a Montserrat
(1947) i en la Sala del Bon Govern de la Casa de la Ciutat
de Barcelona (1960).
L’any 1913, Catalunya aconsegueix la instauració d’una relativa autonomia amb la creació de la Mancomunitat presidida
per Prat de la riba. El nacionalisme adopta posicions més
constructives d’ordre i de normalització dintre d’una tradició
europea, en consonància amb els postulats de normalitat, de
treball, d’estudi, de mètode, de perseverança i de refús de
superfluïtats que propugna aquest nou moviment que, en
realitat, resulta una reacció contra el Modernisme anterior,
un revulsiu al qual s’afegeix la burgesia, davant dels canvis
socials i d’un proletariat creixent.
L’Art se suma a una actitud general. Eugeni d’ors, Xènius,
des del Glossari, insisteix en la necessitat de crear cultura,
de normalitzar la ciència i la llengua, d’impulsar als artistes,
col·laborant amb la burgesia en la creació d’una “Catalunya
Ideal”. La nostàlgia d’un renaixement del qual, en el seu moment, Catalunya en fou absent, porta a la tendència neoclassicista amb arquitectes destacats com Josep Goday (18821936) i Adolf Florensa (1889-1968). En una altra posició
més coherent amb la tradició cultural, destaquen Rafel Masó
(1881-1935), arquitecte que, després d’una inicial influència
gaudiniana, entra de ple en l’esperit noucentista que, a més,
enriqueix amb les seves visites a Viena, Munich i Darmstadt
i el seu coneixement de les obres de Wagner, Mackintosh i
Hoffmann. Citem, per exemple entre altres obres seves, la
Casa Masramon a olot i la Farinera Teixidor i l’edifici Athenea
a Girona. Cal destacar també l’arquitecte Josep M. Pericas i
una de les seves obres, l’església del Carme a Barcelona. un
altre arquitecte important, amb tendència a un cert racionalisme és Francesc Folguera (1861-1960) autor de la façana
monumental del Monestir de Montserrat i del Casal Sant Jordi (Barcelona, 1929-1931)
Quant als Moviments de l’arquitectura contemporània
recordem primer el seu retard en arribar al nostre país. La Primera generació (Wright, Gropius, Mies, Nervi, Neutra, Fuller i
Le Corbusier) és activa en les dues darreres dècades del segle
XIX. Entre 1900 i 1930 surten els arquitectes de la Segona
generació (Aalto, Kahn, Jacobsen, Breuer, Johnson, Saarinen,

Tange i Dioxiadis) i des dels anys 1920-1930 intervenen, entre altres, utzon, Venturi i Stirling, figures molt representatives de la Tercera generació.
És, precisament, aleshores quan comença a Espanya la conformació, potser més intuïtiva i formal que profunda, amb les
noves corrents foranes, sobretot en les obres de García Mercadal, Bergamín i C. Fernández Schaw. Es tracta d’un fenomen puntual que cristal·litzarà en la renovació radical que, a
l’Assemblea de Saragossa (1930), proposà el GATEPAC (Grup
d’Arquitectes i Tècnics Espanyols per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània). De les tres Agrupacions regionals que,
en un principi es constituïren: Centre, Nord i Grup llevantí o
català (compost per Sert, Torres Clavé, Churruca, Yllescas,
rodriguez Arias, Armengou i Subirana) el Grup català fou
el més influent i profitós, no sols per les realitzacions que
mostren una assimilació plena de les corrents d’avantguarda,
sinó també pels escrits i treballs publicats en la revista trimestral A.C (Documents d’Activitat contemporània) portantveu
de les inquietuds i de les denúncies del Grup, que adoptà la
sigla GATCPAC i que resultarà afavorit per les circumstàncies
polítiques atès que la Segona república, la creació de l’Estatut Català i el Govern de la Generalitat presidit per Francesc
Macià, s’identifiquen amb les propostes innovadores i l’orientació racionalista de la seva arquitectura i promouen encàrrecs oficials (Habitatges experimentals per a obrers a Sant
Andreu, Casa Bloc, Dispensari Central Antituberculós i l’ideal
Pla Macià que tracen en col·laboració amb Le Corbusier). Sert
i Torres Clavé foren els capdavanters del Grup català en el
que també hi figuraren Subiño, Alzamora, F. Perales i, més
tard, r. ribas, J.Gonzalez, r. Duran reinals i Antoni Bonet.
Durant aquests tres moviments artístics que afecten en molta mesura a l’arquitectura, es realitzen a Catalunya poques
obres d’art religiós excepte les ja assenyalades en el Modernisme i Noucentisme , les pintures de Josep M. Sert a la Catedral de Vic ,les de Joan Llimona a la capella del Convent de
les Carmelites de l’Escorial a la mateixa ciutat i les de la cúpula del Cambril del Monestir de Montserrat. En el transcurs
d’aquest procés que ens ocupa, s’escaurà dedicar a aquestes
obres la deguda atenció.
Cal ressaltar, no obstant, l’activitat d’alguns artistes i, especialment, el seu esperit religiós que es manifesten en diverses
agrupacions. Els germans Joan i Josep Llimona funden el Cercle Artístic de Sant Lluc,de inspiració cristiana i sota la tutela
de l’eminent Dr. Torras i Bages, el pensament i sensibilitat del
qual en relació a l’art cristià es feren evidents en el Primer
Congrès d’Art Cristià de Barcelona (1913).
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1. Baptisme de Jesús.
Església de Sant Vicenç
de Montalt. Rafel
Solanich
2. Calzes. R. Sunyer.
1950-51
3. Custòdia. R. Sunyer
4. Calze de la 1a missa
d’Abelard Sayrach.
Dissenyat per Francesc
Folguera i gravat per
Joan Rebull. 1958
Plata i esmalt (nus)
Monestir de
Montserrat
5. Creu. M. Capdevila.
Monestir de
Montserrat
6 i 7. Sant Benet i
Sant Jordi, pintures
d’Obiols. Monestir de
Montserrat
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Coincidint amb el ressorgiment litúrgic del pontificat de Pius
Xè se celebrà durant sis dies el Primer Congrès Litúrgic de
Montserrat, presidit pels bisbes de la Tarraconense, profitosa trobada de sacerdots, religiosos i especialistes. recentment
s’ha rememorat el Centenari d’aquest primer Congrés durant
la celebració al mateix Monestir del IV Congrés Litúrgic. La
revista Vida Cristiana, fundada a Montserrat l’any 1914 i traslladada posteriorment a Barcelona, va ser l’òrgan difusor de les
conclusions que, resumidament foren: fomentar la vida litúrgica i el cant gregorià, béns ,que persistiren a Catalunya, fins i
tot, durant la postguerra civil. Gaudí (que divulgava de paraula
i obra el seu amor per la litúrgia) i el “Cercle de Sant Lluc” al
qual pertanyia, seguint l’exemple d’entitats similars de França
i de Itàlia, impulsaren la formació del Grup “Amics de l’Art
Litúrgic” (1922), secció del “Cercle”, fundat, guiat i animat
per Mn. Manuel Trens. S’integraren en els “Amics”, persones
de prestigi com els arquitectes Francesc Folguera, Bonet Garí,
Puig Boada, Joan Bergós i Joan Rubió; els escultors Rafel Solanic, Claudio Collet i Camps Arnau; els pintors Jaume Busquets i
Darius Vilàs i l’orfebre Ramon Sunyer, amb la voluntat conjunta d’adoptar noves formes expressives sense defugir els valors
tradicionals del país. Presentaren la I Exposició d’Art Litúrgic a
la Sala Parés de Barcelona (1925) que fou seguida pels visitants
amb atenció i sorpresa per la qualitat i novetat de la mostra.
Els treballs figuraren en un Anuari que, a més, incloïa orientacions litúrgiques sobre arquitectura, iconografia i indumentària. Dues altres exposicions i els Anuaris corresponents dels
anys 1928 i 1930, acreditaren un treball d’equip coordinat,
una voluntat de superació i un clar apropament vers l’art religiós modern que coneixien ( Folguera, l’any 1928, publica un
article sobre l’arquitectura religiosa moderna en l’Anuari dels
“Amics de l’Art Litúrgic” en el qual hi figuren projectes de
noves esglésies dels arquitectes Perret, Dominikus Böhm i Weber, entre altres) i que lamentablement no aplicaren en profunditat. La contemporaneïtat d’aquestes mostres amb la del
Pavelló d’Art Cristià a l’Exposició d’Arts Decoratives de París
(1925) ens permet suposar una certa sintonia entre ambdues.
En la inauguració de la Pinacoteca Vaticana (1932) hi figuraren algunes obres d’art modern i l’any següent, el Papa Pius
XIè formulà la postura de l’Església en relació al tema i “la
seva històrica capacitat de inspirar noves i belles formes sempre que vinguin estudiades i cultivades a la llum del geni i de
la fe”. L’any 1936, a la Cúpula del Colisseum de Barcelona,
es presentà encara, una altra mostra d’art religiós a cura dels
“Amics”. Consistia en el disseny i instal·lació completa d’un
altar de línies modernes i s’integrava en el Primer Saló de
Decoradors organitzat pel Foment d’Arts Decoratives (FAD)

