
JAUME GENÍS TERRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESI DOCTORAL: ELS FONAMENTS IDEOLÒGICS DE 

L’ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL GAUDÍ DE MADURESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

BARCELONA 

2006 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi dirigida per Antoni Marí Muñoz, catedràtic de Teoria de l’Art de 

la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 

 

DL: B.42720-2007 

ISBN: 978-84-690-8309-3 

 

 

 

 



 3 

INDEX  
 
INTRODUCCIÓ          5 
 
PRIMERA PART: Gaudí i el Modernisme 
 
1.1. La definició de Modernisme. Les dificultats per arribar a un concepte  10 
1.2. L’origen historiogràfic del Modernisme. J. F. Ràfols    11 
1.3. Els fonaments historiogràfics del Modernisme. Alexandre Cirici  20 
 1.3.1. Característiques generals del Modernisme    20 
 1.3.2. Gaudí i l’arquitectura  modernista     30 
1.4. La ideologia del Primer Modernisme Català     46 
1.5. Modernisme i catalanisme. Ideologia i política     63 
1.6. El Modernisme dins la Història de l’Arquitectura    74 
 
SEGONA PART: Antecedents literaris i arquitectònics 
 
2.1. Els precedents literaris del romanticisme arquitectònic    83 
 2.1.1. Introducció        83 
 2.1.2. L’aportació teòrica del germans Schlegel    89 
 2.1.3. Les teories de Víctor Hugo      96 
 2.1.4. Hegel i l’arquitectura gòtica      101  
2.2. The gothic revival        108 
2.3. El romanticisme arquitectònic a Catalunya: Piferrer    125 
2.4. La plenitud del romanticisme arquitectònic: Rogent    135 
 2.4.1. Els fonaments filosòfics      136 
 2.4.2. L’art simbòlic com a obra del geni     141 
 2.4.3. Una teoria de l’art       143 
 2.4.4. Art i artesania        146 
 2.4.5. El llenguatge arquitectònic      147 
 2.4.6. Història de l’arquitectura      149 
  2.4.6.1. Arquitectura simbòlica     150 
  2.4.6.2. Arquitectura clàssica      151 
  2.4.6.3. Arquitectura romàntica o cristiana    154 
  2.4.6.4. El Renaixement      162 
2.5. La influència de John Ruskin sobre Gaudí, més enllà del tòpic  165 
 2.5.1. Sacrifici         167 
 2.5.2. Veritat         168  
 2.5.3.  Poder         171 
 2.5.4.  Bellesa         175 
 2.5.5.  Vida         177 
 2.5.6.  Record         179 
 2.5.7. Obediència        182 
 2.5.8. Ruskin, profeta        183 
 2.5.9. Ruskin, socialista       186 
 2.5.10. Ruskin, Gaudí i l’arquitectura cristiana    189 
  
 
 
 



 4 

TERCERA PART: El Park Güell com a obra teòrica.  
 
3.1. El Park Güell         195 
 3.1.1. El projecte d’urbanització com a inversió especulativa  196 
 3.1.2. La ciutat jardí        199 
 3.1.3. El jardí simbòlic       205 
3.2. Entre enginyeria i arquitectura       216 
3.3. La pista dèlfica         228 
3.4. El mite de Delfos         231 
3.5. El Park Güell com a lectura de l’Estètica de Hegel    242 
3.6. Equilibri entre naturalesa i cultura      247  
 
QUARTA PART: L’arquitectura simbòlica a la Sagrada Família 
 
4.1. El temple expiatori        253 
4.2. Entre arquitectura simbòlica i desmaterialització    258 
 
CINQUENA PART: La cripta de l’església de la Colònia Güell 
 
5.1. Introducció         284 
5.2. El programa polític de la Colònia Güell      285 
5.3. Empatia i abstracció        296 
5.4. L’organicisme de Gaudí        302 
5.5. Arquitectura de l’espai        315 
5.6. Entre el dolmen i l’altar        321 
 
CONCLUSIONS 
  
6.1. Síntesi i conclusions de la primera part      328 
6.2. Síntesi i conclusions de la segona part      330 
6.3. Síntesi i conclusions de la tercera part      336 
6.4. Conclusions de la quarta part       340 
6.5. Conclusions a la cinquena part i finals      342 
 
 
BIBLIOGRAFIA          344 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INTRODUCCIÓ  

Aquesta tesi té el seu origen en els cursos de doctorat en Humanitats que ha 

portat a terme la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que permeten un treball 

interdisciplinari que inclou estudis tant de filosofia, com d’història, com d’història de 

l’art i de la literatura. De  fet la idea de la tesi se’ns acudí com a conseqüència d’un 

treball,  que proposava relacionar la filosofia de El Naixement de la Tragèdia de 

Nietzsche amb qualsevol artista que hagués actuat entre 1890 i 1900. Escollírem Gaudí i 

els resultats ens sorprengueren tant, que ens portaren a decidir centrar el nostre treball 

en aquest tema.  

Relacionar Gaudí amb Nietzsche semblava agosarat en principi. El filòsof de la 

mort de Déu, amb la seva retòrica anticristiana, estava aparentment ben allunyat del 

catòlic militant, i gairebé sant, arquitecte català. Tanmateix establir una connexió entre 

el concepte de dionisíac i el tractament de la naturalesa que feia Gaudí resultà un camí 

prou fructífer que ens obrí innumerables possibilitats. Després sorgiren altres punts de 

contacte, que ens indicaven la necessitat de revisar tot el panorama intel·lectual europeu 

en el si del qual naixia l’arquitectura de Gaudí i alhora analitzar la seva obra  en el 

context de la problemàtica de l’art europeu de principis de segle, en la gènesi de les 

avantguardes. 

La primera fase de la nostra investigació es centrà, doncs, en descobrir la 

possible influència que Friedrich Nietzsche hagués pogut tenir sobre Gaudí i aquesta, 

com es veurà, es feia molt evident al Park Güell. Una investigació sobre el tema ens 

portà a les Lliçons d’Estètica de Hegel i a una anàlisi del parc a la llum d’allò que 

anàvem descobrint. També a una història dels fonaments filosòfics tant de la ciutat jardí, 

com dels jardins en general. Això constituí bàsicament el nostre treball de recerca, final 

dels cursos de doctorat. 

La connexió amb Nietzsche, tanmateix podíem suposar, havia de ser només el 

cim d’una muntanya que restava submergida. Si Nietzsche culminava un cert pensament 

europeu del segle XIX era certament possible trobar en l’arquitectura de Gaudí 

l’empremta d’aquest pensament, el Romanticisme, i descabdellar el fil dels fonaments 

ideològics de l’artista 

La nostra intenció, doncs, era situar Antoni Gaudí dins del paisatge intel·lectual 

de la seva època. Explicar quines eren les preocupacions artístiques del seu temps a 

nivell europeu i mostrar com aquestes preocupacions es reflectien en l’obra de 

l’arquitecte.        
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La complexitat de l’obra de Gaudí, immersa en un mercat en el qual havia de 

competir, evidentment no sempre li permetia fer allò que volia o introduir les seves 

idees en les seves obres. L’arquitectura depèn tant o més de la voluntat dels clients que 

de la voluntat dels arquitectes. Certament els clients burgesos de Gaudí recercaven la 

notorietat social a través de l’originalitat i l’exotisme de la seva obra que els permetia 

sobresortir per sobre de la resta de la burgesia. La “Mansana de la Discòrdia” seria un 

clar exemple d’aquesta competició entre arquitectes, però sobretot, entre burgesos. 

L’arquitectura civil depèn, doncs, en bona mesura del gust del client i sobretot del 

pressupost. D’entrada, per tant, calia acotar el territori a aquelles obres on Gaudí havia 

tingut una major llibertat i alhora havia disposat de grans pressupostos i no havia estat 

subjecte a terminis de lliurament (El meu client no té pressa, diu que deia referint-se a la 

Sagrada Família). I ens va semblar que les obres on l’arquitecte havia gaudit d’una 

major llibertat havien estat precisament la Sagrada Família, el Park Güell i la cripta de 

l’església de la Colònia Güell, obres que totes elles tenien una forta càrrega ideològica. 

Aquesta tria ens portava a establir també un límit temporal que ens obligava a centrar-

nos només en l’arquitectura de maduresa perquè era la que, d’alguna manera, reflectia 

millor el pensament de Gaudí i també la seva importància. Eren també, juntament amb 

la Pedrera i la Casa Batlló, les seves obres més conegudes. Certament la primera 

d’aquestes darreres obres contenia també elements religiosos, mentre que la segona  

exhibia elements mítics que es podrien relacionar amb el tema que es desenvoluparà en 

aquest treball. D’altra banda, si bé es podria objectar el caràcter religiós del Park Güell,  

al llarg d’aquesta tesi creiem poder justificar els motius de la seva inclusió i 

consideració com a arquitectura religiosa, encara que, potser, caldria afegir-hi l’adverbi 

falsament1.  

La figura d’Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852- Barcelona, 1926), tot i tenir una 

bibliografia molt extensa i gairebé inabastable, presenta importants llacunes en el 

coneixement tant de la seva biografia, com del seu pensament. No és pas un fet casual. 

El mateix Gaudí en fou en certa manera el responsable. Els seus escrits, que només 

abasten l’època de joventut, són sempre fragmentaris i sovint no depassen la categoria 

de mers exercicis escolars, que molt difícilment podrien justificar una obra teòricament 

                                                 
1 Al llarg d’aquest treball creiem poder justificar la inclusió del Park Güell dins l’apartat d’arquitectura 
religiosa, encara que vinculada al paganisme. Altrament, el Park Güell també té una interpretació cristiana 
que hem obviat en aquest treball, perquè, al nostre criteri, hi és una mica forçada, com els símbols 
religiosos que Gaudí col·locava en les seves obres civils, als quals ens acabem de referir. Com veurem en 
el cos de la tesi, el rellevant del Park Güell és el seu relat mític.   
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tant complexa com la seva2. D’altra banda, en la seva edat madura, Gaudí intentà bastir 

entorn seu un aura de misteri, que el revestia del carisma del geni. És lícit suposar que 

ell no volgué mai desvelar completament el seu pensament i que cregué que aquest 

quedaria reflectit en la seva obra i en els breus, foscos i sovint contradictoris aforismes 

que els seus deixebles recollien3. 

Foren aquests deixebles els que iniciaren la interpretació de l’obra gaudiniana 

des del principi. Tanmateix, com en tota revelació profètica, mort el mestre, 

aparegueren les sectes. I així, mentre per a uns Gaudí era sobretot un fenomen religiós, 

per a altres era el pare del racionalisme arquitectònic i per a uns altres, encara, un 

precursor de l’Art Nouveau. També aparegueren un Gaudí simbolista, un 

d’expressionista, un de surrealista, un de nacionalista, un de sant, etc. Calia, doncs, 

enfrontar-se a una bibliografia diversa i fins i tot contradictòria. I calia, també, 

reconèixer que Gaudí se n’havia sortit prou bé de la seva dèria d’envoltar-se d’un aura 

de geni, amb l’ajut impagable de Joan Maragall, i amb la col·laboració dels qui després 

foren els seus biògrafs4. 

Evidentment, des dels camp de la Història de l’Art, i més concretament de la 

Història de l’Arquitectura, hi havia hagut intents de valorar i situar l’obra de Gaudí. 

Tanmateix la manca d’una connexió teòrica i el desconeixement de la situació cultural 

catalana feien que per part dels historiadors estrangers la seva arquitectura fos sovint 

considerada inclassificable, excèntrica, exòtica, obra d’un geni local, desconnectada de 

qualsevol altra obra contemporània, i inspirada pel paisatge o per la tradició 

arquitectònica del país.  

En primer lloc, doncs, volguérem investigar quines eren les opinions que els 

estudiosos fonamentals de Gaudí, aquells que havien posat les bases per al coneixement 

de la seva arquitectura, tenien sobre el seu pensament i les raons que el portaren a 

introduir en els seus edificis innovacions tan notables, interpretacions tan lliures i 

motius tan exòtics. També era importat determinar quina fou la relació entre Gaudí i el 

moviment Modernista, i la seva ideologia, i, evidentment, determinar si podíem 

classificar Gaudí dins d’aquest moviment com s’acostuma a fer. Igualment era 

important definir la relació entre aquest moviment i l’Art Nouveau  per determinar 

                                                 
2Tot el que va escriure Gaudí es pot consultar a Antoni GAUDÍ, Escritos y documentos, edició de Laura 
MERCADER, El Acantilado, Barcelona, 2002 
3 El llibres més complets en aquest aspecte: Ignasi PUIG-BOADA, El pensament de Gaudí, Publicacions 
del  Col·legi d’Arquitectes, Barcelona, 1981, i també Joan BERGÓS I MASSÓ, Antoni Gaudí, l’home i 
l’obra, Barcelona, 1954 i 1999  
4 Per exemple Josep PLA, dins la sèrie Homenots, Antoni Gaudí, Barcelona, 1960 
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també quina era la situació de Gaudí en la Història de l’Arquitectura. Això, com ja hem 

dit, ens enfrontava als estudiosos internacionals que normalment el tenien per un 

fenomen exòtic i excèntric.  

Un important sector de la Història de l’Arquitectura, però, preferia vincular 

Gaudí  al moviment medievalista. A nosaltres aquesta opció ens semblà el punt de 

partida més plausible. Internacionalment aquesta era la tesi acceptada per Sweeney i 

Sert5 en un dels primers estudis fonamentals sobre Gaudí, que hi era vist com un 

renovador de l’arquitectura neogòtica. Oriol Bohigas, abundava en aquesta tesi, tot i que 

l’ampliava a tots els arquitectes modernistes, que Sweeney i Sert, havien menyspreat, i, 

sobretot, a Domènech i Montaner. Tant els uns com l’altre però donaven una visió 

tècnica de l’arquitectura que no explicava l’originalitat i les transformacions que Gaudí 

introduí dins del neogòtic. 

Ens calia, doncs, tornar al neogòtic, analitzar la seva ideologia i veure quina 

havia estat la seva repercussió a Catalunya. La relació entre el pensament romàntic i la 

revalorització del gòtic era evident, per tant era aquest pensament romàntic que ens calia 

revisar. Sobretot als germans Schlegel i al propi Hegel. També ens calia analitzar la 

influència del gothic revival i, encara més, les figures de Pugin i Ruskin. Entre els uns i 

els altres crearen el concepte d’arquitectura cristiana, identificada amb l’arquitectura 

gòtica, alhora que expandiren una sèrie de tòpics que caracteritzarien el mateix concepte 

de gòtic. Aquesta ideologia es transmeté a Catalunya, on tingué com a màxims 

representants a Pau Piferrer i a Elies Rogent, un fil que ens portava directament a 

Antoni Gaudí.  

