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L'Arquitecte Gandl
El dol comú.—En mo-

rir en Gaudí, hem
presenciat la parado-
xa d'un gran dol col-
lectiu; d'un dol «comú»
pel traspàs a mellor vi-
da del gran artista que
ha obrat gairebé sem-
pre contra <el sentit
comú». Es curiosíssim
el fenomen de la popu-
laritat d'en Gaudí, i
alhora singular el fet
d'una real aflicció col-
lectiva, sinceríssima i
profunda, com ho fou
la dels catalans per la
mort d'<am arquitecte ».
Costaria de trobar, en
la història contempdrà-
nia un cas semblant i
no abundaria en la his-
tòria de les edats pas-
sades, i menys encara
amb el precedent, de
què l'obra d'aquest ar-
quitecte, no agradava
gairebé a ningú.

Efectivament, l'ar-
quitectura d'en Gaudí,
parlant d'una manera
general, i fent les ex-
cepcions en favor d'una
minoría intelligent i
comprensiva, el més que
ha arribat a alcançar
entre les gents és el res-
pecte, o la curiositat pel
seu aspecte extraordi-
nari. L'afecte rarament
l'ha obtingut. A l'opi

-nió de la generació ar-
tística vuitcentista ple

-na de precaucions en
l'elogi i decididament
defensiva en la pràcti-
ca, la generació nou-
centista s'hi ha sumat,
després d'algún lleu as-
saig mal reeixit cap als
camins vertiginosos que
el gaudinisme oferia. El
nostre avantguardisnme
artístic, ha fet més, ja
que algunes estones amb
més poca fortuna que
coneixements ha arribat
al blasme, afegint-se al
cas Gaudí la nova pa-
radoxa de que fossin
alguns dels innovadors
encisats en les cabrioles
del decorativisme epi-
dèrmic de l'Exposició
de París, i alguns dels
especuladors de les fron-
doses possibilitats re-
presentatives del «Cub»
els qui embestissin l'únic
innovador essencial de
l'arquitectura dels temps moderns;
que això era en Gaudí, amb més
o menys fortuna, unes estones que
altres.

Nonobstant, les realitats de les
valors positives pesen, graviten en
l'ànima col • lectiva, en apariència in-
diferent. El poble té (instint d'aques-
tes valors, i quan les perd, s'en sent el
buid. De cara a l'espectacle singular
d'un home que cremaba les naus del
viure pràctic per a consagrar la seva
existència a fer realitat el somni
d'una obra; enfront d'un cas únic en

el món artístic d'inflamada efusió,
de poètica aliança, d'entrega defi-
nitiva d'una vida a una obra, el po-
ble no ha resistit. 1-Ia vist i ha sentit
el contrast de la figura humil, gai-
rebé miseriosa de l'home amb la
grandesa del temple que bastia. La
testa cota, plena de pensaments,
blanca de llargues vetlles de l'arqui-
tecte, insignificant com una ombra
que es feia oblidadissa entre el tràfeg
urbà, i 1'empinada agulla del primer
cloquer de la Sagrada Família, aca-
bat suara, estrellant-se refulgent

en el cel. He reconegut en ell el verb
inflamat d'aquesta ànima nostra,
malgrat tot, piadossísima, que gene-
ració darrera generació fa possible la
continuïtat de l'obra del gran Tem-
ple Expiatori. Ha comprès en ell, el
sacerdot que barbotejaba amb una
llengua incompresa i un xic miste-
teriosa, l'oració immortal de la pedra
immortal amb la qual venia a plas-
mar l'íntim anhel d'expiació que
com un corrent invisible i profund,
murmura el fons de totes les grans
imperfeccions de la societat moderna.

Heu's aquí explicada
en nosaltres la raó d'a-
questdol que la coHecti-
vitat ha experimentat.
En aquella fgureta mes-
quina, en aquells ulls
blaus tant plens de vida
espiritual, en aquella
cascada de profundes
paraules que rajaben de
la boca del gran artista
hi havía perceptible als
sentits de tothom el seu
gran esperit; aquell es-
perit al qui tots, els
agradats i els no agra-
dats de la seva .obra,
havíem confiat tàcita -
mcnt, l'expressió i la
plasmació perpètua, del
més profund de la nos-
ra vida moral.
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L'eclosió del geni. —
Unes misterioses (direm
més justament) unes
providencials 'qúalitats
nadiues constitueixen
un germen al que cal
una temperatura morfi 1
adecuada, per a que la
seva eclosió sia Inés 'o
menys fructífera. Per a
en Gaudí, malgrat tot,
la temperatura moràl
ha sigut bona, i en con-
seqüència, la seva eclò-
sió magnífica.

Parlem ara, des del
pla elevat en què aquest
home ha situat la seva
vida, en despullar-sé,
com Sant Francesc
d'Assís de tot bé d'or-
dre material. Com el po-
bret d'Assís llençá a son
pare, les robes sumptuo-
ses de jovincell mundà
i es quedà nu tremolant
d'amor i llibertat da-
munt les grades de la
Cadira Episcopal com
acollint-se a la sina de
Déu, Gaudí s'lia despu-
Ilat i ha quedat nu i
lliure, llençant les seves
robes i els seus possibles
béns a la fornal on lluïa
la fosa del gran Temple.
Dormia a la seva om-
bra en un llitet precari,
que l'afectuosa soli-
citud de la Junta del
Temple no aconseguí
millorar, perquè ell no
volia. Menjaba un mos
de pa sucat de mel, i