Durant la Guerra Civil (1936-1939) Catalunya va sofrir la
destrucció total o parcial d’esglésies, la pèrdua de tresors i
béns artístics i la immolació de molts sacerdots i religiosos.
Aquesta acció cruent i devastadora, resta a Barcelona, molt
clarament ressenyada en el llibre de F. Muñoz Alarcón, Josep M. Martí Bonet i F. Catalán que tracta de l’acció pastoral
i restauradora del bisbe Gregorio Modrego Casaus, i en el
de Josep M. Martí Bonet “El Martiri dels temples a la diòcesi de Barcelona” Jordi Albertí oriol en “El silenci de les
campanes”també s’ocupa del tema d’una manera més general. La informació i denúncia d’aquest vandalisme dóna lloc
actualment, a una objectiva bibliografia.
Les tasques de reconstrucció s’iniciaren l’any 1939 i acabaren
pràcticament els anys 50. una feina certament difícil des de
tots els aspectes: escassetat de mitjans econòmics i materials
i mancança de tècnics i professionals per la inactivitat dels
Centres universitaris, Seminaris i Escoles Superiors durant
la contesa, per l’exili d’alguns i pels traumes humans que
es produïren. En gran mesura aquesta tasca la realitzà la
Dirección General de Regiones Devastadas i la Dirección
General de Colonización. A Catalunya, les esglésies foren
reparades, reconstruïdes o erigides de nova planta, gràcies,
especialment, a la Jerarquia eclesiàstica i a les parròquies i
amb la participació de tècnics amb títol anterior a la guerra
civil, excel·lents coneixedors de l’arquitectura tradicional i
dels oficis de la construcció, correctes en la seva formació
acadèmica, sovint eclèctica, sense copsar la transcendència
ni la modernitat permanent des dels anys 20, de moltes
realitzacions sacres europees.
L’Exposició Internacional d’Art Sacre de Vitoria de l’any 1939,
que podria haver servit de guia per a unes realitzacions modernes, comptà amb la presència de decoradors i artistes catalans adscrits al Foment d’Arts Decoratives i amb la notable
intervenció del seu president Santiago Marco. A Barcelona,
l’any següent, s’organitzà a càrrec del Cercle Artístic, una Exposició d’art religiós, composta d’obres d’escultura i de pintura. L’any 1941, el FAD, en la mateixa línia dels “Amics de l’Art
Litúrgic” i des de la seva Secció d’orientació Litúrgica, inicià
una important tasca de preparació i assessorament d’artistes i
professionals per a la dignificació dels temples des d’aspectes
estètics i litúrgics. Va publicar, a més, els llibres “Dos años de
arte religioso” i “Iconografia de los Santos”; organitzà dues
altres exposicions els anys 1949 i 1950 i la important mostra
d’Art religiós (1951) amb un criteri semblant al de l’Exposició
Nacional d’Art Sacre celebrada a roma l’Any Sant de 1950,
seguint les orientacions de Pius XIIè en la seva Encíclica “Mediator Dei et hominum de finals del 1947.
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FotograFies ceDiDes Per la cateDral De terrassa

5

1. Assumpció de la Verge. Santa Maria de Montserrat
(Pedralbes). Josep Obiols
2. Grup escultòric de Sant Jordi. Enric Monjo. Catedral del
Sant Esperit de Terrassa
3. El grup de Sant Jordi, acabat i policromat. Enric Monjo.
Catedral del Sant Esperit de Terrassa
4. Església de Sant Sebastià de Montmajor. A. Vila Arrufat
pintor i gravador
5. Conjunt de la part superior del presbiteri, amb les pintures
d’A. Vila Arrufat. Catedral del Sant Esperit
6. Arquitecte Lluís Bonet i Garí, auor del projecte Isaïes i
director del conjunt Catedral del Sant Esperit de Terrassa
7. Maqueta en fang. Cap de Sant Medir. Enric Monjo.
Catedral del Sant Esperit de Terrassa
8. Estudi per a la figura de La Caritat. Catedral del Sant
Esperit. Terrassa