    En aquest treball, doncs, hem intentat demostrar que l’arquitectura de Gaudí 

és la conseqüència lògica de la teoria de l’arquitectura cristiana elaborada pel 

romanticisme alemany, i, dins d’un espectre més ampli, de la teoria de l’art generada 

per aquest moviment que durant els darrers anys del segle XIX i primers del segle XX 

donà lloc a la gran revolució artística que anomenem art contemporani. 

Tanmateix aquesta teoria no havia generat, com reconeixia J. K. Huysmans, una 

arquitectura sagrada comparable a la medieval. Els grans monuments del segle XIX no 

semblaven tenir la força espiritual que havien posseït els dels segles XIII i XIV. La 

arquitectura religiosa del romanticisme havia fracassat. Ruskin havia indicat les causes 

                                                 
5 James Johnson  SWEENEY- Josep Lluís SERT, Antoni Gaudí, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1961  
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d’aquest fracàs. El neogòtic més que imitar les formes del gòtic, com preconitzava 

Viollet-le-Duc, havia d’imitar el seu esperit6.   

Gaudí volgué investigar les estructures i les formes d’una arquitectura cristiana 

del segle XX. Tanmateix, el fracàs de l’arquitectura religiosa del segle XIX,  significava 

que calia una revisió de la teoria romàntica del gòtic. Això per una banda significava 

acceptar els pressupostos de Ruskin, però també significava introduir un nou concepte 

del sagrat basat en l’element material, bàrbar, no conceptual. En tot aquest procés hi 

havia tingut una importància fonamental la figura del poeta i pensador Joan Maragall, el 

pensament filosòfic i estètic del qual es trobaria estretament lligat a l’obra de Gaudí. 

Maragall i Gaudí foren les dues figures més destacades de l’anomenat segon 

modernisme, o neoromanticisme, i això ho veié Eugeni d’Ors, que atacà aquesta 

tendència intel·lectual, directament lligada a Schopenhauer, Nietzsche i al 

redescobriment del Romanticisme alemany, sobretot de Novalis. 

En tota aquesta recerca Gaudí combinà les tendències més oposades sempre a la 

recerca d’una arquitectura cristiana. Així si d’una banda maldà per assolir l’espiritualitat 

mística del gòtic més pur, preconitzat per Hegel, amb un procés de desmaterialització, 

per l’altra recercà també el misticisme del primitiu, del bàrbar, del simbolisme del 

material.  

D’altra banda, tot aquest trasbals artístic tenia un rerafons social i polític. Els 

canvis profunds que la transformació de les estructures econòmiques havia produït en la 

societat demanaven noves formes d’expressió artística, però també noves institucions 

socials i polítiques. Gaudí pensava viure un moment fundacional i això es reflectí 

sobretot al Park Güell, però també a la resta del seva arquitectura de la primera dècada 

del segle XX..  

Mantenim, doncs, que Gaudí fou conscient de tota aquesta temàtica i que la  

representà artísticament, esperonat per una necessitat d’ordre religiós que no era pas 

aliena al mateix nucli d’aquestes preocupacions: el fet d’aconseguir una arquitectura 

cristiana del seu temps. Si ho aconseguí o no és secundari, el cert és que amb la seva 

reflexió i amb la seva arquitectura Gaudí ens situà al llindar de l’art contemporani, de 

l’abstracció i de la revelació del material, de la mateixa manera que paral·lelament ho 

feien altres artistes arreu d’Europa. No és casual, doncs tots eren fills d’unes mateixes 

fonts teòriques.       

                                                 
6 Nikolaus PEVSNER, Ruskin and Viollet-le-Duc, Thames & Hudson, London, 1969 
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PRIMERA PART:  GAUDÍ I EL MODERNISME  
 

1.1. La definició de Modernisme. Les dificultats per arribar a un concepte. 
 

Generalment se sol classificar l’arquitecte Antoni Gaudí dins del moviment  que 

anomenem Modernisme. Tanmateix aquesta classificació no està pas exempta de 

problemes. Aquests problemes deriven fonamentalment de les dificultats per a definir 

aquest moviment, per la seva mateixa heterogeneïtat i per la diversitat dels fenòmens 

que s’hi pretén incloure. D’altra banda, les diverses línies ideològiques i artístiques que 

travessen l’època fan gairebé impossible trobar un concepte que abasti totes les 

manifestacions que, correntment, es classifiquen sota l’epígraf Modernisme. A tota 

aquesta problemàtica caldria encara afegir-hi les dificultats que la pròpia historiografia, 

esclava d’uns mètodes i d’unes èpoques, hi ha sumat. Un cop ben analitzat tot plegat, a 

vegades, hom té la temptació d’aventurar-se a pensar que la classificació de modernista 

és ben poc adequada en el cas de Gaudí. I, possiblement, a la major part del moviment 

arquitectònic del seu temps. 

Existeix una polèmica sobre el Modernisme, sobre el seu mateix concepte, i cal 

abans d’abordar qualsevol estudi sobre les arts d’aquest període posicionar-se en aquest 

tema bàsic. És a dir, definir què entenem per Modernisme i quins fenòmens estem 

disposats  a admetre  que es poden aixoplugar sota aquest concepte7. 

Per això ens caldria veure com nasquè el terme i quina fou l’accepció que tingué 

a la seva època. Ens hauríem de preguntar si Antoni Gaudí hagués entès que la 

historiografia de l’art hagi situat la seva obra en el mateix sac que la de Santiago 

Rusiñol o la de la revista “Pèl i ploma”?  És molt més que probable que Gaudí no 

hagués acceptat la classificació de modernista i és igualment plaussible, també, que 

hagués tingut motius de prou pes per defensar aquest rebuig. 

 Es pot dir, d’una manera molt simple, que sota el terme Modernista s’entèn un 

període de la història de l’art i de la literatura catalanes, potser encara d’una manera més 

general de la cultura del país, que abastà entre 1890 i 1910, aproximadament. És un 

concepte molt vague, que permet incloure qualsevol cosa, però, en qualsevol cas, no és 

pas el pitjor. Tanmateix , però, no diu gairebé res sobre les característiques de l’obra. Es 

limita a situar-la en una època. Des del punt de vista de la història de la cultura una 

definició d’aquest tipus seria redundant i sobrera. No serviria per a res.  

                                                 
7 Joan Lluís MARFANY, Sobre el significat del terme Modernisme, dins Aspectes del Modernisme, 
Curial, Barcelona, 1987. Remarca la necessitat de classificar i delimitar el terme alhora que denuncia 
l’existència d’un equívoc bàsic en barrejar la difinició històrica i l’estètica del mot.    
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Una altra manera molt vaga de definir el moviment Modernista és vinculant-lo al 

sentit etimològic de modernitat, en el sentit d’innovació. Donant per fet que qualsevol 

cosa nova seria modernista, tingués el significat que tingués. Així podríem definir el 

Modernsime com una mena de gresol de novetats. Francesc Fontbona dóna per bona 

aquesta accepció en la seva darrera obra, una extensa i documentada  visió general del 

moviment i de l’època: “El Modernisme artístic- i aquesta és la idea clau- no seria pas 

mai un estil sinó una actitud, i tant podria englobar realitzacions naturalistes com 

simbolistes o impressionistes mentre fossin militantment innovadores8 ” . Aquesta 

ambigüitat, però, com veurem, s’ha fet gairebé imprescindible i parteix ja dels primers 

historiadors del modernisme, com a pedra angular i fonament de tota la bibliografia. El 

primer a emprar aquesta terminologia com a englobadora del moviment fou J. F. Ràfols9. 

 

1.2. L’origen historiogràfic del Modernisme. El concepte Modernisme en 

J.F. Ràfols  

“Averiguar què unidad tuvo la  época del arte catalán llamado “modernista”,  

los años que podrian situarse entre las primeras exposiciones de Rusiñol y Casas en la 

Sala Parés y la muerte de Nonell, es cosa tentadora para quienes entramos en las 

preocupaciones artísticas algo más tarde que aquellos tiempos10”   En el mateix origen 

de la historiografia sobre el Modernisme,  per tant, és on es situa la problemàtica dels 

límits del moviment i del seu abast. Sembla evident, tanmateix, que Ràfols circumscriu 

el Modernisme a un moment molt concret de l’evolució artística de la Catalunya 

finisecular i, encara, a uns personatges molt determinats. Certament, Ràfols, molt de 

passada, havia situat els orígens del Modernisme, en aquesta primera aproximació, en 

les obres d’alguns arquitectes, especialment els que participaren a l’exposició de 1888 

sota la coordinació d’Elies Rogent, i molt especialment en la casa Vicens, d’Antoni 

Gaudí, en el que qualificà d’estil mudèjar i fent un especial esment de la utilització de la 

rajola en aquesta obra, com a element determinant de l’inici del moviment modernista. 

Tanmateix, tan sols estava parlant de precedents, de la mateixa manera com esmentava 

la crítica d’Ytxart o la pintura de Roman Ribera11. Són aquests, en aquest primer treball, 

fets previs al Modernisme, i que prepararan el seu camí. En aquest moment, per a 

                                                 
8 Francesc FONTBONA, El modernisme, aspectes generals, L’Isard, Barcelona, 2003, p. 13 
9 Joan  Francesc RÀFOLS, El arte modernista en Barcelona, Libreria Dalmau, Barcelona, 1943, i també 
Modernismo y modernistas, Destino, Barcelona, 1949  
10 Joan Francesc  RÀFOLS, El arte modernista en Barcelona, p. 11  
11 Ibid. p. 11 
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Ràfols, el Modernisme era sobretot pictòric i estava vinculat a les figures de Santiago 

Rusiñol i Ramon Casas. Aquests, afirmava, havien rebut la influència, a París, del 

simbolisme literari i sentien alhora una certa admiració pels paisatges de Monet i les 

figures de Degàs. Ràfols cita Santiago Rusiñol, en un article publicat a La Vanguardia 

el 1891: “Su escuela es fijar sobre la tela esas íntimas sutilezas que se expresan en el 

aire del dibujo, en la esencia del color, en el carácter de la forma misma, en el alma de 

esa verdad tan buscada, en ese vago no sé qué que corre en el firmamento traducido en 

intraducibles colores12.”   Sembla que la influència sobre Rusiñol fou més literària que 

pictòrica. 

Ràfols ja havia utilitzat el terme Modernista per a referir-se a Gaudí l’any 1928 

en la seva biografia de l’arquitecte titulada, precisament, Antoni Gaudí13. En aquest cas, 

però, limitava el modernisme de Gaudí al període comprés entre 1895 i 1900. Període, 

que certament incloïa la façana del naixement de la Sagrada Família, però que, en canvi, 

excloïa obres com la Casa Batlló, la Pedrera i fins i tot el Park Güell14. Per a Ràfols 

l’obra paradigmàtica del Gaudí modernista era la tanca de la finca Miralles, mentre que 

altres construccions d’aquest període simplement reflexaven l’estètica modernista del 

moment i ens mostraven, en la seva opinió, un Gaudí que evolucionava segons les 

modes i que incorporava en cada moment elements provinents d’aquestes. Així hauríem 

tingut un Gaudí neogòtic, que, tanmateix, hauria superat el neogòtic, per trobar el seu 

estil definitiu. Però abans hi hauria hagut, un Gaudí eclèctic, que hauria utilitzat 

elements egipcis i clàssics, per influència de Doménech i Montaner i de la casa Bruno 

Quadros de Vilaseca, i, fins i tot, un Gaudí místic sota la influència d’Enric d’Ossó, i 

del bisbe Grau d’Astorga. Però aquest és un criteri que es sotmet totalment a la 

concepció de l’obra de Ràfols, organitzada cronològicament i disposada a mostrar una 

certa evolució en el llenguatge constructiu de l’arquitecte. En definitiva una tesi 

explicativa de la seva obra. Tanmateix allò que ens interessa en aquest moment no és 

fixar encara la nostra mirada en l’obra de Gaudí, sinó, de manera prèvia, en la seva 

adscripició al Modernisme, que Ràfols, el de 1928, considerava tangencial i limitada. 

Però, quina cosa era el Modernisme per a ell en aquell moment? Ràfols veia en el 

Modernisme arquitectònic una influència estrangera, perniciosa, que venia de Bèlgica i 

                                                 
12 Ibid. p. 26 
13 Joan Francesc RÀFOLS, Antoni Gaudí, Canosa, Barcelona, 1928. Es tracta de la primera gran 
monografia sobre Gaudí i conté ja una gran part de la informació que després s’anirà repetint en estudis 
posteriors. Es va publicar només dos anys després de la mort de l’arquitecte. 
14 Ibid. p. 99 



 13 

de França, principalment, i que s’havia estès arreu d’Europa occidental a començament 

del segle XX. Aquest moviment tenia com a característiques bàsiques: el seu rebuig de 

la geometria, la seva imaginació desbandada com a únic principi per compondre, així 

com també el fet de no seguir cap llei classicitzant, la influència de l’impressionisme i la  

del prerafaelitisme, sobretot en el seu valor simbòlic, que, segons l’autor, va resultar 

fals, i, finalment, el mitologisme alemany, és a dir el wagnerisme, igualment perniciós, 

per fer caure en la follia de grandeses15.  

Sembla evident que la visió que tenia Ràfols el 1928 del mot Modernista era 

essencialment negatiu, doncs afirma que “tota aquesta amalgama, tan estranya 

d’influències, va portar el seu verí al camp arquitectònic16.”  És a dir, el 1928 ja existia 

una identificació entre els mots Modernisme arquitectònic i Art Nouveau, i Ràfols es 

referia indirectament a Horta i a Guimard. Tanmateix la formació noucentista de Ràfols 

l’impedia apreciar aquest art, de manera que, Gaudí havia estat un arquitecte genial a 

pesar del Modernisme, o precisament perquè va saber superar el Modernisme. I Gaudí, 

es va salvar del Modernisme gràcies al seu sentit històric doncs, va saber embrancar 

l’arbitrarietat del Modernisme arquitectònic amb la lliçó rebuda de la Història17. Ràfols 

no s’està de criticar aquesta etapa modernista de Gaudí, fins a tot la façana de la 

Sagrada Família, governada segons ell per una “idealitat estètica fruit de la fal·làcia de 

confondre la vida amb l’art”.   I, tanmateix, reconeix Ràfols, fou el Modernisme allò 

que permeté a Gaudí superar definitivament els estils històrics i trobar el seu propi 

llenguatge18.  Un llenguatge que Ràfols ja havia definit, en aquest primer acostament a 

Gaudí i el Modernisme, com a lirisme arquitectònic, que consistiria en una superació de 

la decoració adotzenada del neogòtic i que situa a Gaudí com a artista total, tot 

subjectant totes les arts a la categoria de summa que ell donava a l’arquitectura19. 