L'Arquitecte a la Processò de Corpus (1925) vora la bandera del Círcol de Sant Lluc.	 (CL Br•angulí)	 fruites humils, que
guardaba en un farce-
llet, penjat damunt de

aula de treball. Cobria la nuesa
b robes cançades de l'ús, i quan
carrer el vianant queia en l'equí-
i li allargava una almoina, l'hau-
presa, si no hagués tingut temor
pecar de vanitós de la seva hu-

militat.
Tal era el seu renunciament. Tal

era l'entrega efusiva, que havia fet a
Déu de tot el que Déu dóna als ho-
mes. No és feina nostra fer l'elogi ni
ei comentari de les virtuts, que única
i respectuosament hem assenyalades
com un fet, el coneixement del qual
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La Cambra dormitori d'en Gaudí. En un recés del seu obrador, entre embans de fusta, el llitet humilís-sim que cll es plegaba, i complaent-se en els oficis més humils, molt sovint ell mateix es foia. Al costat,un banc de treball i un fragment de maqueta d'un dels remats dels cloquers, que en les llarges vetllesd'insomni anava resolent.	 (Cl. Ferran.)
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L'obrador del genial arquitecte. El silló i la taula on tenia costum de menjar.
Penjat d'un filferro vora el llum, dins un mocador d'herbes, l'humil sopar delgran artista consistent en dues petites llesques de pa sucades de mel i un gra -

padet de panees.	 (C(. Ferran.)

La taula de treball d'en Gaudí. L'escala, al fons, amb els penjolls d'unes llànties
pel temple, en curs d'execució, que el propi artista construïa.	 (CL Ferran.)

és indispensable al nostre propòsit de
determinar i enumerar les princi-
pals condicions i circumstàncies en
què l'eclosió del geni d'en Gaudí s'ha
produït, la qual cosa ens permet de
constatar, que aquesta renuncia que
implica una alta i singular virtut,
en deixar-lo nu de tota riquesa, el
deixaba també nu de tota nosa d'or-
dre pràctic i que en conseqüència,
aquesta circumstància bé que derivi
de la seva pròpia substància genial,
l'hem de considerar en l'ordre humà
com una de les més propícies a l'eclo-
sió del seu geni.

Una altra circumstància que hem
de judicar favorable fou el temps en
què en Gaudí va nàixer a la vida
artística. Aquest temps s'escau entre
la fi del neoclacissisme del mig
segle xix (fòrmula gcethiana ja ro-
màntica del clacissisme setcentista)
i la naixença impulsiva i fervorosa
del romanticisme pro-
piament dit. En l'ordre
arquitectònic ens arri-
bava dels pobles del
Nord la passió per les
velles ruïnes de l'edat
mitja tant oblidades.
En l'ordre general de
les idees s'obrien als
pobles les vies fecundes
del seu passat, on dor-
mien latents les llevors
de totes les possibilitats
futures. En totes les es-
feres de l'activitat in-
tellectual el passat es
revisava. La poesia i la
pintura ens en feien re-
viure els aspectes hu-
mans, i a l'anàlisi dels
fets en l'ordre de totes
les ciències de la histò-
ria, hi afegia la arque-
ología, l'anàlisi dels mo-
numents, i la seva res-
tauració; i de la seva
restauració a la seva
adaptació s'avançava
gairebé inconscientment,
per un camí que hauria
portat; a la mort, si no
hagués portat amb ell
la clau del naturalisme;
car en l'estudi del pas-
sat s'hi descobrien les
lleis, per les quals es
provava que els pro-
ductes que la història
ens ha deixat han sigut
una floració dels temps,

una eclosió dels germens naturals,
produïda en els diversos països per
aquella temperatura moral de què
parlava Taine, en aquells dies, i
que en conseqüència el temps nou,
havia de portar-nos un art nou:
Heu's aquí el modernisme.

Romanticisme i modernisme, con-
seqüència l'un de l'altre, es mogueren
a pleret a Catalunya; camp d'espe-
culacions sense ncses de tradició,
sense grans monuments a respectar,
amb una ciutat a fer, plena de fúria
expansiva, amb rengles de solars a
edificar, damunt l'erm, ça i enllà
d'unes ratlles traçades al lliure albir
de 1'urbanitzador, sense precedents
ni contactes en res ni amb res...
Darrera els restauradors com en
Rogent, els adaptadors; darrera els
adaptadors els modernistes... Aquests
modernistes romàntics transforma-
dors del nostre gòtic, amb els Marto-

rell, i Domènech al davant i els segui-
dors d'ells, amb en Gallissà, i en Puig
i Cadafalch, com a més representa-
tius: eren els modernistes que par-
tien d'una tradició, que elevaven a
gracia nova els trets de la gracia
vella, i per això el modernisme a
Catalunya (ho dirà el temps si hi ha
qui estudi i en reculli els fruits), si
en separem tot el que foren importa-
cions de modernisme alemany i
francès, fou amb el d'Anglaterra 3(fil
del Prerrafaelisme,) el que tingué
més solta de tota l'Europa, car un i
altre partien d'una tradició.