6

7

8

11

l’iniCi dEl proCés dE rEnoVaCió
Hi ha al nostre entendre, una certa sincronització entre els
arquitectes i artistes que, en la dècada del 50, intervenen
en el procés de renovació de l’art sacre, no sols a Catalunya
sinó també en la resta d’Espanya. Les causes són múltiples;
possiblement la més important pot atribuir-se als lleus i lents
canvis socials i culturals que es produeixen i que comporten,
en general, si no completa una certa obertura vers l’exterior
i un pausat coneixement de les idees, del pensament, de la
política i de les manifestacions i moviments culturals i artístics
forans.
Malgrat ser, en general conegudes, creiem oportú recordar
breument algunes notes importants en relació al tema:
L’any 1948 es constitueix a Barcelona “Dau al Set” que agrupa artistes (Tàpies, Cuixart, Ponç, Tharrats i Brossa) que exposen en el Primer Saló d’octubre de les Galeries Layetanes
amb una obra dispar i, en un cert grau, reaccionària. Mesos
abans, alumnes de l’Escola Superior de Belles Arts s’havien
agrupat amb les denominacions de “Grup Betepocs” i “Grup
Flamma”. 1 En el mateix any 1948 es tornen a obrir els passos fronterers amb França i la oNu revoca la condemna a
Espanya produïda l’any 1946 i quatre anys més tard es resol l’aïllament del país des de la II Guerra Mundial, comença
l’arribada de turistes i, després de quasi 5 anys de tibantor
s’inicien les relacions diplomàtiques amb EE.uu. L’any 1952
es proclama la inauguració del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona i l’any següent Espanya és membre
de ple dret de la uNESCo i es formalitza el Nou Concordat
amb la Santa Seu. L’any 1958 mor S.S. Pius XIIè i és elegit nou
Papa el Cardenal roncalli, Joan XXIII qui, tres mesos després,
convoca un Concili Ecumènic.
Altres causes del procés de renovació que ens ocupa són,
al nostre entendre, la postura de part de la Jerarquia
eclesiàstica, a favor d’una expressió moderna de l’art sacre;
un interès creixent per la difusió de l’art modern mitjançant
contactes, intercanvis, conferències i publicacions; l’estímul
i l’enriquiment que suposen conèixer en directe, gràcies a
beques i viatges d’estudis, l’evolució produïda en els països
europeus en el nostre període d’aïllament i la possibilitat
d’intervenir artísticament, sense les urgències de la
postguerra, en els projectes de construcció i restauració de
moltes esglésies. Hem de conceptuar també com a motiu
important el fet de que, en començar la dècada apareixen
en escena els recents titulats en Arquitectura i en Belles Arts,
una joventut que en la seva major part va sofrir les penalitats
de la guerra civil des de la reraguarda, sense participar en la
lluita armada , sense entendre-la, sense acumular la misèria,
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el malestar i, sovint, l’odi dels combatents; una generació
desitjosa de superar el passat i àdhuc el propi present, àvida
d’obrir-se camí i amb una decidida i optimista marxa vers la
modernitat. Tot això malgrat (o potser afavorit per reacció)
un ensenyament en bona part tradicional, acadèmic,
impartit per dites Escoles i que persistirà fins a la meitat dels
anys seixanta.
La coneixença de molts dels protagonistes catalans d’aquest
moment de renovació ens permet informar i comentar breument de les seves actituds i activitats. En primer lloc constatem que, pel que pertoca a l’art sacre, Catalunya que, com
hem vist, havia seguit una trajectòria rellevant en els dominis
artístics i litúrgics en la primera meitat del segle XX, resta,
en arquitectura sacra, a un nivell inferior en relació al centre
d’Espanya, quantitativament i qualificativament. No passa el
mateix en allò referent a realitzacions artístiques d’escultura
i, especialment, de pintura mural. recordem, en relació a
aquest darrer aspecte, la rica tradició i la ininterrompuda
continuïtat de la pintura al fresc catalana. No ens ha de sorprendre, doncs, que en aquesta dècada, a més dels recents
graduats de la Facultat de Belles Arts, treballin excel·lents
mestres fresquistes entre els quals cal esmentar Antoni Vila
Arrufat (1894-1989) que va aprendre del seu pare Joan Vila
Cinca i es formà a l’Escola de Llotja i a la de San Fernando
de Madrid. Pensionat per l’Ajuntament de Sabadell, la seva
ciutat natal, féu viatges d’estudi a Itàlia i París. Participà en
diverses exposicions col·lectives i individuals, les més pròximes als nostres dies, a Buenos Aires i rosario (1954), a Barcelona (1971,1979 i 1980), a Sabadell (1974,1978,1979) i a
les Antològiques de Barcelona, Sabadell i Caldes de Montbui
(1984). També partipà en l’Exposició d’Art Sacre de Vitoria
(1940) i en la Biennal de Venècia (anys 1940 i 1952). Medalla
d’Honor de l’Exposició Nacional de Barcelona (1942) i Primera
Medalla de Gravat a l’Exposició Nacional de Madrid (1948).
Fou catedràtic de Gravat a l’Escola Superior de Belles Arts de
Sant Jordi entre els anys (1949-1958), Acadèmic de Sant Jordi
i Acadèmic corresponent de la de San Fernando. Dotat d’una
gran sensibilitat i amb ple domini de la tècnica, va introduir
innovacions en les pintures al fresc de l’església de Sant Sebastià de Montmajor, amb figures de gairebé total frontalitat,
de coloració càlida i sòbria aplicada sobre el suport normal de
calç i sorra fina tenyida de mangra (òxid de ferro roig, terrós)
que dóna matisos i qualitats nous i realça els blancs.
Josep Obiols (1894-1967). realitza estudis a Itàlia que influeixen en els aspectes compositius i creatius de la seva obra adscrita al Noucentisme. Es dedica preferentment a la pintura
mural amb treballs en edificis públics i privats de Barcelona.

És important la seva aportació artística, pintura i marqueteria
excel·lents, en el Monestir de Montserrat (1943-1951), en la
capella de Balsareny (1945) i en la parròquia de Maria reina
(1950) i en la Basílica de la Mercè (1956) ambdues a Barcelona. En els anys 1953 i 1955, treballa en el conjunt de pintura
mural del Santuari del Castell del remei.
Podem esmentar altres artistes que realitzaren obra religiosa
i que formaren part del cos docent de l’Escola d’Arts i oficis i
de la Superior de Belles Arts de Sant Jordi. Entre ells, és oportú
destacar Miquel Farré i Albagés (1901-1978) format a l’Escola
de Belles Arts de Barcelona en la qual exercí de catedràtic des
de l’any 1943. Va fer viatges d’estudis a Florència i a Granada; practicà l’aquarel·la amb gran i personal tècnica i fundà
l’Escola Internacional de Pintura Mural de Sant Cugat del Vallès. La seva obra figura en diversos edificis civils i religiosos
de Barcelona, Solsona, Mataró i Segovia entre altres localitats. L’any 1974 va pintar la cúpula de Sant Jordi del Palau
de la Generalitat de Catalunya. Fou un professor excel·lent;
un mestre molt influent i recordat pels seus alumnes, especialment pels que prengueren el relleu en els inicis del

procés de renovació que ens ocupa i que, ja aleshores,
constituïen un alumnat rellevant.
Posarem l’atenció, solsament, en els dos Grups esmentats
abans, el Flamma i el Betepocs, que realitzen la seva primera
tasca professional important a l’església de Nostra Sra. de Betlem, de Barcelona que fou incendiada i pràcticament destruïda, restant únicament dempeus la façana principal barroca. Els
murs i capelles laterals sofriren greus danys i s’ensulsià tota la
coberta. Els treballs de reconstrucció de l’obra, s’encarregaren
als arquitectes F. Folguera i Bonet Garí.
Després d’unes intervencions desafortunades (neobarroques)
en les capelles del costat dret de la nau i, essent Ecònom
de la parròquia Mn. Francesc Camprubí Alemany que havia cursat estudis artístics i de litúrgia en el Pontifici Institut
d’Arqueologia Sagrada, i estudis artístics a l’Escola Superior
de Belles Arts de Sant Jordi i era professor d’Arqueologia, Belles Arts i Litúrgia en el Seminari Conciliar de Barcelona, va
emprendre la tasca de resoldre l’acabat de les restants capelles del temple. Aquest sacerdot-artista endegà una feina
fecunda d’estudi, difusió i assessorament en qüestions d’art
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A l’esquerra mostres dels excel·lents treballs de marqueteria
realitzats per Obiols a la Sagristia de Montserrat
Dues imatges de dalt a la dreta, mestre Miquel Farré
Albagés, pintures al fresc a Raimat
Façana i interior de l’església de Betlem de Barcelona
Des de la nau, capelles del Sant Crist i del Santíssim