Aquest mateix terme, arquitectura lírica, l’utilitzà Ràfols quinze anys més tard a El arte 

modernista en Barcelona, per la derivació de l’arquitectura historicista que es feia a 

Catalunya: Domènech i Montaner, Font i Gumà, Ferran Romeu, Puig i Cadafalch, 

Antoni M. Gallissà i Enric Sagnier. També dedicà unes breus línies a Gaudí.20 Resulta 

evident que encara a 1943, Ràfols es resistia a qualificar Gaudí d’arquitecte modernista i 

molt menys en una obra centrada bàsicament en l’autèntic art modernista. La menció 

                                                 
15 RÀFOLS, AntoniGaudí, p. 99 
16 Ibid. p. 99 
17 Ibid. p. 100 
18 Ibid. p. 109 
19 Ibid. p. 93 
20 RÀFOLS, El arte modernista en Barcelona.  
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que hi fa de les arts decoratives, reunides juntament amb l’arquitectura en un darrer 

capítol, indica dues coses. La primera és que Ràfols encara rebutjava l’adjectiu 

modernista per a l’arquitectura de Gaudí i els seus coetanis, i que preferia el qualificatiu 

lírica. La segona és que en aquell moment, a nivell popular, la arquitectura de Gaudí ja 

era coneguda com a modernista i Ràfols es veia obligat a tractar-la ni que fos breument 

en el seu assaig. Fos com fos, l’opinió de Ràfols en aquest volum es mou en una 

volguda ambigüitat que el porta a no manifestar-se i a deixar la paraula als crítics 

coetanis del moviment, fossin favorables, com les de Raimon Casellas, escèptiques, 

com  les d’Ytxart, o contràries,  com en el cas d’Omar i Barrera. 

Sis anys més tard l’opinió de Ràfols sobre el tema sembla haver evolucionat. Tot 

i que l’arquitectura segueix ocupant un lloc més aviat marginal en el conjunt de l’obra,  

a Modernismo y modernistas ja li dedica dos capítols, un per al conjunt dels arquitectes, 

especialment per a Domènech i Montaner, i un altre d’exclusiu per a Gaudí. La definició 

que, en aquest nou intent, volia més àmplia, però que pel que sembla seguia essent 

absolutament necessària, es concreta de la següent manera “Movimiento intelectual que 

tiende a infiltrar las ideas nuevas o modernas en las letras, el arte y la sociología 

durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX21”. Ràfols 

afirmava que s’havia desenvolupat a diversos paísos europeus, però no especificava on 

ni com ni posava cap exemple i després afirmava que a Espanya havia només afectat al 

camp literari, però no a l’art  i que, en canvi, a Catalunya “recibe y entremezcla 

tendencias ideològicas y artísticas del movimiento, formando con ellas un particular 

conglomerado que es el modernismo catalán. Son tan distintas las personalidades que 

en esta corriente desembocan, que nada o casi nada de aglutinante podemos descubrir 

a menudo entre ellas, por lo cual, más que tratar el modernismo como supuesta escuela 

o tendencia, departiremos de modernistas, fracciones de una abigarrada suma (...) ya 

que a veces unas con otras se contradicen.22”  Ràfols incia el llibre amb un repàs 

general a totes les arts. D’una banda parla de restes del naturalisme literari, que estarien 

enfrontades al simbolisme i al decadentisme, tot i que dominaria una clara tendència 

idealista. En música trobava evident la influència de Wagner, juntament amb la de 

César Franck, la d’Indy i la de Debussy, introduït a Catalunya pel pianista Ricard Viñas. 

Tanmateix per a Ràfols el modernisme segueix essent un fenomen principalment 

pictòric, amb influències impressionistes i neoimpressionistes, i amb altres referents 

                                                 
21 RÀFOLS, Modernismo y modernistas,  p. 7 
22 Ibid. p. 7 
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europeus com Böcklin o Stuck, que qualificava de propers al simbolisme wagnerià i 

nietsztchià. En escultura troba innegable la influència de Rodin, mentre que en 

arquitectura “la nostalgia por la belleza del pasado- nacida del excursionismo- 

entroncará extrañamente con las novedades exornativas e incluso estructurales 

llegadas de Viena”. Per finalment considerar Gaudí com un cas apart gràcies al seu 

vitalisme insòlit23.  

Igualment Ràfols estableix ja les connexions entre modernisme i catalanisme 

que es convertiran en l’eix d’un certa crítica posterior. Per a ell aquestes relacions, tot i 

ser importants, no són determinants en el sentit que, com tot en el modernisme, s’hi 

donen infinits matissos i sensibilitats diferents. Així, d’un costat, esmentava el 

determinisme d’Almirall, de l’altre, el tradicionalisme de Torras i Bages, i situava, 

entremig, el modernisme més aviat en l’etern devenir del Maragall de l’Oda Infinita. 

Tanmateix no s’estava d’esmentar la crítica de Torras i Bages a la filosofia del 

modernisme que el definia d’un ideal sense ideal24. Sembla clar que Ràfols considerà 

més necessari justificar les relacions entre modernisme i anarquisme, a les quals dedicà 

un capítol sencer de la seva obra, cosa que potser en aquell moment es justificava per 

l’impacte del terrorisme anarquista sobre la memòria dels barcelonins, així les relacions 

entre el grup de L’Avenç, Jaume Brossa i Pere Corominas, amb la revista Ciencia 

Social ocupen tot un capítol del llibre25.   

En literatura fou clar el domini del naturalisme de Zola. El crític Ytxart i el seu 

cosí Narcís Oller hi estaven totalment identificats. Joan Sardà i Ramon Domingo Perés, 

en canvi, des de les pàgines de l’Avenç i de La Vanguardia, es mostraren més receptius 

al que, finalment, Ràfols considera plenament modernista, és a dir, la psicologia i la 

sociologia d’Ibsen, el pessimisme decoratiu de Maeterlink, la minúcia esteticista de 

Ruskin i el poètic mesianisme de Nietzsche26. Els adjectius són de Ràfols i això ens 

mostra la valoració irònica clarament negativa que fa d’aquesta mena de literatura, que, 

segons ell, representa un retorn a l’idealisme, certament, però a un idealisme del supra i 

de l’extranatural. “Maeterlink es Shakespeare injertado de un neurasténico de nuestra 

época de originalidad a todo trance 27” Ràfols no era un expert en literatura i, 

segurament la crítica es veia forçada per les circusmtàncies polítiques en les que 

                                                 
23 Modernismo y modernistas, p. 9 
24 Ibid. p. 9 
25 Ibid. p.  
26 Ibid. p. 36. També p. 158  “el pesado Ruskin”. 
27 Ibid p. 40 
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escrivia, però evidentment s’hagués pogut estalviar el to irònic. I això ens porta al nucli 

de la posició de Ràfols, que escriví dos llibres sobre el modernisme, el dos primers, i 

que en canvi sembla enormement crític amb la ideologia d’aquest moviment. I 

segurament caldria buscar els orígens d’aquest posicionament en la seva adscripció 

generacional i en la crítica que la seva generació féu del supòsits ideològics 

modernistes.  

En pintura, en canvi,  distingeix dos modernismes, un, afirma, de decorativista, 

estilitzat, hiperbòlic, que transcedeix obertament als cartells, a la tipografia, a les 

carrosses de cabalgata, és el modernisme de Josep Lluís Pellicer, de Josep Pascó, 

d’Alexandre de Riquer, l’altre, contràriament, és nostàlgic, matissat, vagarós, dolçament 

quiet, amassat amb l’aire de París, i encara que no hi ha una influència directa de la 

pintura francesa ni en Rusiñol ni en Casas, sí que hi ha un clar reflex de la tristesa de la 

vida bohèmia28. En tot cas sembla que Ràfols distingeix entre dos modernismes i un 

d’aquests seria el decorativisme d’influència Art Nouveau i l’altre seria precisament el 

retorn de la bohèmia parisina. Aquest segon es concretà en el programa modernista, la 

base teòrica i ideològica que constituí el discurs de Santiago Rusiñol a la tercera festa, el 

4 de novembre de 1894, que Ytxart, qualificava como un programa ardiente de un 

verdadero artista sincero y sin freno29.  Aquest modernisme es concretà en la revista 

“Pèl i ploma” . Aquest art que altre cop criticava Ràfols era per a Ernest Vendrell, en 

allò que Ràfols qualificava de discurs anarquista nietzschià, l’Art que encarna 

completament l’Ideal místic modern i arribarà a ser el Messies del Pervindre30. Ràfols 

comentava  “en resumen palabrería pérfida de un pobre visionario” , per a constituir 

una religió de Força, de Bellesa, d’Amor, la religió irreligiosa, la religió de la Vida31.  

Quina és, doncs, la tesi de Ràfols? Per què, si en renega, dedica un esforç tan gran a 

estudiar el modernisme? Si generacionalment havia de rebutjar el decorativisme Art 

Nouveau, si generacionalment no podia acceptar el neoromanticisme ideològic, el 

simbolisme i el decadentisme, que es desprenia del discurs modernista, li calia, 

tanmateix, reconéixer la importància a Barcelona de l’herència modernista, que estava 

allà i que calia d’alguna manera justificar i incorporar a la història, un cop establerta la 

seva crítica. Per això el modernisme en si no és res, sinó els modernistes, les obres del 

quals, considerades independentement, deslliurarades del seu pes ideològic, alliberades 

                                                 
28 Ibid. p. 50 
29 Ibid. p. 70 
30 Catalònia, tom I, p. 47 
31 RÀFOLS, Modernismo y modernistes, p. 151 
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del mal gust Art Nouveau, haurien d’entrar en un discurs històric, com un error, potser,  

però que, de qualsevol manera,  eren imprescindibles per entendre la pròpia generació 

que Ràfols representava. 

Aquesta posició queda encara més clara en el judici que li mereix l’anàlisi de 

l’arquitectura modernista, a la qual en aquesta ocasió dedica dos capítols de la seva 

obra, un d’ells exclusivament per a Gaudí. 

Segons Ràfols l’origen del modernisme cal buscar-lo en el neogòtic, en Elies 

Rogent i en  Joan Martorell, enfrontats a l’academicisme dominant. Es mostrà molt 

crític amb l’edifici de la Universitat i amb la restauració de Ripoll d’un arqueologismo 

improcedente32 . En canvi, considera Joan Martorell com l’autètic renovador de 

l’arquitectura catalana i veu el seu continuador en Domènech i Montaner, que s’hauria 

revelat com a gran arquitecte en l’Exposició de 1888, en els edificis del Restaurant 

(l’actual museu de Zoologia)  i l’Hotel  Internacional (enderrocat després de 

l’Exposició).   I que hauria continuat en una línia més o menys eclèctica, dins dels estils 

històrics, en la cases Thomas, Morera  i Fuster. En canvi es mostra més crític amb altres 

obres com l’Hospital de Sant Pau i sobretot  amb el  Palau de la Música: “El exceso de 

ornato o tal vez la mala interpretación de los proyectos de Doménech por los 

decoradores perjudicará en el Palacio de la Música el prestigio de la obra. El uso del 

ladrillo en la fachada impide que el conjunto alcance monumental dignidad33 ”.  

Evidentment el to no pot ser més crític, i Domènech és dels únics que es salven.  “De 

los cuatro o cinco que acabamos de tratar Doménech y Sagnier son los dos que pueden 

ser considerados hasta cierto punto modernistas” . Però què és, doncs, el modernisme 

arquitectònic, sembla que es torni  preguntar Ràfols i és llavors quan ell mateix es 

contradiu i, oblidant-se de tota una evolució que havia fet començar el 1888 i en la casa 

Vicens encara anterior, afirma que el modernisme és una confluència d’influències, de  

Viollet i de Ruskin, però també de la fi de segle parisina, i aquí cal cercar en l’abans 

vituperada influència de Guimard  i els belgues i de la secessió vienesa34.  “El 

Modernismo arquitectònico tuvo su arranque en Munich la Secesión muniquesa con 

Stuck y el estilo Jugend, que tuvo su arranque en Viena y la secesión vienesa, con el 

predecesor famoso Otón Wagner, con el discípulo de este, José Olbrich, con el 

                                                 
32 Ibid pp. 285 i 286  
33 Ibid p. 292 
34 Ibid. p.296 
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imaginativo preciosista Gustavo Klimt35”.   L’autèntic arquitecte modernista seria Jeroni 

Martorell, mentre que altres com Puig i Cadafalch, Font i Gumà, Gallissà, haurien estat 

víctimes del arqueologisme arquitectònic, del goticisme flamigerant. Mentre que Soler i 

March, representaria obertament el secessionisme vienès36. 

Així doncs, Ràfols proposa dues tesis contradictòries, la primera que el 

modernisme arquitectònic era la conseqüència del desenvolupament dels estils històrics 

a partir de la revolució que d’ells havien fet Gaudí a la Casa Vicens i Domènech a 

l’Exposició Universal. La segona que el modernisme era el fruit de la confluècia de 

tendències europees, especialment de la secessions muniquesa i vienesa. Evidentment la 

contradicció d’aquestes dues tesis pot ser superada per la compatibilitat i hasta 

complementarietat d’ambdues. I encara que Ràfols no ho proposà sembla que aquesta 

complamentarietat hi fos implícita, almenys una gran part de la historiografia posterior 

ho ha entès així. Tanmateix si el modernisme arquitectònic ja havia quedat establert 

abans de 1888, per edificis tan significatius com els esmentats, l’aportació europea, que 

caldria situar almenys deu anys més tard, no tindria gaire sentit. Estaríem parlant d’una 

altra cosa. Si, en canvi, ens centrèssim per definir el modernisme en el darrer període, el 

modernisme es convertiria en el reflex d’una moda internacional i costaria encabir-hi 

Gaudí o Domènech, que evidentment, ja en la seva maduresa, representarien molt més 

la seva pròpia evolució que un divagar per les darreres novetats constructives europees. 

 Ràfols no va arribar a fer la síntesi perquè, potser, no va saber com fer-la. 

Tanmateix va acabar incloent Gaudí en el seu segon estudi sobre el modernisme. 