Gaudí, era al bell mig d'aquest
moviment que es derivava en corrents
interessantíssimes dignes de formar
una escola. D'aquellaplèiade d'arqui-
tectes (l'obra dels quals, amb l'aplau-
diment de la prempsa barcelonina
un il • lustre polític francès, actuant
de turista, en féu riota, no fa molts
anys, donant una proba trista de
incomprensió enfàtica), Gaudí era

potser el més ignorat. L'alta fantasia
del gran artista anava més enllà que
els altres, i res li era obstacle en
hora en què tota especulació era es-
timada i tot intent renovador més
que tolerat, ben rebut. Heu's aquí
una altra circumstància extraordi-
nàriament favorable, per a la eclosió
d'aquest geni, impossible en altre
temps, molt difícil en un altre país,
on unes tradicions rígides i uns mc-
numents exemplars, on tuja ciutat feta
i una escola tradicionalista, haurien
sigut noses enormes per a fer possi-
ble la realització de les enormes
temptatives que ha portat a cap el
nostre artista i en la incertitut atre-
vida de les quals, ningú més que el
seu geni portentós, era capaç de sos-
tenir-se.

Una altra circumstància final-
ment creiem que ha afavorit aquesta
eclosió. Ella és, la d'haver tin-
gut la sort (immensa per nosaltres)
d'haver-li sigut confiada la direcció

de les obres d'un gran
temple; sort que tenen
en els nostres temps
pocs arquitectes. L'obra,
començada per en Vi-
llar (que fou un artista
meritíssim), era a l'al-
tura dels capitells de la
cripta actual, quan el
seu iniciador, per raons
que desconeixem va dei-
xar-la. La Junta del
Temple, de la qual en
Martorell formaba part,
volia encomanar a
n'aquest la continuació
de l'obra. Raons de de-
licadesa, com potser la
cl'haver renunciat en
Villar a seguir l'obra,
formant part en Marto-
rell de la Junta, l'incli-
naren d'una banda a
renunciar la comanda i
de l'altre també, la ne-
cessitat, al seu judici,
de què s'encarregués a
un arquitecte jove. En
Martorell va proposar
a n'en Gaudí. L'il lustre
autor de les Saleses,
coneixia els talents gai-
rebé inèdits del gran
artista, i la Junta del
Temple que presidia el
Sr. Dalmases, acceptà
la proposta... En Gaudí
començaba a treballar
damunt la planta on
s'alçaven a altura dels
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capitells les columnes
d'una cripta gòtica.

Heu's aquí, per a no
enumerar més que lo
essencial, les causes que
al nostre entendre han
afavorit principalment
l'eclosió del geni d'en
Gaudí. La seva floració
portentosa s'ha anat
fent rica en coloracions
i matisos. A través de
les modes; a través de la
reacció clacissista i del
discrecionisme que
s'oposaba al modernis-
me; a través d'aquesta
complaent banalitat de
l'actual clacissisme de
contractista d'obres, en
Gaudí ha prosseguit,
fins a les més vertigi-
noses conseqüències, el
seu camí, i ha ofert al
món l'enorme gosadia
d'un pas endavant dins
la història de l'arqui-
tectura.

ma cap a les més altes ambicions de
l'art. Per arribar a elles, crearà les es-
cales magnífiques del seu sistema, de
tal manera, que el sistema vindrà
a ésser una enorme soca brancant
frondosament i portant les corren-
ties de saya des de dalt a baix de.
l'obra; fent del monument un tot
inseparable, una cadena de conse-
qüències, una successió lògica de
formes, un ésser orgànic, en fi, que
viu la seva vida de forces i de for-
mes, i palpitant amb una alenada
rítmica, compleix el seu destí.

Gaudí, fill del romanticisme espe-
culatiu i revisor, fou nonobstant i el
seu pur modernisme, o mellor dit,
fou pel seu pur modernisme., un tra-
dicionalista. El seu «pas» no s'apoia-
ba en els abims absurdes del no res,
sinó en el darrer progrés de l'arqui

-tectura; i aquest darrer progrés en la
història de l'arquitectura el trobem
en l'art gòtic. Aquest progrés, histò-
ricament, va de les solucions barbres
de l'arquitectura primitiva adinte-
llada, a les més complexes i orgàni-

ques de la volta oriental, amb totes
les seves conseqüències cupolars, i
totes les que de la mecànica d'aques-
tes formes es deriva; conseqüències
de les quals en resulta, que la part
activa i útil del monument, és molt
inferior a la part passiva de sosteni-
ment, que aquelles fan necessària;
és a dir, que la nosa de les parts mor-
tes, fa més embalum que la part viva.
Avençà l'art gòtic damunt d'aques-
tes conquestes estructurals relatives,
i troba una solució de coberta sense
murs, que trencant els arcs, divideix
i verticalitza la pressió d'aquests,
reduint al mínim, conegut fins ara,
en l'arquitectura orgànica, aquell
embalum d'arquitectura morta, que
són els contraforts; les crosses, aque-
lles crosses que en Gaudí volia fer
desapareixer, per a que el monument,
com un organisme viu i palpitant,
es bastés a sí mateix i tot ell actiu,
el temple, tot ell fos temple, allocant
la Relíquia de Déu com per un acte
de voluntat orgànica, continua i la-
interrompuda, que partint de la

base s'alcés en mur i es
torcés en coberta, do-
nant al cel el seu llom
gloriós de voluntat i
d'energia.

Heu's aquí el gran
alé d'aquest home por-
tentós. La història de
l'arquitectura li havia
llegat solucions cons-
tructives realment in-
completes. Al llarg
d'ella, tothora hem vist
que l'edifici era com

-post de dos elements:
mur i coberta; capsa i
tapadora.

L'arquitectura orien-
tal radiada tenia, da-
munt la gòtica, l'aven-
tatge de partir d'un
punt de concentració
orgànic que donaba en
certa manera una uni-
tat a l'edifici, tot en-
cerclat d'obra morta
que ell sigués. L'arqui-
tectura gòtica, bé que
tenia 1'aventatge de su-
primir en gran part
l'obra morta, no dava a
l'edifici una unitat or-
gànica, ja que era la
suma d'una sèrie d'es-
pais coberts segons un
sistema.