FotograFies color marta montcaDa

sacre en els seus viatges per Espanya i per Europa, en les seves
conferències i publicacions, en la seva actuació com a Secretari de la Comissió d’Art Sacre del Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona i com a Secretari general del Consell
diocesà de Litúrgia. A l’Escola Superior de Belles Arts de Sant
Jordi, fou un bon condeixeble i, ( d’acord amb una expressió
ben coneguda en el món de l’esport ) fou també un expert
“ojeador” que sabé escollir entre els seus companys els que
podien portar a bon terme les obres de l’església de Betlem
que són, al nostre entendre, un inici important en el procés
de renovació de l’art sacre a Catalunya en la década dels
anys 50.
No es tracta, encara, dels avenços que es produiran amb la
participació dels mateixos artistes en la seva evolució creativa,
però el resultat global de l’empresa, dirigida amb cura i cautela per Mn. Camprubí, és notable i les obres corresponents,
si bé mostren la influència recent de l’Escola, revelen també
un esperit i una manera d’expressió nova que, fins ara, no han
pas rebut la merescuda atenció i rellevància.
La inauguració de la primera i més important capella de Betlem,
la del santíssim es va celebrar el dia 23 de desembre del 1953.
En l’obra artística hi intervingueren els pintors del Grup Flamma
Joan Lleó, Domènec Fita i Albert García i l’escultor Francesc
Carulla i els del Grup Betepocs, Joan Montcada i Llucià Navarro,
pintors i Tomàs Bel, escultor. Albert García pintà el Sant Sopar
de l’absis; Joan Lleó amb la col·laboració de Fita, els plafons
laterals de la capella on s’hi representen les escenes de les
Noces de Canà,de la multiplicació dels pans i els peixos i dels
sacrificis de l’Antic Testament ( el de Caín i Abel, el de Abraham
i Isaac). El frontal de l’altar amb el relleu del Bon Pastor en
una composició sòbria i harmònica, el realitzà F. Carulla. En les
pintures de la volta cupular, a càrrec dels artistes Montcada i
Navarro, s’hi representa El Sacrifici de Melquisedec il’Adoració
de l’Anyell Místic inspirada en l’Apocalipsis, desenvolupant els
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temes de l’Altar Celestial, dels Àngels personificant el dolor i
l’alegria, dels Evangelistes i dels quatre sants barcelonins: Santa
Eulàlia, Sant Pacià, Santa Maria de Cervelló i Sant Josep oriol.
Cal també esmentar la decoració del lluernari i, en aquest àmbit
cupular, destaquem el conjunt d’àngels, uns amb atributs de
la Passió i altres amb instruments musicals. Són figures d’una
bellesa singular, amb poca intensitat de color, amb major
domini del ritme i de la línia, “éssers idealitzats, simples que”,
en paraules de Mn. Camprubí, “sense ser pròpiament místics,
fan pensar en un món transcendent”. Entre les altres obres
importants de la capella del Santíssim cal fer esment de les
pintures dels arcàngels Sant Miquel i Sant Gabriel, obra de Fita,
que figuren en els muntants del vestíbul d’accés a la capella
des de la nau principal.
El mes de juliol de 1954, en dues de les 10 fornícules de la
nau s’hi col·locaren les estàtues dels apòstols Sant Pere (obra
de Tomàs Bel) i de Sant Pau (obra de F. Carulla) i en el mes
d’agost del mateix any, s’inaugurà i es beneí la capella de la
immaculada amb les pintures de Llucià Navarro glosant la
glorificació angèlica de Maria a la part superior del parament
frontal i la glorificació de la Immaculada pels Sants i Pontífexs
a la part baixa. En els murs laterals hi figura l’expulsió d’Adam
i Eva del Paradís i l’Anunciació, pintura d’ extrema i poètica
senzillesa, com també ho és l’escultura de la Verge que presideix la capella, obra de Tomàs Bel.
El mateix any s’inauguraren també la capella del sant Crist
i part de les pintures i obres previstes en el Baptisteri situat
al costat esquerre de la nau. La capella és molt freqüentada pels fidels de la parròquia; sovint les ofrenes, “llantions”,
s’acumulen en el paviment dificultant l’aproximació a l’obra
artística i, afegit això, a la deficient distribució de la llum
(com ocorre també en les restants capelles) resulta difícil
l’apreciació de les pintures de Joan Montcada que representen, de manera eloqüent i sensible en la part frontal superior,
els quatre àngels amb els atributs de la Passió i en els paraments laterals els temes de Getzemaní i de l’enterrament de
Jesús. A la part baixa del mur de fons, Tomàs Bel hi realitzà els

1. Església de Betlem (Barcelona) Capella del Santíssim
2. Pintura al fresc. Albert García. Maqueta prèvia
3. Frontal de l’Altar. Relleu del Bon Pastor. Francesc Carulla.
Escultor
4. Sant Sopar (absis capella) i obra acabada

dos bells i expressius relleus de la Verge i de Sant Joan. Que
es disposen sobre un fons adient de mosaic tessel·lat
Finalment, en aquesta descripció abreviada, hem de comentar
l’obra realitzada al baptisteri. Domènec Fita inicià els treballs
de pintura al parament frontal, amb el tema del baptisme de Jesús. L’artista que, com tots els seus companys, havia posat una
il·lusionada i plena dedicació en l’encàrrec degué interrompre’l
per un accident laboral que va causar-li una paraplegia amb
immobilitat de la part inferior del cos, cosa que si bé l’impedí
de continuar els treballs no ha afectat la seva trajectòria artística. A. García, del mateix Grup Flamma acabà les pintures que,
actualment es troben en un estat de conservació deplorable.
L’artista, liturgista i sacerdot dinamitzador d’aquest conjunt rellevant, Mn. francesc Camprubí, edità un opuscle en el qual
hi figuren: una interessant descripció i comentari artístic i religiós de les diverses capelles realitzades a la parròquia de Ntra.
Sra. de Betlem, les crítiques laudatòries aparegudes a la premsa, el seu criteri sobre l’acabament dels treballs pendents i un
bon i ordenat aplec de fotografies en blanc i negre. Era conscient, en la seva senzillesa, de l’audaç aventura que havia emprès. Creiem, i potser ho repetim, que aquestes obres i diversos
artistes que apareixen en escena i en plena activitat en aquesta
dècada dels anys 50 són els iniciadors del procés de renovació
que TAÜLL es proposa desenvolupar en propers treballs. Comencen una feina endarrerida, ho fan amb l’entusiasme propi
de joves recentment graduats i amb la il·lusió d’obrir camins
nous. Quan a la qualificació “d’art sacre” que atorguem a moltes de les seves obres, ho fem recordant la Introducció que Titus Burckhardt posa en el seu llibre Principis i Mètodes de l’Art
Sagrat. “Els historiadors de l’art,que apliquen el terme d’ art
sagrat a qualsevol obra artística de tema religiós, obliden que
l’art és essencialment forma; perquè un art es pugui qualificar
de sagrat no n’hi ha prou que els seus temes derivin d’una
veritat espiritual, cal també que el seu llenguatge formal sigui
manifestació de la mateixa font”......”Hi ha, doncs, obres d’art
essencialment profanes de tema sagrat, però no existeix, en
canvi cap obra sagrada de formes profanes , ja que hi ha una
analogia rigorosa entre la forma i l’esperit. Una visió espiritual
s’expressa necessàriament mitjançant determinat llenguatge
formal, si aquest llenguatge falta. de manera que l’art suposadament sagrat manllevi les seves formes a qualsevol art profà,.
és que no hi ha visió espiritual de les coses.
Dos dels artistes esmentats, Joan Lleó Sánchez i Llucià Navarro rodón, moriren recentment. Els restants, als seus vuitanta anys, recorden entranyablement l’aventura de Betlem. Van superar-la i continuen sent notables professionals.
L’”ojeador” encertà plenament.
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1. Volta de la Capella del Santíssim. Sants Catalans,
Evangelistes i Àngels músics. Pintures de Llucià Navarro i
Joan Montcada.
2. Sacrifici de Melquisedec. Església de Betlem. Volta de
la Capella del Santíssim. Pintures Joan Montcada i Llucià
Navarro.