Recordem que en el primer d’aquest assaigs, sis anys anterior, li havia dedicat unes 

ratlles escadusseres, i que en l’estudi biogràfic sobre l’arquitecte, de 21 anys abans, 

limitava el Gaudí modernista a unes poques obres, amb les quals es motrava crític, i que 

centrava la seva grandesa en  haver sabut superar el modernisme. Ara, en canvi, l’inclou 

obertament i això de segur que caldria atribuir-ho a un clamor popular que, després de 

quaranta anys,  ja identificava Gaudí amb el modernisme. Aquesta identificació no era 

obra de Gaudí ni dels modernistes, sinó, com veurem més endavant, ho era dels 

noucentistes amb d’Ors al capdavant, i havia transcendit a nivell popular37. El mateix 

                                                 
35 Ibid. p. 297 Veure referència a Jeroni Martorell, arquitecte modernista, article a Catalunya (1906). “La 
secesión agrupación de disidentes de los separados de la mayoría.(...) Crear un estilo nuevo, separarse 
de los estilos.” 
36 Ibid. p. 297 
37 Veure Joan Lluís MARFANY, Una visió recent del modernisme dins Aspectes del Modernisme, critica 
de les posicions tradicionals de Joan FUSTER, Literatura catalana contemporània, i d’Alexandre CIRICI 
El arte modernista catalán. Aquestes tesis consideraven l’enfrontament entre modernistes i noucentistes 
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Ràfols pertanyia a aquest segon grup. Tanmateix la seva concepció de l’art i el seu 

catolicisme, la seva religiositat, l’apartaven de les tesis més radicals del racionalisme 

noucentista. Aquest sembla ser el drama de Ràfols, que no pot deixar de commoure’s 

davant  de l’obra de Gaudí. 

Perquè per a Ràfols, tot i la manca de fe durant la seva joventut, l’important de 

Gaudí és l’arquitectura religiosa. Definir Gaudí com a modernista seria una banalitat, ell 

és el simbolista autèntic, l’home que ha assimilat el camí de l’arquitectura cristiana i ha 

trobat la fòrmula de desenvolupar-la en el segle XX, la Sagrada Família. “Fijó la planta 

y fijó la altura; la planta de tipo central, la altura de enarbolado lirismo. Más cerca del 

templo bizantino que de la basílica paleocristiana y de la catedral gòtica, la concepción 

de Gaudí palpitará de símbolos. Gaudí será el simbolista auténtico que no usa las 

fuerzas naturales- de las veus de la terra de Maragall- si no és para purificarlas, 

exacerbarlas, transfigurarlas y-  ya en tal estado- empujarlas hacia lo eterno.38”                                           

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
com un episodi generacional. Per la seva banda, Marfany nega aquest caràcter i li donava un valor d’ordre 
polític. Tots plegats, però, situen Eugeni d’Ors, per motius diversos, en el centre de la polèmica.     
38 RÀFOLS, Modernismo y modernistas, p. 312 
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1.3. Els fonaments historiogràfics del Modernisme: Alexandre Cirici.  

1.3.1. L’equació de Cirici  Característiques generals d’aquest moviment 

segons l’autor 

 

Dos anys més tard de la publicació del darrer assaig de Ràfols aparegué El Arte 

Modernista Catalán (1951 i 1953), d’Alexandre Cirici i Pellicer, estudi bàsic sobre el 

que tota la bibliografia posterior s’ha fonamentat, i que establí la definició que es va 

consolidar  i que, més en l’ambit artistic que en el literari, ha prevalgut. Per a Cirici el 

Modernisme seria una síntesi cultural dels diversos corrents europeus. De manera que el 

que a França, a Bèlgica, a Anglaterra, a Alemanya, a Àustria o a Itàlia s’anomenà Art 

Nouveau, Modern Style, Judgenstil, Sezession o Liberty hauria rebut a Catalunya  el 

nom local de Modernisme. És allò que en aquest estudi anomenarem des d’ara equació 

de Cirici i on, a la nostra manera de veure, rau gran part del confussionisme entorn del 

concepte de Modernisme39. Cirici parteix de criteris eminentment arquitectònics i 

decoratius i considera, en aplicar la seva equació, que l’origen del Modernisme caldria 

buscar-lo en l’aparició del japonesisme, del prerafaelitisme o dels motius considerats 

Art Nouveau, que ell detecta en revistes i  en objectes i que representaria la versió 

catalana d’una moda europea. Una moda que a Catalunya va tenir les seves 

característiques pròpies, això sí, i que va acabar convertint l’aportació catalana en una 

de les més significatives de tot el moviment, fins i tot a nivell europeu. En definitiva, el 

seu objectiu seria homologar el Modernisme descobert per Ràfols amb una etiqueta 

europea que respongués a un moviment artístic, “suma de reflejos de corrientes 

extranjeras que perdieron significación propia para ponerse al servicio de un punto de 

vista apropiado al país40.” 

Així, doncs, Cirici parteix de l’axioma de definir el modernisme com 

l’equivalent català d’un moviment d’abast europeu, que amb característiques nacionals 

pròpies, es podria anomenar Art Nouveau, o Modern Style, o Liberty, o Judgenstil, o 

Sezession. El modernisme seria una amalgama  de tots aquests moviments i introduïria, 

a més, alguns elements originals, que serien els pròpiament catalans i per tant, potser, 

pròpiament modernistes.  

La història, però, tal i com es fa, ens parla sovint més de les preocupacions de 

l’època de l’historiador que de les de l’historiat. En el moment en el qual Cirici escriví, 
                                                 
39 Alexandre CIRICI PELLICER, El Arte Modernista Catalán, Aymà, Barcelona, 1953  
40 Ibid. p. 10 
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el Modernisme, i la mateixa Catalunya, mancaven de qualsevol prestigi internacional. 

Per tant, en establir la seva equació, Modernisme igual a Art Nouveau català, Cirici 

pretenia que la historiografia internacional de l’art posés els ulls en aquesta versió 

marginal d’un moviment ja estudiat i classificat. La inclusió de Gaudí, l’únic dels 

arquitectes que era mínimament reconegut (per a bé o per a mal) fora de Catalunya, 

semblava imprescindible. D’altra banda la situació política d’Espanya tampoc no 

permetia a Cirici anar gaire més enllà en les seves conclusions41. 

A aquesta primera tesi Cirici n’hi afegeix una segona, no menys significativa. El 

Modernisme fou un moviment arquitectònic i decoratiu, tant que, fins i tot, la poesia o 

el pensament depengueren bàsicament d’aquesta primera font, de naturalesa plàstica i 

visual. La imatge hauria passat per davant de la paraula i el Modernisme seria sobretot i 

un moviment decoratiu, amb totes les implicacions que aquesta paraula pugui comportar.  

“Los más fieles al modernismo fueron los arquitectos y los decoradores. Principalmente 

estos últimos fueron los encargados de conducir el timón del gusto y la línea general de 

los modos de sentir y de expresarse. Mueblistas, mosaístas, ceramistas, orfebres, 

forjadores...tuvieron un papel más decisivo en el sentido del conjunto cultural que los 

cultivadores de las artes puras y que los mismos pensadores. Cuando se contempla un 

edificio, una escultura o una pintura; cuando hoy se leen los textos literarios e incluso 

filosóficos de la época, lo que más resalta de ellos es su sentido decorativo que llegó a 

afectar poderosamente a la ideología religiosa, social y política. Fue una época 

preocupada por la decoratividad, lo mismo que en el caso del goticismo.42” Així, doncs, 

en l’opinió de Cirici, fins la poesia trauria les fonts d’inspiració d’aquest món de 

decoració sobrecargada i alambinada que fou el Modernisme. I posa per exemple el 

poema de Víctor Cátala El crisantem, on veu clares al·lusions a la cultura japonesa. O a 

la poesía de Gabriel Alomar que recorda les taracees modernistes amb  incrustacions de 

nàcar i els vidres de Tiffany43. Fins i tot, segons Cirici, en els seus poemes en prosa, 

Jeroni Zanné evocava les vidrieres, les pintures murals, els esmalts i les talles 

modernistes que, alhora, es podrien relacionar amb els Prerafaelites, amb Walter Crane, 

amb Rossetti, fins i tot amb Maeterlinck o amb l’escenografia de Wagner44. D’aquesta 

                                                 
41 Oriol BOHIGAS, Reseña y catálogo de arquitectura modernista, Lumen, Barcelona, 1973. El 
desconeixement que hi havia a Europa sobre el Modernisme era proverbial, amb prou feines era coneguda 
l’obra de Gaudí, sempre com una excentricitat. La resta d’arquitectes eren oblidats i es presentava Gaudí 
com un fenomen aïllat. Veure p. 61 nota  4   
42 CIRICI, op. cit. , p. 11 
43 Ibid., p. 40 
44 Ibid. p. 43 
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manera Cirici estableix una clara dependència del pensament i la literatura modernistes 

amb respecte a les arts plàstiques, i, molt concretament i especialment, amb respecte a 

les arts sumptuàries.  

Ara bé, l’ennuciat d’aquestes dues tesis suposava l’acceptació d’un moviment 

anomenat Modernisme, que amb tanta diversitat com es vulgui havia existit,  i havia 

tingut unes característiques. I si bé és cert que Cirici continuava en la línia de Ràfols, és  

a dir, admetia que s’hi donen molts corrents contradictoris, contràriament a aquell, però, 

creia que aquestes contradiccions formaven part de la cultura del moviment, que eren el 

moviment mateix i que totes plegades integraven i formaven el Modernisme. És a dir, el 

Modernisme no tan sols seria una amalgama de corrents estètics europeus, una síntesi 

de tendències arribades de Paris, de Brussel·les o de Viena, sinó que, a més a més, 

també seria un pensament sincrètic de les ideologies de final de segle. Decadentisme i 

primitivisme, neofranciscanisme i Zaratustra, ruralisme i ultracivilitat, simplicitat 

pràctica anglesa i neorococó francès, secessió i Adolf Loos, Jugendstil i Exposició de 

Darmstad, impressionisme i simbolisme, mitificació de la malaltia i culte al superhome, 

medievalisme i progresisme “se encontraron en una misma ruta camino de la voluntad 

de expresión original subjetiva y, por lo tanto, individualista y romántica.45”  I, 

tanmateix, tot i aquesta diversitat d’orígens: “Fue un movimiento de una gran unidad, 

creador realmente de un estilo, que dominó, no ya en los reductos selectos, como 

ciertos “ismos” posteriores, sinó que invadió toda la contextura social y dió forma a 

las manifestaciones plásticas de la época.46”  

 Evidentment la definició de Cirici es ressent del punt de partida. Com explica 

ell mateix en la introducció el que vol reviure, amb un toc de nostàlgia, és l’època. I 

l’època se li ofereix com un tot. Diguem que hi havia establert una mena de lligam 

sentimental, i que aquest lligam, en primer lloc, el remetia, proustianament, als objectes 

més banals i més quotidians. És això el que li dóna un caràcter d’època. En certa manera, 

com en el cas de Ràfols, és possible que encara no hagués passat el temps suficient per 

donar la perspectiva històrica necessària. També és possible que la formació 

intel·lectual de Cirici com a estudiant d’arquitectura i com a crític d’art l’hagués portat a 

abordar el modernisme des d’un punt de vista determinat. En tot cas, Cirici va intentar 

fer-ne una sistematització, descriure’n unes característiques i aquestes s’han transmès a 

                                                 
45 Ibid. p. 10 
46 Ibid. p. 10 
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tota la bibliografia posterior i han esdevingut elements claus a l’hora d’estudiar el 

Modernisme47.   

Com a primera d’aquestes característiques, Cirici esmenta la lluita contra la 

civilització industrial.“Es fundamental en el modernismo la oposición al espíritu de la 

civilización industrial. Se pregunta con Ruskin, qué vale más Birmingham o 

Florencia.48”. Cirici considerava que Ruskin denuncià la fal·làcia positivista, alhora que 

reclamava la qualitat moral de l’art i, per raons religioses, reivindicava la importància 

de l’ornament com a acte d’adoració que es materialitzava en el treball manual i en la 

imitació de la naturalesa com a única font d’inspiració. Aquesta arrel religiosa el 

portava, també, al goticisme i al prerafaelisme místic, a diferència de Viollet que hi 

havia arribat per raons mecàniques i racionalistes. De la mateixa manera que William 

Morris, que hauria continuat aquesta línia, i la seva estètica en les arts decoratives 

hauria estat determinant en el Modernisme català.49 Cirici completava aquesta visió 

artística i religiosa amb una referència a l’artista com a sacerdot, seguint Carlyle, a la 

imaginació i a l’entusiasme, és a dir a tot un corrent que, suposadament, a través 

d’aquest darrer, hauria influït sobre el Modernisme donant-li un caràcter postromàntic50. 

Aquesta característica del Modernisme, que a nosaltres ens sembla innegable, donaria al 

moviment una gran unitat ideològica. El natural, doncs, enfrontat a l’artificial i a 

l’industrial, s’identificava amb l’obra de l’artesà. I la imitació que aquest feia de la 

naturalesa, com a obra perfecta de Déu, s’identificava amb l’art. D’altra banda, l’artista, 

que era considerat com a sacerdot o a interpret de la naturalesa, havia esdevingut el nou 

heroi de la societat moderna. I  aquesta actitud presuposava  el caràcter diví de la 

naturalesa, segons la vella fòrmula de Spinoza Deus sive natura, i això, evidentment, 

significava un cert panteisme.  