L'avenç a què en
Gaudí aspirà, consisteix

en què l'edifici sia una cosa única;
una superficie enèrgica que clogui
i cobreixi alhora; una sola línia de
vida que s'aguanti i es torci i co-
breixi viventa com un arbre. La
solució fou l'arc parabòlic, natu-
ralment, i avençant enllà amb aquest
principi, a través els veritables abims
de les seves conseqüències, fent cara
a totes elles, exaltant-les a la catego-
ria de fets estètics, s'ha enfilat enlloc
d'enfonzar-se, damunt d'elles, fins al
paroxisme gloriós de les agulles del
gran Temple. En Gaudí ha mort, en
deixar resolta en el paper la solució
de la coberta; la gran solució; el punt
essencial de la seva renovació arqui -
tectònica. ¡Déu ho ha volgut així!...

L'expressivismc gaudinià.— L'obra
arquitectònica viva, orgànica, és es-
sencialment un gest, una actitud de
la matèria anant a complir una fina-
litat. L'art acusa, estilitza, per dir-ho
així, aquest gest, i el fa expressiu de
manera que revelials ulls la la intel li

-gència humana, la funció que realitza.

El modernisme d'en
Gaudí.—El naturalisme
fou en l'art una conse-
qüència del romanticis-
me. Gaudí fill de l'època
romàntica, vegé com
molts, que el passat do-	 Un aspecte de l'obrador, amb els models de les imatges de la Porta del Naixement de la Sagrada Familia.

nava la lliçó de què a	 A dreta, la Fugida a Egipte i altres figures. A esquerra, Jesús Infant treballant de fuster.	 (CL Ferran.)

cada temps correspon
un art propi, i que en conseqüència
les solucions de l'antic són insufi-
cients a la vida nova que les obliga
a una penosa contracció que el nom
discret d'adaptació, no pot fer su-
portable. Cal dir però, que si foren
molts, els qui això vegeren, única-
ment ell s'atreví a avençar per aquest
camí, disposat a afrontar les darreres
conseqüències d' questa veritat.

I és que el modernisme d'en Gaudí,
no era una teoria estètica. Com en
els veritables cassos de renovació ar-
tística, cap sistema teòric els prece-
deix, sinó que és del fet, que el siste-
ma pren vida. El naturalisme d'en
Gaudí era al revés cl'una teoria un
impuls humaníssim i fervorós, portat
per una fantasia simplement porten-
tosa, nascut a la fornal mai extingi-
da d'un veritable geni creador que
sab elevar les realitats de la vida a
una dignitat estètica nova i a un
simbolisme transcendent. Aquí hi ha
el nus de tot el misteri gaudinista; en
aquesta inflamació espiritual en
aquest uélancement» de la seva àni-

Un retó de l'obrador d'cn Gaudí, on el gran artista montaba amb ses pròpies

mans, treballant com obrer, les llànties que li havien encomanat les Filles de
Maria de la Sagrada Familia.	 (Cl. Ferran.)

Un aspecte de l'obrador on es veu la maqueta del tros de nau del Creuer de
la Sagrada Família, que un cop llest el Portal del Naixement, l'arquitecte

Gaudi es proposava d'empendre.	 (Cl. Ferran.)



La Sala de l'obrador d'en Gaudi on es guarden els models de les estàtues del Portal del Naixement. Figures
de les gents humils del barri del Poblet, que l'artista emmotllava, per a ornar el gran Temple. (CI. Ferran.)

Detall d'algunes de les figures en guix, models emmotllats del natural que figuren
en la Porta del Naixement de la Sagrada Família. (CL Ferran.)
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L'exemple més alt
de finesa expressiva
que hi ha en la història
artística de l'arquitec-
tura, el trobem en l'art
grec. L'art grec, barba
en l'estructura, mal-
grat i que portés a la
darrera perfecció el seu
sistema estructural pri-
mari, fou en aquest
ordre d'expressar les
funcions orgàniques de
la matèria, el més afi-
nat, arribant, pel camí
de posar-lo a l'abast de
l'uli 1 de la intel•ligència
humana, gairebé Ú1 dià-
leg... a la confidència.

Realment, els detin-
guts anàlisis que les
modernes investiga-
cions arqueològiques
han portat a cap a Grè-
cia, diuen l'enorme
quantitat de deforma-
cions que en benefici de
l'expressió, els arqui-
tectes grecs, determi-
naren damunt dels
membres components
de l'edifici. El punt de
partida, repetim-ho, fou
l'all i la intelligència
humana. En honor d'ells
es feia: El temple, era
pel Déu, la religió per
a l'home, i a la mesura
de la comprensió i de
la visió humana, era posat el mo-
nument, que al capdavall és un
acte religiós.

Al revés l'art gòtic, donà peu a la
dita de l'humil escultor, qui treba-
llant al cim de les agulles de la Seu,
aqueferat, cisellant un capitell, en
visitar les obres el Sr. Bisbe i en ésser
interrogat pel Prelat, respecte la in-
utilitat d'aquella feina que de tant
enlaire ningú veuria, va respondre
senzill: Monsenyor; la veuran els
Angels»...