9

3. Adoració de l’Anyell Místic de l’Apocalipsi.

5. La Verge, escultura de Tomàs Bel.
6 i 7. L’Annunciació i detall del rostre de la Verge i detalls de
l’expulsió d’Adam i Eva del Paradís. Pintures al fresc de Llucià
Navarro.
8. Capella del Sant Crist. Getzemaní
9. Part frontal superior. Àngels amb atributs de la Passió
10. Deixebles dormint

FotograFies color marta montcaDa

4. Església de Betlem. Capella de la Inmaculada. Conjunt
part frontal superior: Pintures de glorificació de la Verge.
Àngels músics i portadors de la corona.
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1. Detall.
2. Davallament.
3. Conjunt escultòric parament frontal.
4. Relleus sobre fons de mosaic. Detall. Maria i Sant Joan, de
Tomás Brel, escultor.
5. Baptisme de Jesús. Domènec Fita.
6. Església de Betlem. Baptisteri. Dibuixos preparatoris per a
la pintura al fresc.
7. Estat actual amb el lamentable deteriorament de la
pintura.
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Hem de posar atenció, així mateix, a les obres d’Arquitectura
sacra corresponents a aquesta dècada. A mode de preàmbul,
recordem que en la V Assemblea Nacional d’Arquitectura celebrada a Barcelona l’any 1949, Gio Ponti encertà en dir als assistents que notaba entre ells, “incertesa i titubeig”. Hem assenyalat abans que, en aquest tema específic d’arquitectura sacra i en
el període que ens ocupa, Catalunya no assoleix els nivells d’allò
realitzat a Espanya, especialment en el centre. Potser pot atribuirse a la manca de recursos i consegüentment a la d’encàrrecs importants; a una certa atonia, a una postura temorenca i, àdhuc,
de refús de qualsevol intervenció ¨moderna o innovadora¨en les
esglésies o també pel poc interès que es dedicà a la divulgació
general del tema per una part d’historiadors i experts. La bibliografia i les publicacions i referències escassejaven i, sovint, es
limitaven a repetir alguna realització de professionals coneguts,
sense preocupar-se d’obres inèdites, potser “menors” que sorprenen per la seva senzillesa i els seus resultats.
En els dos llibres de Carlos Flores sobre l’Arquitectura
Espanyola Contemporània només hi figura una església
catalana, la parroquial de Sant Josep de Girona, obra de
l’arquitecte Joaquim Mª Masramon. Es tracta d’una obra
realitzada entre els anys 1950-1953. L’autor podria situarse molt bé en la 1ª Generació de postguerra. La nau del
temple es subdivideix en tres trams coberts mitjançant voltes
de quatre punts a mode de pal·lis monumentals. L’empenta
dels arcs transversals es trasllada als contraforts interiors
i el sistema estructural es mostra clarament en les façanes
seguint una constant històrica del país. El presbiteri, envoltat
per la capella de la reserva, la sagristia i una sala-guarderia,
és de planta quadrada i s’eleva vers l’exterior actuant de gran
llumener que escampa la llum natural sobre la Creu i l’Altar.
Tot està dissenyat i organitzat segons relacions numèriques
simples (2/3, 1/3...) i la proporcionalitat i la concisió és
intel·ligent i sensible; també, en un cert grau, monumental.
L’espai, protagonista, és auster, únic i jerarquitzat. El rajol
vist, de coloració variada, s’agermana amb la pedra i amb
els tons blancs dels murs de tancament i de les voltes. En
aquest espai es conjuguen plenament els valors bàsics
d’ordre, de senzillesa i sobrietat que l’arquitecte preconitzava
especialment per a les obres sacres. La disposició dels fidels
en batalló, l’elevació accentuada del presbiteri i de l’altar
obeeixen a un disposició unidireccional i a un concepte
sacrificial de la celebració, anteriors al Concili Vaticà II.
El pas per a una disposició assembleària i una major participació dels fidels s’ha resolt de manera provisional, disposant un
nou altar en el centre del creuer i a menor alçada, en relació
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als fidels, que l’inicial;solució aplicada en esglésies similars. En
el cas que ens ocupa, malgrat alguns problemes que, lògicament es produeixen, el trasllat de l’àmbit de la celebració ha
resultat positiu.
En el segon període de l’estudi, concretament en els anys
1971-1972, Masramon projectà i dirigí el conjunt parroquial
de Sant Jaume de Salt (Girona). El nucli del complex es destina
a l’església, de planta quadrada. La disposició de l’accés principàl i de l’altar, segons un eix diagonal, donen lloc a un ritme
que s’accentua per la fuga dels murs laterals, la pendent del
sostre de fusta i del llumener damunt del centre de la celebració. La disposició dels fidels en ventall, la pluri-direccionalitat
conservant la focalitat i l’atenuat dinamisme de l’espai tendeixen a respondre a les directrius del moment postconciliar.
Amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona que es va celebrar des del 27 de maig a l’1 de juny de
l’any 1952 es construí a la Plaça de Pius XII, l’Altar cobert,
escenari per a la celebració dels actes litúrgics i de la Missa
multitudinària. Tingué cura del projecte i de la direcció del
conjunt l’arquitecte Josep Soteras amb la col·laboració de Joaquim Vilaseca i de Lluis riudor, també arquitectes. Damunt de
la gran plataforma superior (a uns 5 metres sobre la rasant
de la plaça) s’hi disposava l’Altar i els seients per a les jerarquies de major rang. una altra plataforma, rectangular,en un
nivell intermedi es destinà a setial dels bisbes assistents. Sota
de dites plataformes s’instal·laren tots els serveis auxiliars. El
baldaquí circular, símbol eucarístic de 25 metres de diàmetre,
protegia la plataforma superior i en la part final del conjunt
s’alçà la Creu monumental símbol de l’església universal.
D’una manera clara, s’expressava des dels punts de vista funcional i estructural, la idea al·legòrica i expressiva del projecte.
El conjunt provisional, però molt ben resolt tècnicament i amb
l’ajuda d’una encertada il·luminació, va complir perfectament
la seva comesa i obtingué un èxit merescut. Feren esment
d’aquesta primera obra d’arquitectura moderna de postguerra realitzada a Barcelona, entre altres, la revista Quaderns
d’Arquitectura (núm. 15 i 16 de 1953) i l’ Anuari d’Art Sacre
1957, dirigit per Joan Ferrando roig, (magnífica publicació
reduïda lamentablement a aquest primer número) que tractava temes d’Arquitectura, Iconografia, orfebreria, d’orientació
general d’Art i notícies, amb la col·laboració dels arquitectes
Florensa, Fisac, Sostres, Bohigas i Moragas; dels sacerdots
Manuel Trens, Francesc Camprubí i Maurice Cocagnac; dels
crítics i historiadors de l’art Cirici Pellicer, Duran i Santpere, G.
Téllez, J. renart i A. Marsà i dels artistes ollé Pinell, Ferrant,
Collet, rogent, Cuixart, Capdevila i Josep Mir.