Tanmateix sobre les tesis de Cirici plana la manca de definició sobre el terme 

naturalesa. Existeix certa confusió sobre allò que els modernistes entenien per tal 

                                                 
47 Joan Lluís MARFANY, Els problemes del Modernisme dins d’Aspectes del Modernisme, Curial, 
Barcelona, 1987, cita Cirici com a principal sintetitzador i transmissor de la idea del modernisme com a 
moviment confús i contradictori. 
48 CIRICI, op. cit.  p. 22 
49 Ibid., p. 23. i 190 A Anglaterra, William Morris porta a la pràctica les idees de Ruskin, educar el gust 
artístic de les masses. Aquest fet té una significació moral. Morris és revolucionari i socialista. Situat 
entre el progressisme impressionista de Whistler i el tradicionalisme de Ruskin. “Si su arte resultó 
medievalista no fue debido  a una voluntad de imitación a la manera de la època victoriana o de Viollet-
le-Duc sinó  a causa del intento de volver a comunicar a los artífices aquella fe en el oficio que había 
dado carácter a la Edad Media.” També a França el comte de Laborde, identificat amb Ruskin, impulsa 
el medievalsime i la revalorització dels oficis. 
50 Ibid. p. 20. Estaríem àmpliament d’acord amb aquesta tesi pel que fa a Gaudí 
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concepte, o sobre si tots els que anomenem modernistes l’entenien igual. Sembla 

evident que molts dels artistes que Ràfols havia classificat com a modernistes 

dificilment encaixarien amb aquests esquemes d’arrel idealista i panteísta.  Per això cal 

tornar a repensar si el Modernisme fou un temps, i cada modernista féu la guerra pel seu 

compte, com semblava pensar Ràfols, o si bé el Modernisme fou un moviment articulat 

amb una certa ideologia al darrera, encara que aquesta ideologia provingués d’una 

cultura bàsicament plàstica, com sosté Cirici. En aquest sentit la definició dels termes 

naturalesa i naturalisme és determinant. Certament hi ha un Naturalisme, d’arrel 

positivista francès, que Cirici detectà clarament: “L’Avens introduce los problemas 

sociales modernos en el campo de la cultura y destruye toda falsedad y retórica del arte 

ecléctico del siglo XIX, con su doctrina naturalista, primera etapa del modernismo51” . I 

donava els noms de Saint-Simon, Flaubert, Maupassant, Millet, Courbet. I a Catalunya, 

Martí Alsina, Lluís Pellicer, etc. Per a Cirici, doncs, sembla evident  que existia un 

lligam entre positivisme i naturalisme quan afirmava que “Spencer, Saint-Simon, Comte 

esperaban un desarrollo paralelo de la técnica y las bellas artes. 52. “ Com també 

afirmava que Renan i Comte creien que l’art havia de desaparèixer per deixar pas a la 

ciència, com a coneixement de la naturalesa, contra Víctor Hugo, que posava l’art al 

servei del progrés, i donava al poeta un caràcter profètic53.  Els conceptes antagònics 

que de naturalesa i art  tenien romàntics i positivistes havien quedat fixats des de feia 

molt de temps. Però mantenir aquesta posició ambigua i confusa li serveix a Cirici per 

englobar totes les manifestaciones que es van produir durant l’època, des de la novel·la 

de Narcís Oller54 fins l’arquitectura de Gaudí. O, fins i tot, aquest posicionament també 

li servia per englobar el que ell anomena pauperisme expressionista55, que tindria un 

cert contingut social, el del “Garrot vil”  de Casas o el de Picasso i el de Nonell, que 

                                                 
51 Ibid., p. 20 
52 Ibid., p. 24 
53 Ibid., p. 23 
54 I altres novel·les modernistes com Solitud, Els sots ferèstecs, Josafat, qualificades de naturalistes o 
ruralistes, però que en realitat són simbolistes i molt properes a temàtiques d’ordre mític, artístic o fins  
tot religiós. Sobre el sistema mític i religiós de Solitud, l’autor ha presentat diversos treballs durant els 
cursos de doctorat. 
55 Ibid., p. 57 i 58 Necrofília i nihilisme.” Complacencia en el fracaso, evocación de formas enfermizas, 
de la soledad, de la palidez, del dolor. Los sueños artificiales, los estupefacientes. Coincidencia con la 
extrema  izquierda naturalista, en la descripción de un mundo de miseria.” Rusiñol,  L’Alegria que passa,  
Nonell, el món del gitanos, Picasso, època blava, fascinació per la vida errant.  El espíritu negro de  
Nonell, Mir, Picasso, Opisso, Ainaud, no tenen una literatura corresponent. Els Sots Ferèstecs, Solitud, de  
tema rural.  Ors La fi d’Isidro Nonell. La mort del pintor allibera els personatges de la seva lletgesa i 
pobresa. En tot cas cal observar que el terme extrema esquerra naturalista s’identifica clarament amb el 
naturalisme més pròxim a les tesis d’Emile Zola i que Cirici és conscient de la contradicció que el seu ús 
del concepte naturalesa comporta. 
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s’enfrontava amb l’idealisme de Rusiñol, Bonnin, Riquer i Brull56. Tanmateix, en no 

establir les necessàries distincions entre ambdós termes, barrejava conceptes que a la 

nostra manera de veure serien absolutament oposats. I d’aquesta manera, fins a cert punt 

contradient les seves pròpies tesis de fons, hagués convertit el Modernisme no un 

moviment d’una gran unitat, com pretenia en un principi, sinó en un confús moviment 

epocal, i, d’aquesta manera, Cirici hauria retornat a les posicions de Ràfols. Fet que, 

evidentment, hagué de salvar amb una gran pirueta que li permeté arribar a la conclusió 

que el concepte de naturalesa del modernisme fou una síntesi del concepte realista 

d’arrel positivista i del concepte simbolista d’arrel romàntica57. I, d’aquesta manera, 

forçava ja del tot la seva tesi en afirmar que “El paisajismo comprensión de la 

Naturaleza, con un interés hasta entonces solo mostrada por lo humano. Este 

paisajismo también estaría relacionado con la xilografía japonesa y el pintoresquismo. 

En literatura se traduce en ruralismo. En el culto a la Naturaleza de Maragall. 58”  És a 

dir englobem en un sol terme tota possible relació amb la naturalesa, tant si estem 

parlant de la descripció idealitzada d’un paisatge japonès, com si es tracta del ruralisme 

costumista, o del naturalisme positivista, o del panteísme de la poesia de Maragall.   

Cal recordar, però, quines són les tesis de Cirici. La primera, la seva equació, és 

a dir, Modernisme és igual a Art Nouveau català. La segona el Modernisme tingué els 

seus fonaments ideològics en la decoració, fou un moviment decoratiu. Ens sembla que  

Cirici estava introduint la segona de les seves tesis d’una forma bastant forçada, perquè 

el pintoresquisme europeu té altres fonts que eren prou conegudes a la Catalunya de 

l’època. I, com es veurà més endavant, el culte  a la Naturalesa de Maragall tenia, 

                                                 
56 Ibid. p.23 
57 Ibid., p. 47 “Allí se citaba a Tolstoi y su concepto moral del arte como medio para procurar la unión 
pacífica de los hombres. Sus promotores se llamaban hombres de mañana. No renunciaban al 
naturalismo y pretendían realizar la síntesis que creían hallar en Rusiñol. El sueño negro era el 
naturalismo y el sueño rosa era el modernismo.”  D’altra banda Cirici estableix una relació directa entre  
Simbolisme i Modernisme. Per a ell el Simbolisme és també decorativisme. “El Simbolismo es hijo del 
decorativismo –el Parnasianismo- aunque a menudo opuesto a él” (...) “ El Simbolismo es una religión 
sin fe. Mito y rito son consanguíneos, y cuando consiguieron reaccionar contra lo hueco de la retórica 
romántica y contra lo reseco del positivismo, sin caer en la ceguera bárbara del vitalismo, nació la 
posición inteligente del simbolismo, que desde un sentido decorativo de la vida –rito- se vieron 
precisados a terminar aceptando unos mitos.” (...) “Solamente los mejores entre los hijos del 
Simbolismo comprendieron la necesidad de que los símbolos respondieran a realidades y, al darse 
cuenta de que las formas de cultura vacías o secas eran precisamente las hijas del alma y del cuerpo 
abandonadas a la apostasía, retornaron al secular simbolismo de la religión cristiana y en él 
consiguieron una deslumbradora plenitud” 
En opinió de Cirici existí influència francesa, encara que Moreau i Redon foren poc coneguts. Els pintors 
que visitaven París com Rusiñol conegueren a Puvis. En poesia els simbolistes tampoc foren coneguts. 
Gautier ho fou més que Baudelaire, Verlaine, Rimbaud i Mallarmé. Mentre que  Maurice Barrés fou 
l’introductor de la literatura nórdica. 
58 Ibid., p. 30. Sobre influència del paisatge japonès veure Il·lustració Catalana (1903), p. 94 
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també, realment una altra filiació. Així doncs, sembla com si Cirici volgués mantenir la 

confussió entorn del terme naturalesa i no entrés a distingir entre la seva doble 

comprensió positivista i romàntica. I aquest no és un error que poguem atribuir a la 

crítica noucentista del Modernisme, que tingué en compte ambdós conceptes i es 

posicionà clarament en aquest aspecte. Sens dubte, Cirici coneixia les crítiques 

d’Eugeni d’Ors al Modernisme, al pensament de Joan Maragall i a la arquitectura 

d’Antoni Gaudí, no tan sols el cèlebre paràgraf esmentat arreu, sinó el conjunt de l’obra 

que d’Ors va anar confegint al llarg quinze anys. I aquí ens situem en el gran problema 

de l’absència d’ideologia, o d’una idelogia provinent de les arts sumptuàries, que Cirici 

atribueix al Modernisme, perquè, evidentment, els qui succeïren al Modernisme, d’Ors i 

els Noucentistes, havien identificat clarament aquesta ideologia i havien identificat 

també clarament Maragall com a ideòleg del grup. “Juan Maragall- afirma Cirici-  fue 

una personalidad contradictoria, en una posición en gran parte paralela a la de 

Goethe, sentía a la vez la sugestión de lo sentimental y lo sereno, de lo romático y de lo 

clásico. Fue un modernista no solo por su filosofía, basada en Emerson y Carlyle, sino 

asimismo por la estética irracionalista de la teoría de la paraula viva59.” .  Maragall 

fou, segons Cirici, modernista, però ho fou per estètica, no perquè tingués un 

pensament modernista, ni perquè creés entorn seu, com “maître a penser”, un 

pensament modernista. “Pero Maragall- que así cantaba, solo por cantar, la falsa 

religión nietzscheana de su época- era realmente y profundamente cristiano. 

Igualmente cantaba a una mujer extraña a su vida, Haidé, cuando era un perfecto 

esposo y padre de familia60.” 

Certament és possible que en el seu comentari sobre Maragall, Cirici posés de 

manifest les dificultats del moment en el qual escrivia, tant en la consideració de la seva 

relació amb la filosofía de Nietzsche com en la consideració de la seva vida personal, i 

optés per donar un valor merament literari a l’aventura de Maragall. I és possible, que 

per aquesta raó, coneixedor de l’heterodoxia de la filosofia modernista, preferís salvar 

la figura de Maragall  i carregar-ne les culpes sobre Pompeu Gener. 

Hauríem de considerar la resta de les característiques que Cirici atribueix al 

Modernisme, començant pel vitalisme. Però aquesta tercera característica ve 

determinada per l’ambigüitat des de la que s’ha definit la segona. Perquè en definir el 

                                                 
59 Ibid., p. 69 
60 Ibid., p. 70 
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vitalisme com una reacció contra el naturalisme, Cirici s’havia de referir forçosament al 

naturalisme positivista, d’arrel determinista, al que s’oposaria l’irracionalisme alemany, 

del qual evidentment Maragall havia extret el seu culte a la Natura i la seva teoria de la 

paraula viva i, per tant, no al naturalisme d’arrel romàntica. L’èxit i la influència de 

Maeterlink, que, d’alguna manera, determinà el Modernisme de Sitges61, seria el millor 

exemple d’aquesta tendència, afirma amb raó Cirici62. I a continuació esmenta una 

crítica d’art de Raimon Casellas a l’Avenç (1892) que protesta contra el limitar-se al 

sensorial i a l’estàtic63. Pintar ha de produir emoció. I tot això s’emmarca en el triomf 

del teatre d’Ibsen i Björson, de la filosofia de Schopenhauer i de Nietzsche, de la 

música de Wagner, i encara esmenta, tot i que caldria retardar deu anys aquesta dada, el 

vitalisme panteísta de Novalis introduït per Maragall. Des del punt de vista intel·lectual, 

el responsable d’aquesta transformació seria Pompeu Gener64.  

Altrament, com a sociòleg, Gener seria, també, el responsable de la introducció 

de l’aristocratisme de Carlyle, d’Emerson i de Nietzsche65 .  Ell seria igualment 

responsable de la introducció d’aquest filòsof, alhora que el considerava el principal 

ideòleg del Modernisme. “Para Gener la Naturaleza era algo vivo, palpitante, una 

sustancia etérea viviente en la que los astros no son más que cristalizaciones luminosas 

y todo se expresa en un canto, un  inmenso todo armónico, un solo ser del que el yo no 

era separable. El análisis aleja el yo del Ser, la síntesis lo une con él, el Incomprensible,  

de cuyos nombres prefiere el germánico de Wotan, es decir movimiento, fuerza, acción. 

Panteísticamente, considera como una limitación el haberse separado el Creador en la 

religiosidad semítica y cristiana. Esto genera una moral fuerte, vital, revolucionaria, 

evolutiva, progresiva. 66”  Segons Cirici, doncs, seria el responsable tant del naturalisme 

                                                 
61 Ibid , p.28. “Consagración del simbolismo nebuloso de Maeterlink”. La intrusa. (1893) 
62Ibid., p. 28“...  un vitalismo que se alimentó del teatro moderno,Ibsen, Gerhard Hauptmann, Bjösorn, 
Strindberg, la rebelión contra la multitud opresora, la sugestión por psicología mórbida y el dominio de 
la atmósfera sentimental.”  També de Wilde, de Maeterlink  i de Verhaeren. Així com de Ruskin i de 
Wagner. D’altra banda afirma que “a menudo se dejó llevar por el desvarío enfermizo y evocó los mismos 
paisajes ideales de la decoración modernista.”  És a dir, insisteix en la seva tesi de la preeminència de les 
arts plàstiques en la ideologia modernista.  
63 Segons Cirici el manifest de Rusiñol (1894) era “de inspiración ruskiniana”. La crítica de Raimon 
Casellas reflectiria la influència de les idees de Rusiñol expressades des de Paris a “La Vanguardia”. El 
tema és àmpliament tractat tant per Ràfols com per Cirici.  
64 Ibid., p. 26 
65 Ibid., p. 41. La influència de Pompeu Gener en la introducció de Nietzsche a Espanya ha estat estudiada 
per Gonzalo SOBEJANO, Nietzsche en España, Gredos, Madrid, 1967. Cirici es refereix a textos 
procedents de  l’Evangile de la vie, un projecte de Gener, del qual només en van aparèixer quatre capítols 
a Joventut entre maig i setembre de 1900. Denota la influència de Schelling, Schopenhauer i Nietzsche.  
66 Ibid., p. 64 . Cirici es basa en Joventut 1900, p. 250-252.  Segons Cirici, Gener estava influenciat per 
Jules Gaultier, De Kant a Nietzsche a Mercure de France, 1900   
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d’arrel panteísta  com també del vitalisme dionisíac, que transmet bona part de l’art 

modernista. “Trágico, activo, fuerte, luchador, predicava la necesidad de que el 

hombre, domesticado por la civilización volviera a una libertatad primitiva, 

convirtiéndose en el superhombre, especie de divinidad sobre la tierra.67”  

D’aquesta manera Cirici convertia Pompeu Gener en “maître à penser” del 

Modernisme i situava Maragall en una posició més marginal dins del moviment. 