Són dos conceptes, però el més
just és el concepte grec, i al concepte
grec, va acollir-se en Gaudí: El tem

-plè és un homenatge a Déu, i l'ex-
pressió cl'aquest acto d'homenatge
és l'home qui l'ha d'entendre. En
conseqüència, l'ordre, la mesura, la
proporció, la part descriptiva de les
figuracions històriques, cal relacio-
nar-les amb l'home. Fugim del mons-
truós per tal, per a mourens damunt
la única base possible en aquest
món; la raó humana.	 -

Aquesta qualitat expressiva del
monument, té aspectes varis. El rit-
me general, fill de la relació de me-
sures; la possibilitat vital dels mem-
bres, l'expressió d'equilibri dels cos

-sos, d'un costat; ço és, la vida dels
elements amorfes. De l'altra, el re-
presentacionisme; el que era el fris
i les imatges del frontó en el tem-
ple hel lènic, mostrant llurs realitats
deformades, en honor a la posició de
l'ull humà, que pels fenómens de la
visió i de la distància les veurà així
perfectes.

Heu's aquí una preocupació que
no sentirien els gòtics, sobre tot en
l'aspecte figuratiu. Heu's aquí una
preocupació d'en Gaudí en la part
figurativa de la Sagrada Família.
L'arquitecte ha deixat un sistema de
control de deformació de les figures
segons la seva situació d'altura o de
distància de l'ull humà, i deformades
són en la seva realitat, per a què els
nostres ulls les vegin correctes.

Coneguts els principis d'aquest ori
-ginalíssim, que humilment escoltava

les grans lliçons de la història, diguem
ara que en el caire representacionista
del gran Temple, apart d'aquest prin-

animant els murs, i
somrient pels sostres,
els models en guix de
les joioses imatges del
Portal del Naixement
de la Sagrada Familia,
o veurà anguilejar en-
tre les bigues, els dra-
gons i els serpents que
s'enfilen pels pinacles
de l'absis del gran Tem-
ple. Veurà en les altres,
alguns aspectes del
procés de realització
d'aquesta escultura que,
cquest heme que no és
escultor, ha creat.

Evidentment, és de
una enorme gosadia el
fet de practicar un sis-
tema de fer escultura,
sense ésser escultor. En
Gaudí ha fet això, i de-
cidi t en la marxa, en
Gaudí no s'ha aturat:
Un preludi de preocu-
pacions però, va davant
d'aquestes imatges, en
les quals hi ha una con-
dició innegable: la vida,
que és una de les finali-
tats de l'art, i en la re-
unió i disposició de les
quals en la façana, hi
ha també indubtable
una altra qualitat ar-
tística: l'harmonia.

Es veu, seguint les
petjades d'aquest ho-

me genial i portentosament hàbil,
que la seva gosadia escultòrica par-
teix, com sempre, d'un precedent.
Plini escriu: «El primer qui féu un
retrat d'home en guix emmotllat
damunt el rostre i que reféu aquesta
imatge a basc de la cera fosa tirada
dins el guix, fou Lysistratos de
Sicyone, germà de Lysippo, del qual
us hem parlat. E11 fou qui va apli-
car-se a fer la semblança exacta;
abans d'ell, hom no es preocupava
sinó de fer les testes el més belles
possible. » Vasari diu que aquest
mateix procediment usà el Verro-
chio a Florència en el segle xv,
consistent en «emmotllar al viu les
«cose naturali»; çò és, les diverses
parts del cos humà. Ben aviat 

—segueix dient, encara =hom co-
mença a emmotllar els rostres dels
qui morien. Així, veieu per les cases
de Florència, damunt les llars i les
finestres i les portes, una infinitat
de retrats tan ben fets i naturals,
que semblen vivents.» Quan als
antics, els mestres de la crítica de
l'estatuària grega creuen reconèixer
l'aplicació del sistema en moltes
efígies funeràries de l'època helle-
nística. Quan el Renaixement, els
retrats florentins, picants de rea-
lisme, aconsellen l'acceptació en part
del mètode.

Gaudí el va adoptar, i en adoptar-
lo, sabia quines podien ésser les
conseqüències del sistema, i per a
defensar-se'n hi ha tot un treball
llarg, sord, lent, meditatiu d'estudi
del cos ]humà, que arriba a conèixer
en sos menors detalls, que dibuixa
anatòmicament i del qual en cons

-trueix en filferro una i cent vegades
l'esquelet. Procés curiosíssim, que
va de les seves anades a les aules
d'anatomia de l'hospital fins al nio

-dclatge en escala dels petits bocets
de les figures, que penja lligadets
a la maqueta, en la posició que han
d'ocupar; modelets de reduït ta-
many dels quals en construeix pri-
mer un esquelet orgànic amb Iil-
ferro; esquelet que vesteix després
amb tela metà] Tica finíssima i apta
a ésser modelada, i decidit així ales-
hores, ve el model posat en l'actitud

cipi grec que ell va seguir, seguí el
concepte gòtic. La Catedral era el lli-
bre dels pobres. La història santa era
descrita per innúmeres figuracions,
que des dels vells Profetes fins als
apóstols, passaven en processó. Al
volt de Déu, la història, la ciència, el
treball i la natura, hi eren presents.
El passat i l'avenir dels homes; la
glòria i els inferns... Tot un sistema
simbòlic es desenrotllava al llarg
de les grans portes de les Catedrals;
tota una doctrina escrita amb lletres
que eren imatges. Coronaven les
agulles els monstres misteriosos de
les edats primeres, forjen en capi-
tells i frisos, les flors de la prada
veïna i els fullatges humils de les
arbredes que ombrejaven els con-
torns... En Gaudí en el seu portal del
Naixement ha fet això. Ha represen-
tat la gran festa del món, presidida
pel Nadó. EIs Pastors humils, els
Angels de 1'Anunciata cantant ¡Glò-
ria! les neus que fonen a l'escalf del
nou Sol del nostre Orient, la història
de l'Infant i de la Mare i de l'humil