Cal ressenyar en aquest resum, la formació del Grup R de
Barcelona, l’agost de l’any 1951 i integrat pels arquitectes
A. Coderch, M. Valls, J. Pratmarsó, oriol Bohigas, J. Gili, J.
M. Sostres, Moragas i J .M. Martorell amb un esperit comú
de renovació, regeneració i revisió de l’arquitectura, oberts
a les corrents generals de la cultura. En els seus pocs anys
d’existència es produïren altes i baixes entre els components.
En la darrera exposició realitzada durant la primera quinzena
de juliol del 1958 es mostraren algunes obres d’arquitectura
religiosa espanyola moderna, tals com l’església de la
Coronació de Nostra Senyora, de Fisac, i les de les noves
parròquies de Vitoria, així com la senzilla església de Sant
Jaume de Badalona, executada per Moragas (1957). Més
endavant el Grup com a tal o algun dels seus membres, van
prendre part en altres obres d’Art sacre produïdes en la dècada
dels anys 60, de les quals només en donem aquí la referència.
oriol Bohigas i Josep M. Martorell realitzaren l’església del
Redemptor (1957-1958) i el Centre Parroquial del Verdum
(1960-1968) ambdues a Barcelona i el Centre Parroquial de la
Sagrada Familia (1965-1969) a Igualada.
El complex d’edificacions dels “Hogares Mundet” en el barri
d’Horta de Barcelona, es obra de l’arquitecte Manuel Baldrich
Tibau. L’església (1956) és de planta de creu llatina de 50 metres de llargada total, 20 metres d’amplada a la nau i 34 metres d’amplada al creuer. L’estructura és de pòrtics de formigó
armat separats entre ells, 5,60 metres i amb una alçada de 20
metres en el seu vèrtex. Entre els pilars dels pòrtics es disposen,
a tota altura, vitralls policromats. Les dimensions de la nau i la
disposició dels fidels en batalló ocasiona un problema de passivitat i de difícil participació en les celebracions, malgrat la voluntat manifesta de ritme, unidireccionalitat i polarització vers
l’Altar.És una obra que cal esmentar aquí perquè correspon al
període de transició entre la autèntica arquitectura del règim i
la de l’anomenada Escola de Barcelona que es produirà a partir
dels anys seixanta. És important també perquè resulta un bon
exemple de síntesi de les arts i l’arquitectura, atesa la intervenció en l’obra dels escultors Clarà, Subirachs, Rebull, Serra, Puigdollers i Solanic; dels pintors Farré, Mompou, Pruna, Guinovart,
Tharrats, Domènech, Fabre, Balenyà, Planasdurà, Aleu, Datzira
i Salmons i dels orfebres Sunyer i Serrahima.
Cal posar atenció, dintre d’aquesta primera fase del procés,
en les esglésies projectades i realitzades per Jordi Bonet i Armengol, arquitecte que a més de la seva important dedicació en estudis i tasques de caràcter religiós, ha dirigit amb
competència, fervor i entusiasme les obres del Temple-Basílica

de la Sagrada Família. L’església de Sant Esteve de Vinyoles
d’Oris (Barcelona 1952-1955), la de Sant Medir (Barcelona
1956-1959) la de Santa Maria de Fortesa a Piera (Barcelona
1962) i la de Sant Jaume de Cornellà de Llobregat, garanteixen l’extraordinari coneixement i, en algun cas, la seva agosarada aplicació de les estructures reticulars , de les voltes de
membrana guerxes i, successivament una millor traducció del
llenguatge arquitectònic a l’exterior i l’assoliment d’uns espais
expressionistes plenament sacres.
Entre aquestes realitzacions que també mereixeran un complet comentari, hi ha la Capella del Noviciat de la Institució
de Religioses de la Sagrada Família obra dels arquitectes Josep Puig Torné i Josep Miquel Serra de Dalmases La nau és
rectangular de 10,75 metres d’amplada i 26,25 metres de
longitud i està coberta mitjançant pòrtics de formigó armat.
El presbiteri rep llum natural lateral i la il·luminació artificial
es resol amb lluminàries formades per cilindres d’alabastre
suspesos del sostre. El sagrari és obra de Xavier Capdevila, els
vitralls, de Blay i Henderson i l’escultor Tomàs Bel va realitzar
en pedra calcària el grup de la Sagrada Família del presbiteri
i també el fris continu del Viacrucis de 16 metres de llargada
i 1,20 metres d’alçada, relleu de fusta de noguera en el mur
lateral de la nau. Destaquem també l’església del Noviciat de
la Companyia de Jesús a raimat ( Lleida 1961), realització de
l’arquitecte F. Comas de Mendoza, S.J. interessant per la seva
modernitat i ambient sacre i per la il·luminació natural obtinguda mitjançant el ressalt del mur lateral de la nau contigu a
la sagristia. Per a aquesta església, Domènec Fita va esculpir
una bella imatge de la Verge.
Finalment creiem oportú relacionar aquí una de tantes esglésies d’aquest període, que no han rebut l’atenció de les publicacions sobre arquitectura sacra. És possible que d’ara endavant, en l’estudi d’aquest procés de renovació, surtin moltes
realitzacions gairebé oblidades o menystingudes. Esmentem
de moment, l’església del Corpus Christi (1962-1965), obra
de l’arquitecte Jordi Vidal de Llobatera que forma part del
conjunt parroquial que ocupa el xamfrà situat entre els carrers
de Còrsega i de Bailén de Barcelona. L’anterior local que, des
de l’any 1933 havia servit per a les activitats parroquials del
barri, l’any 1936, després de ser cremats tots els objectes de
culte en ple carrer, fou confiscat per la “Col·lectivitat de fusters”. La nova església, comentada en el Butlletí TAÜLL (nº14)
dintre la seva senzillesa i proporcions resulta un espai celebratiu molt adient pel barri i conté peces d’escultura, pirogravat
i vitralls dels artistes Llucià Navarro i Tomàs Bel, dignes d’un
més complet comentari.
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1. Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926). La Sagrada Família
2. J. M Jujol (1918-1949) Església de Vistabella
3. Josep Soteras Mauri (1907-1989). Altar pel XXXV
Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona. 1952
4. Joaquim M. Masramon. Església de Sant Josep. Girona
(1952-1953)
4

dorra i Conca. El Flamma es formà el mes de febrer de 1948 i

5. M. Baldrich Tibau. Església de Llars Mundet: Barcelona
(1954-1957)
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CAPELLA
NAu PrINCIPAL

Interior de la nau principal de la capella del Noviciat. Vista
principal
3

1. Jordi Bonet i Armengol. Església de Sant Esteve (19521955). Vinyoles d’Oris. Barcelona
2. Jordi Bonet i Armengol. Església de Sant Medir (19561959). Barcelona
3. Josep Puig Torné i Josep M. Serra de Dalmases. Capella
del noviciat de la Institució de Religioses de la Sagrada
Família. La Seu d’Urgell. Lleida

Aquestes notes, incompletes i amb moltes llacunes, no tenen
altra voluntat que la de introducció a la primera fase de
l’estudi que el SICPAS, des del TAÜLL desitja portar a bon fí.
Creiem que aquesta primera fase que comprèn els anys 1950

a 1965, resultarà dificultosa però, alhora, molt gratificant i
rica en resultats. El Secretariat, cada Delegació de Patrimoni
de les nostres diòcesis i el Consell de redacció del Butlletí,
hauran de realitzar una tasca que exigirà força dedicació i
que, possiblement, necessitarà l’assessorament d’artistes, de
professionals i de persones que estimen el nostre patrimoni
sacre modern.