Aquesta consideració tenia un avantatge fonamental per a la teoria de Cirici, doncs, com 

molt bé diu Gonzalo Sobejano, Gener barrejava el positivisme cientifista amb el pathos 

nietszchià68.  I encara un altra avantatge, les posicions estètiques de Gener no tenien res 

a veure amb el Modernisme, la qual cosa permetia a Cirici consolidar la seva tesi de 

l’origen plàstic de l’estètica i fins i tot de la ideologia modernista. Perquè en ser Gener 

un ideòleg ja desprestigiat, el nietzschianisme, com va observar Sobejano, seria més 

estètic que filosòfic, afectaria més a la forma que al fons i això confirmaria 

definitivament la teoria decorativista de Cirici. “Gener estéticamente estaba anticuado, 

pero robusteció las posiciones modernistas, defendió la Religión del Arte por encima de 

la Moral y la Ciencia. De Carlyle toma la idea de que la Naturaleza es suma 

manifestación de la divinidad, como de esta lo es el Hombre y de éste lo es su 

imaginación, por lo que la vida del artista es la más alta manifestación divina. De 

Emerson el artista héroe que combate la muerte, la fealdad, el dolor y produce vida, 

belleza y placer. De Ruskin la del artista médium entre Naturaleza y hombre, de 

Nietzsche que en la imposibilidad de conocer la verdad de las cosas, lo único que 

realmente conocemos son las apariencias, que es lo que desvela el artista.69”  

És cert que entorn de 1900 existí un corrent vitalista d’arrel nietzschiana70. A 

aquest corrent hi havien contribuït tant Pompeu Gener i Joan Maragall, com algunes 

editorials valencianes i madrilenyes, que amb millors o pitjors versions, havien traduït 

                                                 
67 Ibid. p. 64. Es refereix a Arte dionisíaco, aparegut a Joventut, 6 de novembre de 1900, n. 30, p. 473-475. 
Citat també per Sobejano. 
68 SOBEJANO, op. cit., p. 164   
69 CIRICI, op. cit., p. 65 
70 Ibid., p. 61. Per si no ha quedat prou clar, la idea que Cirici dóna d’aquest vitalisme és plenament 
negativa, en parlar de vitalisme amoral. “El sentimiento de la Naturaleza coincidía con la sensibilidad de 
lo enfermizo  en valorar el aspecto biológico de la existencia humana. El amor a la vaguedad y al 
misterio, a la emoción, destruía la fe en el racionalismo y contribuía, asimismo a realzar el papel de lo 
instintivo.” Qualsevol forma social, política, econòmica, artística, preestablerta apareixia com una 
excrecència parasitària, una coacció esterilitzadora, enfront de la llibertat vital, “creyendo puerilmente 
encontrar la plenitud de la existencia en la liberación de los instintos y en el respeto al desarrollo de las 
tendencias humanas que aquellos engendran.” (...) “Wagner, Nietzsche, Shopenhauer, la literatura rusa, 
sostuvieron la creciente ola vitalista.” 
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tot el fonamental de l’obra del filòsof alemany abans de 1903. D’altra banda les 

traduccions franceses una mica anteriors posaven a l’abast de la intel·lectualitat catalana 

la totalitat del seu pensament71. Pompeu Gener, tingué la seva importància, pronuncià 

conferències a l’Ateneu davant de personalitats de tant de relleu per a aquest treball com 

Maragall i Picó i Campanar72. Però hi hagué també altres fonts d’informació, i Peius no 

deixà mai de ser un personatge excèntric, allò que les revistes d’humor entenien per un 

“modernista”. Per això, evidentment, no era a Peius a qui feia referència Eugeni d’Ors, 

en el famós fragment al qual ens referíem abans, quan afirmava que Enllà era la nota 

aguda, més estrident, del romanticisme llatí, potser del romanticisme de tot el món, 

després d’haver mantingut  que “de vegades- haig de confessar-ho- no sé pensar sense 

terror en el destí d’aquest poble obligat a sostenir, sobre la pobra normalitat tan 

precària, el pes i la grandesa d’aquestes sublims anormalitats: la Sagrada Família, la 

poesia margallenca.73”  És a dir,  encara que d’Ors havia localitzat perfectament 

Maragall com a cap de colla del pensament modernista, Cirici ens volia distreure 

d’aquest fet i ens desviava l’atenció vers l’ambigu i contradictori Pompeu Gener. No és 

aquest un intent clar de donar una amplitud epocal al moviment modernista, 

desvincular-lo dels seus aspectes més postromàntics i, en definitiva, de buidar-lo de 

contingut ideològic? 

De fet, totes les altres característiques que esmenta Cirici responen a diferents 

aspectes del postromanticisme. Algunes d’elles poden semblar contradictòries, per 

exemple, el vitalisme i el prestigi de la malaltia, però no foren mantingudes alhora pels 

mateixos artistes, i, en tot cas són contradiccions que ja es remunten als orígens del 

propi romanticisme74. Tanmateix en ser presentades com un totus revolutum, aquestes 

característiques adquireixen un valor contradictori, que ens obliga a recórrer a elements 

plàstics (la moda Art Nouveau) o musicals (Wagner) si li volem donar una certa unitat. 

                                                 
71 SOBEJANO, op. cit., p. 67 
72 CIRICI, op. cit., p. 65. La personalitat de Picó Campanar és important en l’obra de Gaudí, doncs era el 
principal conseller tant econòmic com cultural d’Eusebi Güell. Veure Juan José LAHUERTA, Antoni 
Gaudí, arquitectura,  ideología y política,  
73 Eugeni D’ORS, Glosari, Quaderns Crema, Barcelona, 1996, pgs. 170 i 171. Cirici coneixia 
perfectament  aquest text i l’utilitzà com li convingué, és  dir, donant-li un valor merament estètic. Veure 
op. cit., pgs. 71, 72, 73 i 74. “Ors recabó para si la gloria combatiendo incluso a Maragall”. 
74 Ibid., p. 58 “El prestigio de la enfermedad como forma de vida, que en su inacción lleva aparejada  
una mayor intensidad de existencia imaginativa, su prestigio como forma de vida en contacto con el 
misterio del más allá; como vecindad de lo desconocido y  causa de intensidad emocional; como causa 
de hipersensibilidad, de resoluciones descabelladas, de aprecio frenético y desesperado a formas 
intensas de goce o de desarrollo intelectual y como motivo de contemplación, excitante de la piedad y de 
la conmoción del prójimo.” Considera “El pati blau”  de Rusiñol el monument més significatiu de l’art 
del malaltís. 
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D’aquesta manera es confirmen les dues tesis anunciades: el Modernisme és una versió 

catalana de l’estètica Art Nouveau. Aquesta estètica és la font de tot el que en l’ampli 

món de l’art i cultura coneixem per modernista. 

 

1.3.2. Gaudí i l’arquitectura modernista segons Alexandre Cirici     

Tanmateix aplicar aquestes tesis a la Història de l’Arquitectura no era senzill. 

D’una banda Cirici s’enfrontava amb la dificultat que representava fer encaixar les dates 

en les quals calia situar les primeres obres del Modernisme arquitectònic català sense 

donar-li un caràcter precursor europeu que, evidentment, no tenia. Perquè si bé resultava  

que l’arquitectura catalana s’havia avançat quinze anys a la moda Art Nouveau, tampoc 

no es podia defensar que aquesta fos un derivació d’aquella. I, tanmateix, calia seguir 

mantenint que el Modernisme era la versió catalana dels diferents moviments europeus. 

Aquestes dificultats l’obligaren a fixar dos orígens diferents, dos punts de partida 

diversos. D’una banda, Cirici situà l’inici del Modernisme a la Casa Vicens (que en 

aquell moment ell creia poder datar  entre 1878-1880) i de l’altra a l’aparició de motius 

florals a la revista “La Il·lustració Catalana”, l’any 1892. Es tracta de dues dates ben 

distanciades per assenyalar l’inici d’un moviment artístic contemporani que no 

s’allargaria més enllà de 1911. Però Cirici es mou forçat per les seves pròpies tesis. La 

decoració floral Art Nouveau no podia aparèixer a Catalunya abans de 1892, perquè no 

aparegué a Europa abans de 1890. D’altra banda Cirici optà per situar l’inici del 

Modernisme arquitectònic a la Casa Vicens, com ja havia fet Ràfols, en una data que 

abastava la totalitat de la carrera dels dos principals arquitectes que ell classificà dins 

d’aquesta tendència, Gaudí i Domènech i Montaner. I es podria anomenar modernista 

des d’un principi perquè aquesta qualificació s’havia utilitzat durant el segle XIX, en el 

món de l’arquitectura catalana, per denominar un cert menyspreu a la tradició. 

D’aquesta manera, al llarg del segle, tant havien estat modernistes els classicistes com, 

després, ho havien estat els goticistes75. La Casa Vicens aportava prou elements 

innovadors com perquè fos qualificada de modernista pels seus contemporanis 

(entenguis amb un sentit totalment diferent del que li donem avui en dia), encara que la 

seva data de construcció fos molt anterior a la resta manifestacions artístiques 

considerades com a tals i molt anterior a la moda Art Nouveau.  

                                                 
75 Ibid., p. 11 



 31 

Cal tenir en compte que Cirici assumia  la historiografia arquitectònica del segle 

XX  i valorava sobretot allò que considerava “modern” . I eren constitutius del concepte 

de modern la introducció de nous materials i noves tècniques constructives, així com la 

seva utilització com a element estètic. L’estructural primava clarament sobre el 

decoratiu, o merament visual. La funcionalitat com a  valor dominava sobre el 

simbolisme. Sembla evident que les característiques del Modernisme no sempre van ser 

homologables amb aquests criteris estètics, ans al contrari, però Cirici, i darrera d’ell 

tota la historiografia del Modernisme, va seguir aquest camí. La seva tesi explicativa de 

l’evolució històrica de l’arquitectura catalana de la segona meitat del s. XIX remarcava 

sobretot aquests aspectes. Així, sota la influència d’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 

s’haurien introduït a l’arquitectura de Barcelona les tècniques modernes, alhora que es 

revaloritzava l’arquitectura gòtica. La utilització de materials industrials, ferro i ciment, 

tal com recomanava Viollet és, doncs, un important caràcter de modernitat. I encara ho  

és més el fet de no amagar-los sota elements decoratius postissos76. Així, per exemple, 

la construcció de la Plaça Real amb columnes de ferro aparent  per Josep Oriol 

Mestres77, hauria estat, un fet modern. Igualment Cirici valorava especialment que 

Domènech en l’edifici del restaurant utilitzés el maó i el ferro, en un estil neogótic 

progressista78. I de la casa Vicens  afirmava que “se observa un mecanicismo al valorar 

los materiales en tensión. Poniendo al descubierto soluciones  extraídas de las 

máquinas.79” 

Tot això ens porta a la clàssica disputa d’arquitectura versus enginyeria, que 

acabà transformant-se a principis del segle XX en la temàtica de la sinceritat. És a dir no 

ja en l’utilitzar o no utilitzar estructures de ferro sinó en el mostrar-les o en el no 

                                                 
76 Ibid., pgs. 88 i 89  Vegis l’opinió  sobre l’arquitecte Fontseré: “El carácter de un monumento deriva de 
la conjución de una filosofía con las condiciones impuestas por los materiales.”  Segons Cirici  Fontseré 
proposa una arquitectura grega de l’època industrial. L’aliança del ferro i l’art grec són com les noces de 
Faust i Helena. Exemples:  Museu Balaguer, Cascada del Parc de  la Ciutadella. També com a precedent i 
deprés plenament integrat al Modernisme, cal tenir amb compte a Josep Vilaseca que,  sota la influència 
de Martorell, medievalista i de Fontseré, neoegipci, es decanta pel gust Lisícrates a l’Acadèmia de 
Ciències, on les columnes dòriques no tenen incovenient en soportar jàcenes de celosia de ferro aparent. 
En las obres de Vilaseca apareixen molts dels elements que després considerarem modernistes. Síntesi 
d’estils, ferro estructural aparent, utilització del ferro forjat, utilització de la rajola com a motiu decoratiu, 
utilització del maó amb finalitats decoratives, inspiració mudèjar. Així com l’alternaça de materials, els 
carreus, el maó, l’estucat. Ho trobem a l’Arc de Triomf, a Industrias de Arte de Francisco Vidal, al Panteó 
Batlló, a la Casa Cuadros, d’ambiente faraónico. Veure també  p. 98. L’arquitectura neoclàssica havia 
amagat el maó, primer amb esgrafiat (s XVIII) després amb estucat imitant el marbre. Havia utilitzat 
també l’estatuària de fang cuit pintada simulant marbre. Vilaseca fou un divulgador de la sinceritat dels 
materials en exposar estàues de fang cuit al natural. 
77 Ibid., p. 18 
78 Ibid., p. 19 
79 Ibid., p. 19 
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mostrar-les. Viollet-le-Duc havia popularitzat el valor simbòlic que l’estructura havia 

tingut en el gòtic. Si el gòtic, cim de l’arquitectura religiosa deixava les seves 

estructures al descobert, per què no podia fer-ho l’arquitectura moderna? La 

historiografia arquitectònica del segle XX, a partir de Viollet, va considerar la sinceritat 

un valor fonamental. Per això Cirici es referia elogiosament al neogòtic progressista, 

sobretot si es distanciava del que anomenava  mer arqueologisme i aportava novetats 

constructives. El concepte de novetat, com equivalent de modern, és fonamental en 

aquesta valoració.  Aquest és un tema recorrent sobre el qual caldrà tornar sovint, però 

que de moment ens hauríem de limitar a considerar com un criteri de  modernitat 

determinant.80  

Així doncs, Cirici parteix de la teoria de Viollet com a model d’arquitectura 

moderna del segle XIX. Entén aquesta com una arquitectura de progrés i aquest com un 

valor positiu.  Com ja hem dit, l’exhibició del ferro i altres elements constructius a 

Barcelona hi fou especialment valorada. Elies Rogent apareix com l’apòstol de Viollet i 

del racionalisme goticista a Barcelona.81 El problema de fons, però, persisteix. Doncs, a 

part de la influència que Viollet hagués pogut tenir sobre tota Europa, no es resol la 

dificultat de relacionar l’arquitectura catalana amb l’arquitectura Art Nouveau. 