Fuster de Nazaret, la Fugida a Egip-
te al llom de la somereta; el guerrer
degollant els innocents i més àngels
encara, bufant les cornamusas de la
joia, agenollats d'adoració en el buid,
contorsionats de joia pels cantells...
Es la Pàsqua de la resurrecció del
llinatge humà a la vida eterna, el
tema imposant d'aquesta magna obra
del portal, la més gran obra d'escul-
tura del segle, des del punt de la
seva extensió... i aquesta escultura,
és feta d'en Gaudí.

En Gaudí escultor. —Un aspecte
interessantíssim i gairabé inèdit de
la personalitat d'en Gaudí, és en
Gaudí escultor. En les fotografies que
illustren aquest número, amb el
qual la nostra publicació tracta hu-
milment, d'homenatjar al genial ar-
quitecte, hem insistit en aquest
punt, i en el de donar alguns aspectes
de la vida íntima i de l'ambient on
es movia l'incansable creador. En
vàries d'aquestes fotografies de l'o-
brador del mestre, el lector hi veurà
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volguda, i la fotografia
del model en quatre de
sos aspectes a íi de. veu

-re els diversos efectes
de la posició, des dels
diversos punts de vista;
i això decidit, 1'emmot-
Ilat en guix del model,
ara nu si la figura es
nua, ara amb la llarga
túnica dels Angels del
Naixement. Després les
dones, amb aquella Ma-
ria de la Fugida a Egip-
te; després aquell Jesús
fuster, aquells infants
cantaires... Els uns re-
coberts després d'em-
motllats, amb mantells
plegats que s'enguixen
damunt, per a ésser
després copiats en pe-
dra, els altes tal com
Déu els va fer, nuets i
gràcils... I aquests mo-
dels; aquestes noies que
i'an de Mare de Déu, i
aquests homes que fan
de Pastor, i aquests
nois que fan d'Angel,
són les dones del barri
del Poblet, els mano-
bres de l'obra, els In-
fants de l'Escola Parro-
quial; els feligressos del
Temple, que es retroba

-can allí per sempre més,
que moriran en la carn
i viuran en la pedra.

Hi ha quelcom d'as
-pre en tot això; quel-

com que la condició de
vida que a tot plegat ha
infós el geni d'aquest
home ens ho fa accep-
tar fatalment encisats,
inevitablement atrets
per la seva raó, que és
més enllà de la nostra.
En Gaudí escultor me-
reix un estudi que no
podem pas fer aquí, en
aquestes ratlles ja massa

de la història de l'ar-
quitectura.

III. Ha donat la vi-
da a ruta obra d'art feta
per 1'a mor de Déu i l'ex-
piacié dels pecats dels
homes.

Un deure. -- Aques-
tes valors de l'obra d'en
Gaudí que hem deixat
suara indicades, i la rea-
litat de les quals hem
procurat de fundar, ens
obliguen a una cosa
que no hauriem gosat
de proposar a n'en Gau-
dí, que és fer un «Museu
Gaudí». Aquest Mu-
seu té com a missió
principal la de guardar
els mil cato-res» que cons-
tituïen l'obrador del
gran artista; les seves
carteres d'estudis i pro-
jectes; les fotografies
amb croquis de refor-
mes al damunt; els pe-
tits esbossos imprecisos
de les primeres idees;
els rars projectes que
executà; la reunió de
totes les fotografies i
clixés que constituei-
xen el corpus de la se-
va obra, ben detallada,
ben demostrada. Caldria
afegir-hi els bocets de
lilferro i els models
escultòrics de natura-
lesa tan trencadissa, és
a dir, fer Museu del
que fou el seu obrador;
exhibir en forma que
es pugui conservar en
sems, tot el que es refe-
reix a n'aquest cas Únic.

Aquest Museu deu
ésser instal lat a 1'om-
bra del Temple, i si
pogués ésser en el que
fou l'obrador de l'ar-
quitecte millor. Vota-

r 	 lìk.

allargassades que tracten d'enfocar que de l'art gòtic ençà es planteja	 r ` "
solament al gunspunts essencials de ol nrnhlema nii en nart resoloné	 G

5	 P
la seva obra i que tracten de fona

-mentar, sobretot, les valors univer-
sals d'en Gaudí.

Les valors universals d'en Gaudí.—
En resum, aquestes són, al nostre
modest entendre, les següents:

I. Fou l'únic arquitecte del món

El model natural abans d'ésser emmotllat per a convertir-lo en eslàtua, és posat davant d'un mirall de
quatre llunes, al qual s'enfoca l'objectiu fotogràfic que recull quatre aspectes (le la seva posició, assajant

així si l'actitud es adaptable al lloc on la futura estàtua es destina.

r

Boccts en lllferro i tela metàl lita
destinats a decorar les columnes de
la maqueta de l'inferior del Temple
(Modelats per l'arquitecte Gaudí.)

(Cl. Ferran.)
Una modesta 011a de la Parròquia de la Sagrada Familia, posant davant el mirall,

en estudi de la pose d'una imatge de la Mare de Déu.

Bocets en filferro i tela metàl • lica de
les estàtues que havien de decorar
les columnes (le l'interior del Temple.