1. El Betepocs, nombrós i divers, fundat i animat per Josep M. Garrut
i romà va sobreviure durant 13 anys amb un esperit de divulgació de l’art a Catalunya i la seva projecció a l’exterior, mitjançant
exposicions i Campaments pictòrics a diversos llocs (Viladrau, Sant
Julià de Vilatorta (on sense gaire èxit, decidiren canviar el nom de
Betepocs per Lucerna), Camprodon, Eivissa, Menorca, Tarazona, An-
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voluntat de donar solidesa a les inquietuds comunes per, més tard,
donar una altres fruits”. Domènec Fita comentava: “Al meu entendre el Flamma i tot el que va seguir era un fet orgànic i d’evolució
normal, sense trencament de cap tipus. El Grup ens preparava perquè cadascú creixés en la seva pròpia progressió i inquietuds; en
certa manera ens va preparar i influir per a una trajectòria artística
que ara podem avaluar...”

Interior de la nau principal de la capella del Noviciat. Vista
lateral

adoptà el nom el dia 2 de març en una de les freqüents trobades
dels components a la Biblioteca del Muaseu d’Art del Parc de la Ciutadella. Els fundadors, alumnes també de l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi, foren: romà Vallés i Simplicio, Joan Lleó i Sánchez, Domènec Fita i Molat, Albert García Álvarez i Francesc Carulla
i Serra. Vallés i Carulla participaren en una primera obra conjunta,
a l’església de Sant Xavier del Grup de cases barates d’Horta, però
abandonaren tot seguit l’equip (Vallés perquè iniciava una tasca pedagògica a l’Institut Fernando Casablancas de Sabadell i començava
a despertar amb força el seu interés per l’art infantil, alhora que es
desprenia de l’ensenyament academicista de l’Escola de Belles Arts i
es dedicava a l’art abstracte en el que ha continuat i Carulla perquè
havia de treballar en el taller d’escultura del seu pare, aleshores ple
d’encàrrecs) Si al Betepocs podem atorgar-li un tarannà festiu, sense
descuidar la vàlua i preparació artística dels seus membres, al Flamma
li escau més un tó seriòs, un ideari més ampli, al nostre entendre.
Joan Lleó en un escrit de l’any 1982, explicava aquest ideari compartit: “la nostra tasca artística estava lluny de les exposicions i de tot
allò que fos exaltació personal. Ens consideràvem uns treballadors de
l’art. Teníem un concepte de l’art integrat a l’arquitectura, cosa que
ens donava ocasió de col·laborar amb arquitectes....”estàvem molt
interessats en xerrades de grup, conferències, viatges, amb la ferma
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SANT FELIu
DE
LLoBrEGAT

Església de sant antoni Maria Claret,
sant boi de llobregat
per JorDI CoLL I GrIFoL, JoAN GIrIBET DE SEBASTIÁN,
JorDI BurGuET I ArFELIS, CGB ArQuITECTurA, SLP

E

ns vam trobar davant l’encàrrec de fer una església de
nova planta per a la Parròquia de Sant Antoni Maria Claret
de Sant Boi, en un solar ben situat pel que fa a la presència
davant la ciutat, en una rotonda dins la ronda nord, però que
alhora tenia una geometria complexa i dificultosa. Tenia forma allargada, en orientació nord-sud, i sis costats.
Aquesta forma de la parcel·la podia ser aparentment una gran
dificultat, però alhora ens va servir per aguditzar l’enginy i reflexionar per poder donar una resposta, que estem segurs que no
s’hagués produït d’igual forma en un solar més convencional.
El programa es podia agrupar en quatre paquets: Nau de l’església, Capella del Santíssim, serveis parroquials i aparcament.
Situant d’entrada l’aparcament obligatori en soterrani, vam
voler diferenciar amb la pròpia arquitectura els llocs de culte
(nau i capella), dels destinats a serveis parroquials.
L’espai de culte havia de ser un lloc singular, tant interior com
exteriorment. Interiorment havia de ser un espai recollit i que
convidés a pregar, exteriorment havia de ser reconeixible com
a església per la pròpia forma, sense portar a equivocs.
uns elements molts importants des de l’ inici del projecte han
estat la forma i la llum. La idea principal que inspira la forma
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Planta general

és el gest de les mans juntes al pregar. Aquesta forma, que
geomètricament són dos conoides, són les cobertes que acullen la nau i que alhora són façana de l’edifici. També volíem
que tingues un enlairament cap al cel, amb un ritme creixent
des de la porta d’entrada fins darrera l’altar amb la culminació
de la creu en el seu punt més elevat.
Exteriorment aquestes cobertes de zenc s’implanten sobre un
sòcol de formigó que protegeix l’arribada al carrer i destaca
la seva singularitat. Essent el conoide una superfície reglada
(molt utilitzada per Gaudí), els talls per plans verticals perpendiculars a l’eix i paral·lels entre ells són rectes i per tant
simplifica l’estructura.

Els serveis parroquials s’havien de diferenciar clarament de la
nau i amb una edificació lateral més baixa i un tractament
neutre amb una gelosia contínua que fa de màscara davant
de diferents situacions de façana.
L’accés s’havia de produir per la zona més àmplia que dóna
a la rotonda i alhora frontissa entre les dues tipologies edificatòries, que coincideix amb el punt més baix de la nau per
obtenir, al entrar, aquesta sensació d’espai en creixement.
D’altra banda, com ja hem dit, l’altre element important és
la llum. Volíem que la llum natural llisqués per l’interior del
Temple d’una manera suau i alhora homogènia, d’aquí que
vam fer aquesta separació entre les dues cobertes tallant tot
l’edifici perquè penetrés i fos un continu evolutiu que tingués
diverses visions al llarg del dia.
També durant la nit, d’una manera indirecta, que incidís contra la coberta oposada i d’aquesta forma es reflectís cap a
nosaltres de manera més matisada que si fos directa.
En tercer lloc, dotar-la de símbols cristians, símbols reconeixibles, i per tant que, d’una manera inequívoca, s’entengués ja
des de l’exterior que estem en front d’una església catòlica.
La forma que ens venia donada per les mans en actitud de
pregar, també al dibuixar-la en planta ens donava la silueta
del peix, símbol del cristianisme des dels primers temps, que
alhora vam voler traslladar a l’exterior del Temple amb aquesta gelosia on estan dibuixats de forma sintètica uns peixos

que simbòlicament entren cap a l’interior del temple. També
des de l’exterior, la visió d’una creu i campanes en el punt més
alt de l’edifici, li donen distinció.
La gran vidriera de la façana d’accés està impregnada de
blaus, color de la Mare de Deu, devoció de Sant Antoni Maria
Claret titular de la parròquia.
Finalment, a l’interior calia dotar el que es la nau i el presbiteri d’uns elements religiosos amb una forta càrrega simbòlica, que fossin distingits i únics com són l’altar, l’ambó i la
pila baptismal. Elaborats amb pedra de Montserrat, i tractats
d’una forma peculiar que els donen un caràcter molt especial, reconeixent també en ells les formes d’aquest temple, és a
dir, també aquestes formes corbades, tant en l’altar com en
l’ambó de la paraula i l’ambó de cants.
Aquesta església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, possiblement és la darrera de nova planta construïda a Catalunya -fou presentada i comentada en la reunió-col·loqui de la
fundació Maragall celebrada el dia 9 de febrer d’enguany i
presidida pel sr. bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas, qui va
fer la conferència corresponent (Taüll núm. 43)
Si a Déu plau, en el moment oportú, podrem fer un comentari
complet sobre aquesta important realització que, certament,
correspon al segon període del procés de renovació que actualment ens ocupa la redacció.