Certament existeixen semblances amb l’arquitectura d’Horta o de Guimard. Però quina 

relació existí en realitat entre entre l’una i les altres? L’origen del moviment Art 

Nouveau cal buscar-lo a Bèlgica que fou la font més fecunda de l’arquitectura 

modernista, herència de Welby Pugin, la qual havia arribat a Bruges on s’havia publicat 

“True principles of christian architecture”, una crítica de les formes neoclàssiques que 

alhora advocava per la necessitat d’un nou art cristià. Resultat d’aquesta influència 

hauria estat la creació de l’Escola de Sant Lluc, medievalitzant, i la construcció de 

l’abadia goticista de Maredsous82.  Aquest moviment tenia enfront els que propugnaven 

una construcció més higiènica i  còmoda. Víctor Horta, Hankar, Van der Velde, amb 

una forta influència anglesa. El més important és Horta, que  a la casa Tassel funda el 

moviment l’any 1890. A part de que no hi ha cap simetria a la façana, Cirici en destaca 

com a principals característques: “una tribuna de vanos escarzanos termina en 
                                                 
80 Sobre el tema de la sinceritat veure la tesi doctoral d’Anna PUJADES MATARIN,  L’estètica de 
l’arquitectura modernista i el problema de l’ornament, Edicions de la UAB, Edició microfilmada.  Veure 
també més endavant capítols corresponents a Pugin i Ruskin  
81 CIRICI, op. cit., p. 78 
82 Encara que hauria estat molt fàcil establir una relació amb el grup del Cercle de Sant Lluc i amb el 
propi Gaudí, Cirici no ho va fer. Segurament per posar l’accent en els elements  funcionals del grup, 
considerats més moderns. Més endavant, en el capítol corresponent, intentarem recuperar aquesta línia 
simbòlica, i religiosa, del neogòtic procedent Welby Pugin.    
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antepecho y hierro que semeja unas alas de mariposa. Las cartelas exoneradas por los 

nuevos materiales son simples sinuosidades decorativas. Dos vanos inferiores tienen un 

balcón ornado con fibras metálicas en forma de corazón. Los vanos de la otra mitad de 

la fachada son un tríforo, inferior, de delgadas columnillas férreas que dividen el 

ventanal redondeado, y un bíforo superior. La obra impresionó. Se dijo que havia 

nacido un  Style nouveau. Después los ingleses crearon el Modern style, Salomon Bing 

en París, el Art nouveau japonizante hacia 189683” .  La importància ideològica d’Horta 

seria tan gran que, segons Cirici, la Casa del Poble, una altra construcció del mateix 

arquitecte, sintetitzaria, els socialismes i les idees estètiques de Ruskin i de Marx.84 Però, 

quina relació directa tindria amb l’arquitectura que, al mateix temps i fins i tot abans, no 

ho oblidem, ja es feia a Catalunya? Quins eren els lligams que unien unes concepcions 

arquitectòniques amb les altres? Eren merament formals i plàstiques o tenien un 

transfons ideològic comú?  

Segons Cirici el lligam seria el funcionalisme i la utilització del ferro i del 

ciment armat com elements constructius i, en un altre ordre de coses, la decoració 

polícroma de la ceràmica i els vitralls85, que certament es donen en ambdós casos.  

Tanmateix cal tornar a reconstruir, amb Cirici, l’evolució de l’arquitectura catalana 

durant dels darrers vint anys dels segle XIX, on si, com hem dit, Elies Rogent, 

representava el goticisme violletista, i això Cirici ho considerava progressista enfront 

del neoclassisme i eclecticisme dominants, en canvi, també era acusat d’arqueologisme, 

un greu pecat del qual ja no fou a temps de redimir-se. Més sort tingué Joan Martorell, 

qui després d’una primera etapa arqueologista, d’entusiasme pel gòtic de la Illa de 

França (Les Adoratrius, l’església de Port-Bou), en contacte amb els més joves, tingué 

una segona etapa de neogòtic progressista, que el conduí fins a les portes del 

Modernisme (Les Salesses)86. El cert, observà Cirici, és que a finals del segle XIX 

l’arquitectura a la ciutat de Barcelona havia esdevingut un fet tan important que fins i 

tot l’Ajuntament establí un premi anual al millor edifici, premi que en la seva primera 

convocatòria guanyà la Casa Calvet d’Antoni Gaudí, cosa que siginificava la vinculació 

                                                 
83 Ibid., p. 80 
84 Ibid., p. 80 
85 Ibid., p. 80 Atribueix aquest fet al descobriment d’Hittorf a Sicília de restes polícromes sobre el marbre 
d’edificis dòrics. 
86 Ibid., pgs. 86, 87 i 125 .“La Casa Vicens terminada (1880) cinco años antes que la iglesia de la 
Salesas (1885) es, posiblemente, su precursora en la yuxtaposición de materiales y en la libertad 
compositiva, hecho que es tanto más necesario admitir cuando pensamos que en 1882, cuatro años 
depués de  empezarse a construir la casa de la calle Carolinas, Martorell era todavía el arqueologista de 
Portbou y las Adoratrices.” (En realitat la Casa Vicens s’hauria acabat uns anys més tard.)  
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social entre el que després seria anomenat Modernisme arquitectònic i la ciutat. D’altra 

banda posava de manifest el suport que la ciutat donà a un determinat estil o, com diu 

Cirici, que existia “ánsia de consecución de un estilo”, propi d’aquella ciutat i d’aquell 

temps. I que, finalment, quan, al 1913, el Modernisme es pot donar per acabat, el 

concurs ja no es convocà més, la qual cosa significava, que els edificis premiats 

anteriorment ja es consideraven de mal gust87i que el vincle entre la ciutat i l’estil 

modernista havia caducat .  

Però, quines característiques determinaven aquest estil que primer la ciutat 

ansiava i després va trobar de mal gust?  Eren unes característiques constructives? 

Decoratives? Ideològiques? Era una recerca de l’originalitat a qualsevol preu?  Com 

s’operà la transició del neogòtic, fos arqueologista o fos progressista, al Modernisme?  

Cirici donà un paper fonamental a Gaudí. “Las tesis del modernismo serían 

discutibles si Gaudí no hubiera existido. Él es su justificante histórico88.”  És a dir per a 

Cirici, Gaudí és ja el centre del Modernisme, no un personatge genial, però marginal 

dins del Modernisme, com el considerava Ràfols, sinó l’eix entorn del qual volta tota 

l’estètica del Modernisme. La frase no pot ser més rotunda. I és que, en el fons, els 

conceptes de Modernisme de Ràfols i Cirici són radicalment diferents. Per a Ràfols, que 

els conegué, els modernistes foren bàsicament pintors, com a molt els escriptors del 

grup de l’Avenç. Els arquitectes i els decoradors foren un mer apèndix. En canvi, Cirici 

situa l’arquitectura i les arts decoratives en el centre del seu discurs i considera la 

pintura la menys modernista de les arts89. Per a ell, en el seu record proustià d’infantesa, 

el Modernisme eren, sobretot, arts & craft, els objectes quotidians amb els quals havia 

conviscut, i, en un àmbit més transcendental, l’arquitectura de Gaudí. 

Si Gaudí ocupava un paper tan transcendental en el Modernisme, i com ja hem 

esmentat, Cirici situava el punt de partida d’aquest moviment en la Casa Vicens, caldria 

veure quins foren els elements arquitectònics que certificaren el naixement d’un nou 

estil,  com uns anys mes tard es digué de la Casa Tassel. Segons Cirici la principal 

característica de la Casa Vicens és l’originalitat. Fins i tot, dins les resonàncies 

islàmiques90, la Casa Vicens no és pas un edifici convencional. De fet, aquestes 

                                                 
87 Ibid, pgs. 81 i ss. 
88 Ibid., p. 122 
89 Ibid., p. 304 “La pintura fue la menos modernista de la artes.” 
90 Ibid., p. 123 Cirici evita els adjectius morisc i mudèjar, vinculats a la historiografia espanyola de l’art. 
Els edificis neomudèjars o de clara imitació d’estils àrabs eren corrents a l’arquitectura espanyola de 
l’època, que recorria a aquests models com referent més nacionalista (castís) enfront dels models més 
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resonànccies estan ampliament contrarestades per motius japonitzants (les tribunes) o 

d’altres influències. No es troba a la Casa Vicens un intent de reproduir un edifici 

islàmic, com feien els estils històrics, sinó que alguns trets de l’arquitectura islàmica hi 

són utilitzats arbitràriament per constituir quelcom nou, absolutament original. Ni en 

l’estructura de cossos prismàtics, ni “en el gablete descarado, subrayado por un potente 

alero”. Ni en el protagonisme que dóna a les xemeneies, com tampoc en la decoració  

polícroma. Ni en l’exhibir l’obra (en la sinceritat), que Cirici definia d’aquesta manera: 

“Aquellos (els acadèmics) remedaban la sillería y el mármol con estucos: Gaudí mostró 

el aparejo concertado al desnudo; aquellos buscaban lo incoloro del clasicismo 

arqueológico: Gaudí utilizó el revestimiento cerámico91”.   Aquesta originalitat, doncs, 

aquest gust per un cert exotisme, serà la característica fonamental del Modernisme. Un 

descarat antiacademicisme, que buscarà en la irregularitat estructural, en la disemetria 

de la façana, en la mostració de l’obra, en la utilització profussa de la policromia, 

sobretot ceràmica, tant en l’interior com en l’exterior de l’edifici, així com en el treball 

del ferro forjat que adquirirà un valor especial  amb la imitació de formes naturals, com 

teranyines o fulles de margalló, per a reixes i altres elements decoratius. Certament en la 

descripció que Cirici feia de la Casa Vicens hi havia un autèntic programa conceptual 

del que seria el Modernisme, tot el Modernisme arquitectònic. La utilització arbitrària 

d’elements històrics, sovint fora de context; l’assimetria, estructural i de les façanes; 

l’obra vista, la utilització del maó, tot revaloritzant el seu valor estètic i simbòlic; la 

policromia, sobretot la utilització de la rajola. Tots aquests elements que Cirici sabé 

veure a la Casa Vicens es van repetint a la major part de les obres que avui considerem 

modernistes, com a elements definitoris. Tanmateix seria molt més complicat 

classificar-los com a “Art Nouveau”. 

I, tanmateix, en alguns edificis modernistes hi apareixen molts elements “Art 

Nouveau.” Per això ens hem de remetre al doble orígen de l’arquitectura modernista 

fixat per Cirici, d’una banda la Casa Vicens, sí, però de l’altra la influència de l’arribada 

de la decoració floral i dels models de l’arquitectura europea més enllà de 1895. 

Segurament l’evolució és molt més clara en Domènech i Montaner que en el 

propi Gaudí. Aquell va formular un programa teòric, En busca de una Arquitectura 

Nacional (1878), en el qual establia la situació en aquell moment de l’arquitectura 

                                                                                                                                               
europeistes que podia representar el neogòtic. D’altra banda també caldria tenir en compte l’element 
exòtic i colonial, present a tota Europa , edificis com el Royal Pavillion de Brighton.  
91 Ibid., p. 123 
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europea “al señalar con ideas a lo Taine la importancia del medio físico en la 

definición de un estilo y al sumarle el medio moral y la idea, de modo que cada 

lenguaje corresponde a una forma de expresión plástica. Doménech distinguía en la 

arquitectura de su tiempo la escuela clásica, la eclèctica- que creía centrada en 

Alemania y para la cual un cementerio debía ser egipcio, un museo griego, un 

parlamento romano, un convento bizantino, una iglesia gótica, etc.- y la escuela 

medievalista dividida entre la rama gótico-románica y los que revivían el arte 

musulmán y de los alarifes mudéjares.” Segons Cirici, Domènech proposa una síntesi 

d’aquestes tres escoles, que no s’havia de poder portar a terme en menys de tres 

generacions, i que significaria definitivament trobar el caràcter d’aquesta arquitectura 

nacional92.  Però la gran aportació de Domènech tingué lloc anys més tard amb quatre 

edificis amb unes característiques que tindrien àmplies coincidències amb allò que 

Gaudí havia establert a la Casa Vicens, però que alhora aportarien aspectes 

completament originals. Així si al Casino de Canet (1887), Cirici hi trobava una sèrie 

d’elements que anaven des d’una sugestió nórdica, “un movido estilo vikingo”, en 

l’aspecte general de l’edifici, a formes mecanicistes o suports escarpats o un parament 

solcat horizontalment per filades alternes o en les baranes de ferro forjat, que podríem ja 

definir com elements clarament modernistes. Al Restaurant de l’Exposició (1888), que 

qualificà de neogótic, apareixien “grandes paramentos de ladrillo aparente, 

relacionados con la arquitectura militar medieval prusiana”, aspecte militar  que 

accentuen els merlets. També hi apareixen “desnudos dinteles de hierro.” Aquest 

mateix any Domènech també bastia l’Hotel Internacional, neogòtic, semblant al palau 

de Westminster. Sense oblidar els Tallers Montaner i Simon, obra caracteritzada per  

“estilo propio, fachada de ladrillos aplantillados, hierro y cristal, con interiores 

funcionalistas de vidriería y hierro.93” 

Així doncs, podríem destacar les següents característiques: grans paraments de 

maó vist, utilització decorativa del ferro forjat, esperit nòrdic, utilització del ferro i del 

vitrall. D’aquesta manera, segons Cirici, els edificis de Domènech completen el 

repertori modernista establert per Gaudí a la Casa Vicens.  

A partir de 1903, Domènech i Montaner comença una època floral representada 

en pricipi per la  decoració de la fonda España, en clar contacte amb l’estètica “Art 

                                                 
92 CIRICI, op. cit, p. 88. Lluís DOMÈNECH I MONTANER, En busca de una arquitectura nacional a La 
Renaixença, 1878, p. 149 i ss.  
93 CIRICI, op. cit., pgs. 88 a 95  
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Nouveau” . A aquesta època correspon la seva obra principal el Palau de la Música 

Catalana. I és en aquesta mateixa època on creu descobrir Cirici el lligam entre 

l’arquitectura de Domènech i el discurs de l’arquitectura europea, i d’aquesta manera 

comprovar la seva tesi inicial.  “En su concepción, el arquitecto pensó en el 

entrocamiento con lo medieval, quizá llevado por la misma fe equivocada de Ruskin, 

quien creía ver en cada elemento de la construcción gótica una interpretación de una 

forma natural. El naturalismo, en efecto fue la nota dominante, interpretado en pleno 

Jugendstil, combinado con el sentido funcional, de la misma manera que lo hacía 

Víctor Horta, y reflejando las soluciones hueso de carnero de Hèctor Guimard.94”   I 

aquesta influència seria tant en l’aspecte formal com en l’ideològic que també 

participaria d’aquell esperit nòrdic, de conte de fades i que d’aquesta manera vindria 

confirmar la segona de les tesis de Cirici, és a dir que la ideologia del Modernisme 

procedeix bàsicament de elements plàstics.“Doménech creó un verdadero ilusionismo 

de lo maravilloso, deslumbrando los ojos con el centelleo de los mosaicos cerámicos y 

engañando con las transparencias de los elementos vítreos. La atmósfera buscada era 

la de un bosque encantado poblado por  hadas.95” La ideologia del Modernisme, doncs, 

es concretava en la materialització d’un conte de fades, d’esperit nòrdic, sota la 

influència de Morris i de Crane. D’aquesta manera, i amb molts altres exemples 

posteriors a 1900, Cirici consolidava el parentiu entre Modernisme i Art Nouveau alhora 

que defensava la seva tesi sobre l’origen plàstic de la ideologia modernista. 