(Modclats per l'arquitecte Gaudí.)
(Ci. Ferran.)
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Tres aspectes d'una figura d'Angel. Obra manual de l'Arquitecte Gaudi. L'esquelet de filferro és revestit de Lela metàl Tica, amb la qual son modelats els ropatges.

riem perquè es conservés la seva
modesta cambra amb el llit. Ella
dóna un tret decissiu de la fisonomia
moral de l'arquitecte; és la demos-
tració de la renúncia total als béns
del món, és el seu vot de pobresa;
la cambra nupcial del seu maridatge
amb l'obra.

Estem segurs de què nq cal pas
fer a la Junta d'obra del Temple la
recomanació de què guardi les relí-
quies gaudinianes. Aquests dies, si
no ens hagués constat, hauríem
après la veneració amb què tots els
membres d'ella tractaven a n'en
Gaudí; l'amor i la sol licitud de
què el voltaven, el respecte amb què
ens mostraven els papers que . ha
deixat. Honora a tota la Junta
aquesta actitud certament; i aquesta
apesarada indecissió amb què es
movien a les primeres hores d'haver
perdut al mestre i al company, com
honora als arquitectes, ajudant i
deixeble del mort il • lustre i el celo-
síssim capellà del Temple, la gra-
vetat afectuosa amb què ens guia-

ven a través dels estudis i fragments
de maqueta, on es veu el procés de
l'obra, i als qui hem d'agrair les
llums que ens han donat per a el

nostre modest treball... però, nos-
altres com a barcelonins voldríem
que en aquesta Barcelona que oblida
sovint el culte, o millor dit, les fòr-

mules civils del culte als grans homes,
en aquesta ciutat on no tenim cap
d'aquells recerats que són «la casa
de l'artista tal» o «la cambra de
l'escriptor qual », tinguéssim almenys
a l'ombra del temple, una mica de
recort personal d'aquell qui el bastí.
Pel cost reduït d'una Instal•lació
com la que es proposa, i per la cons

-trucció d'un nou obrador, que vin-
gués a substituir el que es conver-
tiria en Museu Gaudí, no mancarien
a bon segur els mitjans económica,
que no han de perjudicar, natural-
ment, els ingressos de l'obra del
Temple.

Com una forma d'homenatge a la
memòria del gran arquitecte., com
una demostració de l'estima en qué
tenim els seus grans mèrits i com un
honor nostre, el Museu serà útil.

Modestament oferim la idea a la
Junta del Temple, a qui pertoca el
decidir, segura de què té tota la nos-
tra afectuosa confiança.

JOAQUIM FOLcil 1 TORRES.
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Esquelets construïts en filferro, base dels bocets preparatius de les escultures d'en Gaudí.
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CASAS, VÍDUA DE F. ... DIPUTACIÓ, 119-121.
TARRAGÓ, ENRIC....... CONSELL DE CENT, 283.

Galeries d'exposicions

AREÑAS ....... ..	 ... CORTS, 670.
GALERIES DALMAU... P. GRÀCIA, 62.
GALERIES LAIETANES. CORTS, 613.

MALMEDÉ, L. ......... P. GRÀCIA, 68.
PINACOTECA, LA ...... CORTS, 644.
SALA PARÉS (MARAOALL) PETRITXOL, 8

Joiers
SUNYER, R. ........... CORTS, 660.

Laeador
BRACONS, LLUÍS ........ FOLGAROLES, 46 S. G.

Livapares
BIOSCA I BOTEY ...... RBLA.CATALUNYA, 129.

Metalls d'art
BIOSCA I BOTEY ...... RBLA. CATALUNYA, 129.
CORBERÓ, PERE ....... ARIBAU, 103.

11[iralls
CAMALÓ, SUCCESSORS DE. LÀURIA, 9.

]Mobles moderns
BADRINAS, A. ......... NEPTÚ, 2 (GRACIA).

Papers pintats
GUASCH, FILL DE JOSEP. RAURICH, 8.
SÁLV IA, FILLS DE SALV... PORTAL DE L'ÁNGEL, 4

Parquets (fàbriques)
BASTÚS, QUERALTÓ 1 C.° SANTA ELENA, 4 I 6
CASAS, VÍDUA DE F. ... DIPUTACIÓ, 119-121.

Pedra artificial
MINGUELL, JOAN ...... PARÍS, 209.

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCH, J.... ROGER DE FLOR, 164.
COROMINAS, MANUEL.... ASTÚRIES, 14 (GRÀCIA).
TRUJOLS BLEY, JOAN .. SANT GERVASI, 14 (S. G.)

Reproduccions artístiques
BECHINI, GABRIEL...... ROGER DE FLOR, 162.
PRIU, TOMÀS........... CONSELL DE CENT, 368.
RENART,	 .I.	 ........... DIPUTACIÓ, 271.

Tapisseries
BLANCO BAÑERES, H... CALL, 21.
GALÍ, F. (Agent de A. Tronc. Pari s) P. DE GRÀCIA, 59, ENT., 2.•

Tapissers
GILABERT, JOSEP ...... PASSEIG DE GRÀCIA, 114
LLOSA, PERFECTE........ BALMES, 128, TENDA.

Tapissos (Manufactura)
AYMAT, TOMÀS ......... RIUS I TAULET, 21 (SANT

CUGAT DEL VALLÈS).