31

1

2

3

4

32

5

1. Part superior de la capçalera.
2. Detall de l’accés.
3. Exterior des de la capçalera.
4. Conjunt des de l’accés.
5. Secció longitudinal.
6. Presbiteri.
7 i 8. Seccions transversals
6

Fotografies i plànols dels autors
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noticiari
ExposiCions quE CrEEn diàlEg EntrE fE i Cultura
(art ContEMporani)
El Consell Pontifici de la Cultura de la Santa Seu continua la
seva tasca d’oferir aquesta presència i aquest diàleg entre
l’art d’inspiració cristiana i les formes artístiques de Vanguardia, tot recollint el magisteri pontifici que demana aquest
diàleg-col·laboració entre art, artistes i Església Catòlica. Així
per aquest any 2015 la Santa Seu tindrà pavelló oficial en
dues mostres ben importants que tenen lloc a Itàlia: per una
banda la LVI Biennal d’Art de Venècia (del 9 de maig al 22
de novembre) i per l’altra amb el pavelló oficial present a
l’Expo de Milà (de l’1 de maig al 31 d’octubre), que enguany
té com a temàtica general “Nodrir el planeta. Energia per a
la vida”
paVElló dE la santa sEu a l’Expo dE Milà
un pavelló que tindrà el títol “No sols de pa”. Els responsables del pavelló han programat tot un seguit d’actes culturals i artístics al llarg d’aquests mesos, amb un rerefons,
encara que no exclusiu, espiritual, quatre dimensions ben
presents: ecològica, econòmica-social, educativa i religiosateològica. El mateix edifici que acull aquesta presència de la
Santa Seu vol transmetre aquest missatge, amb una senzillesa de forma, materials i elements emprats, destacant les
lletres que envolten l’edifici, fetes amb acer prim i que amb
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13 idiomes recullen la frase “Dóna’ns avui el nostre pa de
cada dia”. una aposta ben original que dona forma a un
bloc i amb algun element més per configurar una senzillesa
carregada de missatge.
biEnnal d’art dE VEnèCia
Aquí el títol del pavelló és “Al principi...la paraula es va fer
carn” un recorregut que porta de l’Antic al Nou Testament,
amb una relació del “Logos” i la carn, a partir d’aquí s’ha
exposat l’obra de tres joves artistes que ha reflexionat des
de la seva experiència vital i de fe amb aquest diàleg de
paraula-vida. Els autors són l’artista colombiana Monika
Bravo (1964) que ha fet una obra artística que comunica a
través de 6 pantalles i panells que comuniquen sensacions i
llenguatges. També el fotògraf moçambiquès Mário Macilau
(1984), amb 9 fotografies en blanc i negre fetes a Maputo i dedicades als nens del carrer de la capital del seu país
Moçambic. I per últim l’autora macedònia Elpida Hadzi-Vasileva (1971) que ha fet una obra amb material orgànic de
rebuig per oferir un missatge artístic sobre paraula i carn.
Ambdues iniciatives recullen aquesta aposta que es fa des
de l’Església per aconseguir un veritable i fructuós diàleg
entre fe i art contemporani, un diàleg que durant molts anys
havia allunyat art/artistes i Església.
MN. JAuME MAYorAL

noticiari

JAuME MAYorAL

MAESTRA DE ORACIÓN

ÁV I L A | A L BA D E TO R M ES
23 marzo -10 noviembre | 2015

Ávila [ Convento de Ntra. Sra. de Gracia - Capilla de Mosén Rubí - Iglesia de San Juan Bautista ]
Alba de Tormes [ Basílica de Santa Teresa ]

Diseño: ESTHER MARTÍN / Dibujo: EDUARDO PALACIOS

ExposiCió dEl Vè CEntEnari dE santa tErEsa dE JEsÚs
Volem recollir en aquest bloc d’informacions una de les
grans exposicions que amb motiu del 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús s’ha organitzat i que oferirà
als visitants de les mostra un bon nombre d’obres amb un
sentit religiós i espiritual.
La Fundació “Las Edades del Hombre” presenta aquesta
exposició dedicada a la santa i doctora de l’Església, que
des d’’abril i fins al novembre atansarà amb una magna exposició la vida i l’obra de la santa, en l’efemèride del seu
naixement. una exposició que serà acollida en dos llocs cabdals del món teresià, per una banda la ciutat d’Ávila on va
néixer l’any 1515 i per l’altra la població d’Alba de Tormes
on va morir al 1582. Més concretament a Ávila dos espais
expositius: la capilla de mosén rubí, l’església de san Juan
Bautista i el convent de Nuestra Señora de Gracia. En canvi
a la població salamantina d’Alba de Tormes la basílica de
Santa Teresa, serà l’espai que oferirà l’altre gruix patrimonial
de l’exposició.
una exposició que s’ha titulat “Teresa de Jesús: maestra de
oración”. Estarà dividida en cinc capítols: 1. “os conduje a
la tierra del Carmelo”; 2. “En la España de la contrareforma”; 3. “Las pobres descalzas de Teresa”; 4. “Maestra de
oración” i 5. “Hija de la Iglesia”. Amb un conjunt d’obres
provinents d’arreu d’España i fetes pels grans artistes com.
Zurbarán, Martínez Montañés, Salzillo, Juan de Juani, Alonso Cano, ribera, Goya, entre altres.
Webs amb més informació:
• www.lased.es
• www.stj500.cat i www.stj500.com
• http://teresadejesus.lasedades.es/index.php/en/

CatalÒnia saCra
Catalonia Sacra acaba d’estrenar la remodelació de la seva pàgina web (www.cataloniasacra.cat). La remodelació vol reforçar aquesta eina com un punt de trobada d’aquelles persones
que gaudeixen del patrimoni cultural. La nova web presenta
un nou disseny però sobretot té noves funcionalitats. El portal, amb actualització permanent de continguts, amplia la informació relacionada amb el patrimoni arquitectònic i artístic
de l’Església i ofereix, entre moltes altres, l’opció d’inscriure’s
online a les diferents activitats de Catalonia Sacra, sol·licitar
una visita a la carta (en grups) o contingut extra, com un blog
complementari, o veure imatges del patrimoni penjades pels
usuaris de la xarxa Instagram.
un dels elements més importants de la web segueix sent els continguts, que es revisen i s’amplien de manera permanent. Entre
aquests hi ha suggeriments de visites a esglésies o a recorreguts,
amb informacions bàsiques sobre les esglésies a visitar. un altre
capítol important és el que ofereix documentació genèrica sobre
com visitar una església, en què fixar-se, informació que permet
millorar substancialment la visita. Des de la web també es poden
descarregar números anteriors de la revista Taüll.
En l’àmbit tècnic, la nova web s’ha adaptat perquè també sigui
visitable des de dispositius mòbils, com telèfons intel·ligents o
tauletes. La renovació de la web s’ha realitzat amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
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Les coses realment importants
no canvien amb el temps

Durant més d’un segle, milers d’homes i dones
han estat fidels als valors que van donar origen
a CaixaBank. I això ens ha permès avançar-nos
a les necessitats de cada temps, actuant de
manera innovadora i eficaç per contribuir al
nostre objectiu final: el progrés de la societat.
Perquè no som només un banc. Som CaixaBank.

www.CaixaBank.cat

Patrocinador de
l’Equip Olímpic

Millor Banc del Món en
Innovació Tecnològica
2013 i 2014

Millor Banc
d’Espanya 2015

Certificat Europeu
de Màxima Excel·lència
en la Gestió

Realització: www.palahi.cat. Dipòsit Legal: Gi 542-2002

En 110 anys canvien moltes coses. Canvien
les persones, la forma de relacionar-se, com
es comuniquen, com s’enfronten al món…
Però hi ha coses que no canvien mai.