Vidres d'art
CAMALÓ, SUCCESSORS DE. LÀURIA. 9.
GRANELL I C'......	 .. ENRIC GRANADOS, 46.
RIGALT, BULBENA I C.• CASANOVA, 32.

ors
CASP, 46.
MUNTANEB, 1, 2. on , 1.a
DIPUTACIÓ, 310.
ESCUDELLEES, 8, TALLER.
CASP, 56.
CLARís, 99.
DIAGONAL, 335, TALLER.
PROVEN çA, 362.
TRAVESSERA, 120, S. G.
Bonavista, 22.
P. CLARÀ. -OLOT.
CLARiS, 30, 3 ei
PG. S. JOAN, 133. ESTUDI
DIPUTACIÓ, 289, 1 er
BARCELONA, 24 (SARRIÀ)
PETRITXOL, 14.
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HISTORIA DEL MUNDO
per J. PIJOAN

S'ha publicat el primer volum d'aquesta història escrita baix un criteri
rigorosament científic i segons mètodes moderns d'investigació. El primer
volum tracta de l'origen de la Terra i de l'home d'acord amb les darre-
res descobertes paleontològiques, i està il • lustrat amb profusió de mag

-nffics gravats que reprodueixen els documents comprovatoris (le la fide-
litat del text. Es una obra de veritable profit per a tots aquells que
desitgin no tan sols ampliar sa cultura artística, sinó tenir un concepte

científic de la història de la humanitat.

Salvat Edítores, S. A. 41, Carrer de Mallorca, 49 BARCELONA

A reñas

FOTOCIRAFIA E'XPOSIGIONS

Procediments	 pigmentaria Venda d'obres
Gomes i objectes d'art
Tintes Antiguitats
Carbons Decoració
Esmalts Mobles

Corts, 670	 (junt al Ritz)

i`,lii?lil

I1IiiFiI11TIII4IIHui1Il

Fusteria

Enric Tarragó
o ^ ^

TALLER DE CONSTRUCCIONS:

Consell de Cent, 283. Telèf. 3504 A.

FABRICA D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor, 132. Telèf. 327 S. P.

L1. Bracons
Le c a d o r

Ex POSICIÓ 1 VENDA:

J. Mercadé	 Sala Parés
Passeig de Gratia, 46	 Petriteol, 3 i 5

TALLER:
i

1	 Carrer Folgaroles, 46 (S. G.)

RIc ALT, BULB>rNA i G.a
VID RIERIA D'ART 1 INSTAL'LACIONS

VIUfiIEROS

CASANOVA, 32 (entre Corts i Sepúlveda)

TELÈF. 5343-A.	 BARCELONA

EZNLL
JOIER

TEL. 813 -S.P. GRANVIA, 66o

BARCELONA

CASA FUNDADA L'ANY f835

Pintura : Paper: Decoració

Manuel Corominas

Asttíríes, 14	 Tel. 394 G.

BARCELONA (G.)

Ha sortit

La Notvel'lo d'en "FLAMA"

La Rulota
LLIBRERIA CATALONIA
Plaça Catalunya, núm. 17

XOCOLATES

Reproduccions artístiques
en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechini
TELÈFON S. P. I20

Roger de Flor, 162,1 Consell de Cent, 430

Barcelona
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LONES, LONETES, LLANETES
I ALTRES TEIXITS

TOLDOS, VELAM, BANDERES

SIMII.ARS

TENDES DE CAMPANYA

DE DIFERENTS MODELS

CONFECCIÓ DE TOTA CLASSE

DE TREBALLS DEL RAM

G. ESTAFÉ

PASSEIG DE SANT JOAN, NÚM. 8

TELÉF. 203 - s. e'.

BARCELONA

TALLER D'EBENISTERIA

DE

Frederic Orri

Construcció de
mobles de totes

 J
classes

"^illlllllllllllllllllll!Ill^^lllillllllllllllllllllllli""

• AR IBAU, 226. Barcelona

Telèfon 2091 G.

RENART

Reproduccions

Enquadraments

d'art

Diputació, 271

BARCELONA

f

i

SON ELS MILLORS

6fLEHIE5 LfVETfNE5

Corts Catalanes, 613	 Tel. A. 4902

EXPOSICIONS D'ART

TAPISSOS
LÀMPARES

DECORACIÓ

CONSTRUCCIÓ DE MOBLES
D'ESTIL

H. Blanco Bañeres
Call, zr (Pl. S. Jaume. -Telèf. rqo A.

ALFOMBRES
TAPISSERIES

CORTINATGES
LLENCERIA

TAPISSOS PERSES I D'ESMIRNA

NUSATS A MÀ

ANTIGA CASA A. OLIVA

T. Príu Maríné
Taller de daurats • Altars • Imatges

Decoració i reproducció en pasta
d'objectes d'art antic i modern
Casa especial per a la restauració

de retaules antics

Consell de Cent, 368 TELÉF. 2002 s E.
(entre Bruch i Girona) BARCELONA

TALLER DE TAPISSERIA 1 DECORACIÓ

JOSEP ClLOBERT
ANTIGA CASA ROSELI.Ó

Es tallen fundes í confec-
cíonen tota mena de cor -

e.íñ.s	 tinatges. Especialítat en
sillons de gran confort.

Passeig de Gràcia. 114	 Telèfon 2634 G.

BARCELONA

Encuadernarions

Subirana, 5, JI.

Corts, 496

Encuadernacíons de luxe,
pròpies per a presents,
de bibliòfil i de tota mena
Especíalitats en daurats a mà

lidministracib:

Llibreria Subirana, Portaferrisa, 14

ARTS CR FIQUES, S. A., SUCCESSORS D'RENRICII I C!—BARCELONA

^ j222
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