Aquest procés es completaria amb el tercer gran arquitecte modernista.96 D’una 

generació posterior, Josep Puig i Cadafalch hauria representat la plenitud d’aquest 

esperit nòrdic,  que es reflecteix tant en les formes arquitectòniques, tant en la voluntat 

de recuperar l’artesania, un projecte ideològicament lligat a Ruskin i Morris, com en el 

contingut simbòlic. ”Su arte, hasta 1911, fue  un intento muy logrado de asimilar la 

arquitectura anticlàssica de raíz nòrdica, tomada como motivo de independencia frente 

frente a la rutina de unas fórmulas muertas, al ambiente y a las tradiciones del 

artesanado catalán, haciendo caso omiso de los siglos clásicos de arte cesarista que 

habían ahogado el libre desarrollo de la arquitectura autòctona para empalmar con la 

                                                 
94 Ibid., p. 95 
95 Ibid., p. 95 
96 De fet fou Cirici qui consagrà la tríada d’arquitectes modernistes que després s’ha anat repetint. Només 
cal comprovar l’espai dedicat a cada un  d‘ells. 
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del siglo XV y  saltar directament sobre sus bases, a expresar las inquietudes de la 

cultura simbolista y panteizante de los primeros años del siglo XX97.” 

Fent referència a l’edifici dels Quatre Gats (1896-1901) (Utrillo parlava de la 

gòtica cerveseria dels enamorats del nord), Cirici cregué distingir una barreja de 

goticisme català,  amb arquitectura de maó aparent, amb el protagonisme decoratiu del 

ferro forjat ferro i de rajola als balcons, que aportava un cromatisme viu i fins i tot amb 

una tribuna wagneriana. Tot plegat adquiria un sabor  nòrdic que es veurà confirmat a la 

Casa Amatller on detectava una germanització del motius tradicionals catalans, per 

exemple la tribuna, seguint el model de la capella de Sant Jordi del Palau de la 

Generalitat esdevé wagneriana alhora que tot l’edifici és d’una notable inspiració 

flamenca. “La fachada tiene el mérito de haber conseguido en un efecto plásticamente 

unitario la aportación del hierro, la piedra y la policromía. La lección del arte popular 

nos evitó aquí la violencia con que chocan las distintas técnicas en obras más 

originales.98”  Això permet Cirici qualificar Puig i Cadafalch de “la figura más alta del 

neogoticismo modernista99” , encara que evidentment no fou l’únic que realitzà aquesta 

síntesi, sinó que, ben al contrari, ja des dels primers edificis de Domènech i en el que 

anomenava goticisme progressista de Martorell hi havia més elements de continuïtat 

que de ruptura, tan ideològics com constructius, entre ambdós moviments100.   

Tot això ens condueix a l’enorme dificultat, que més enllà de la recerca de 

l’originalitat, representaria establir una definició de l’arquitectura modernista com a tal. 

I com que Cirici no trobava una definició del Modernisme arquitectònic per part dels 

propis arquitectes anomenats modernistes, li calgué recórrer a una definició a l’ombra, 

és  a dir, al concepte que els adversaris del Modernisme s’havien fet d’aquest moviment. 

Josep  Domènech i Estapà fou el primer que definí el modernisme arquitectònic de 

forma crítica. Dòmenech i Estapà era el més destacat entre els arquitectes considerats 

tradicionals, que  defensaven que la bellesa es desprenia de lleis físiques i 

                                                 
97 Ibid., p. 113 
98 Ibid., p. 114 
99 Ibid., pgs. 113 i 114.  Amb tot, Puig fou un arquitecte bastant eclèctic i que, com ja remarcava el mateix 
Cirici, fou renaixentista plateresc a la Casa Serra, barroc a la Macaya, eclèctic a Can Garí, fidel al 
neogòtic a la Casa de les Punxes, alsacià al Palau Quadras per finalment fer un edifici de maó, però on 
domina l’horitzontalitat, a la fàbrica Casaramona.  
100 Ibid., p .99 Un dels elements més clars de continuïtat és el naixement del goticisme de maó. “Gaudí 
creyó que debía adornar los paramentos con algo postizo. Vilaseca confió en los juegos caprichosos del 
mismo aparejo. Doménech dejo aparecer grandes paramentos de obra vista, desnudos y lisos y relacionó 
el goticismo, que en nuestro país havia sido siempre pètreo, con una técnica y un material que habían 
tomado carta de naturaleza en el país siglos después.” Una línia que Joan Martorell va seguir a les Les 
Saleses i també Pere Falqués a Catalana d’Electricitat on combina ferro i maó. Potser caldria tenir en 
compte el comentari de Viollet sobre la catedral d’Albi a l’article bricque del seu Diccionari  
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matemàtiques, i que era la ciència qui impulsava l’art, dins d’un pensament emmarcat 

en el positivisme mecanicista del segle XIX. Aquest mateix pensament  el feia molt més 

tradicional en aspectes més formals, lligat encara d’alguna forma a l’eclecticisme. Ell 

mateix fou el primer que utilitzà el malnom de Modernisme  per denominar 

l’arquitectura que estaven fent a Barcelona Domènech, Gaudí, Puig i Cadafalch i 

d’altres101.  Les línies generals d’aquesta crítica definitòria serien: 

• Pretensió de naturalisme, que segons ell es contradiu amb la seva visió 

euclidiana i mecancista de la naturalesa. D’altra banda critica la imitació 

de grutes que l‘home feliçment ja ha superat.  

• Crítica de l’anomenada arquitectura natural. Contra les columnes 

torçades que imitaven exemples basàltics. Aquesta es tendència es 

basaria en un racionalisme mecànic i utilitzaria els materials segons la 

seva resistència. Domènech i Estapà argumenta que és imposible de 

conèixer l’autèntica línia de pressions, així com l’existència de materials 

uniresistents, que dificultarien el traçat d’aquestes preteses línies de 

resistència. I d’altra banda, existeix una ciència del bell que s’oposa a 

aquest cec mecanicisme.  

• Contra la línia corba, sublimitat pitagòrica de línia recta que representa 

l‘infinit.  

• El propòsit de contrariar les lleis de l’eurítmia i de la simetria, 

ponderació de les masses i continuïtat de línies. 

• Wagnerisme arquitectònic, la llibertat que aquest va aplicar a la música, 

però en Wagner hi ha una melodia que no observa en els edificis 

modernistes. 

• Exotisme nòrdic. 

Cirici resumeix aquestes característiques de la següent manera: naturalisme, 

mecanicisme, corbilínisme, originalitat sense respecte a les lleis teòriques, wagnerisme i 

exotisme102. I, encara, els afegeix l’antineoclassicisme, la reacció a favor del color, 

l’extramediterranisme (des de la sugestió de les ciutats del mar del Nord fins al lirisme 

                                                 
101 Josep DOMÈNECH I ESTAPÀ, Modernismo arquitectònico, a Memoria de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona, març de 1912, citat per CIRICI, op. cit., p. 75. Com a arquitecte Cirici 
opina que “pretendió ser enemigo del modernismo y no por ello escapó a su influjó.”  Era partidari del 
funcionalisme, consistent en una construció racional disimulada, per “arquitectes artistes”, sense excesiva 
decoració. Gaudia d’una gran formació científica. Va tenir els grans encàrrecs oficials de Barcelona: 
Palau de Justícia, Hospital Clínic, Presó Model, Catalana de Gas, Observatori Fabra, Casa Almirall.  
102 Ibid., p. 76 
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japonès), la vindicació del gòtic, la del barroc, la del musulmà, la del bizantí, la del 

víking i de l’anglosaxò i la de les fonts pures i no contaminades pels tractadistes. I, 

també, el culte al jo, l’art concebut com l’expressió d’una potent individualitat, la 

realització del superhome nietzschià i  el racionalisme del viu.  

Evidentment algunes d’aquestes característiques es podien trobar ja a la Casa 

Vicens com l’exotisme, el naturalisme, i l’originalitat sense respecte de les lleis 

teòriques. Tot i la confusió que pogués existir entorn del concepte de naturalisme, 

caldria considerar-lo tal i com es parla del naturalisme del gòtic, en un sentit clarament 

ruskinià  de devota imitació de la naturalesa. D’altra banda, pel que fa a l’exotisme, 

Estapà concretava més i el limitava  a l’exotisme nòrdic. Aquest era un tret epocal 

relacionat ideològicament amb el Modernisme literari, segons ja hem analitzat. En 

aquest cas, però, sembla evident que el fantasiós ambient nòrdic de Puig i Cadafalch o 

del Domènech i Montaner de maduresa havia begut d’aquell moviment i que també 

havia rebut les influències de l’arquitectura europea. 

En un altre ordre de coses, la reivindicació dels estils històrics enfront del 

neoclassicisme és una vella querelle, no específicament modernista, sinó més aviat 

lligada a l’aparició del neogòtic i fins i tot del mateix eclecticisme. 

Resten, doncs, el conjunt de trets ideològics que Cirici esmenta i que d’alguna 

manera ja hem analitzat a la primera part d’aquest capítol i que haurem d’analitzar 

encara amb molta més profunditat al llarg de la tesi, però caldria abans aturar-nos en dos 

aspectes.  

El primer d’ells és el wagnerisme. Cirici utilitza freqüentment l’adjectiu 

wagnerià  com a equivalent una certa ressonància de temàtiques i de motius del músic 

alemany. Sembla, en canvi, que quan Estapà es refereix a wagnerisme ho fa en el sentit 

d’utilització del sistema de “leit motiv” típic de les òperes d’aquell, doncs no es refereix 

a temàtica argumental o a elements decoratius, sinó a la pròpia estructura musical 

traduïda a l’arquitectura, cosa que significava una concepció dinàmica, des del punt de 

vista de l’espectador, d’aquesta, que esdevenia així també un art del temps. L’estructura 

musical wagneriana del  Palau Güell ja havia estat posada de manifest per Frederic 

Rahola103.  

                                                 
103 Juan José LAHUERTA,  Antoni Gaudí, arquitectura, ideología y política, veure  Un sobre tothom. 
Frederic RAHOLA, Palacio Güell de Barcelona, planeado y construído por Gaudí, a La Vanguardia del 
3 d’agost de 1890, pgs. 4 i 5   
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En segon lloc caldria considerar les característiques que, lluny d’afectar tot el 

Modernisme, es concreten només en l’arquitectura de Gaudí. Determinar aquest punt 

seria d’importància perquè ens sembla que la crítica de Domènech i Estapà, més que 

contra l’arquitectura modernista en sentit ampli, tal i com l’entenia Cirici, anava més 

aviat directament dirigida a l’obra de Gaudí.104 Contra el wagnerisme del Palau Güell i 

contra els experiments d’arquitectura natural portats a terme per Gaudí al Park i a la 

cripta de l’església de la Colònia Güell i que Rubió i Bellver havia descrit aquell mateix 

any al butlletí de l’Associació d’Arquitectes amb permís del propi Gaudí105. 

Però, si Cirici havia situat Gaudí com pedra fonamental del Modernisme a la 

Casa Vicens, quina havia estat la seva evolució? Fins a quin punt Gaudí havia estat fidel 

a si mateix i havia seguit edificant sobre aquells fonaments que foren els del 

Modernisme? Quina evolució intel·lectual, formal, d’estructura constructiva va 

experimentar? Aquesta tesi intentarà donar resposta a aquests interrogants, tanmateix, 

de moment,  cal cenyir-nos encara al text de Cirici. 

El cert és que Gaudí, que havia instaurat les característiques del Modernisme, en 

els anys immediats dirigí la seva recerca en direccions ben diferents. Cirici observava 

un canvi estílistic entre de l’absis de la Sagrada Família, que és encara d’un estil 

neogòtic sever, sense decoració paràsita, i la construcció dels pinacles (1893), coronats 

ja per formes vegetals preses del natural. “Este cambio estilístico, viraje de Gaudí desde 
                                                 
104 Certament Cirici destaca altres tendències dins del Modernisme que tenen una molt més alta relació 
amb les tendències europees.  Ibid. p. 140.  Jeroni Granell, que actuà sota la influència del Jugendstil, 
lliure de la influènca de Viollet.  Cirici dedica molta extensió a Granell perquè és qui més s’acosta als 
estils europeus. Casa del número 156 del Carrer Girona, Balmes 121, Llúria 84, Pàdua 75, Casa a la Gran 
Via (1903). En destaca  “aparejo almohadillado rústico, junto con gran abuandancia de tema floral.”   
D’altra banda (p. 146-147)  Cirici també intenta establir una relació entre Modernisme i Sezession. “Al 
llegar el último cuarto del siglo XIX la arquitectura barcelonesa estaba mucho más adelanada en su 
proceso estilístico que la de Viena. Gaudí, Vilaseca, y Doménech y Montaner no tardaron en 1882, 1883 
y 1886, en sentar las bases de una arquitectura que rompía violentamente tanto con el eclecticismo 
académico como con el medievalismo arqueologista de los románticos. En aquel tiempo Viena estaba en 
pleno eclecticsimo pasadista, que tan violentamente combatió Nietzsche (Unzeitgemasse Betrachtungen, 
II), però que duró hasta que surgió la personalidad de Otto Wagner.” La Sezession que Cirici fixa l’any 
1894 amb la construcció del metro de Viena  tindria com a característiques: “Aparejo ciclópeo, espolones 
en curva cóncava, las regatas y listones  paralelos, coronas vegetales como tema decorativo, jácenas de 
hierro aparente con decoración floral forjada, círculos tangentes, decorado pictórico con  girasoles 
trazados geometricamente.”  Característiques que quedarien reflectides  el 1895  a  Arquitectura 
Moderna. “Para él lo primero que cuenta es la función a cumplir, lo segundo los materiales de que 
dispone. El estilo nace espontaneamente de estos dos principios no de ninguna arbitariedad del gusto.” 
La qual cosa conduiria al purisme funcional d’Adolf Loos. Mentre que, d’altra banda, també es podria 
establir connexió en la recuperació d’oficis artesans  d’ Olbrich i de Hoffmann. Aquesta tendència, 
representada a Barcelona per  Soler i March  al  19 de Rambla Catalunya  (1909), arribà en un moment 
que el Modernisme entrava en la fase terminal. En tot cas, vistes les coses des de l’òptica d’avui, es 
tractaria de dos arquitectes marginals dins del moviment i, sobretot en el segon cas, difícilment 
classificables.  
105 Joan RUBIÓ I BELLVER,  Dificultats per arribar a la síntesi arquitectònica, tractarem extensament 
d’aquest text més endavant 
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una concepción arquitectònica que no difería de las del pasado y el naturalismo 

finisecular, tuvo como orígen sus trabajos en el Palacio Güell (1885-1889)” 106. Quan 

Cirici, en aquest cas, parla de naturalisme finisecular sembla clar que, tot i la confusió 

sobre el concepte, en aquesta ocasió, cal entendre’l en clau ruskiniana. En tot cas també 

sembla evident que Cirici és conscient que des de qualsevol aspecte que es miri, el 

Gaudí dels pinacles és ja molt diferent del de l’absis, lligat encara al neogòtic 

tradicional del seu antecesor en les obres Francesc de Paula Villar. Però també sembla 

evident que hi ha hagut una considerable evolució des del Gaudí   de la Casa Vicens. La 

pregunta que Cirici deixa implícita i sense resposta és el per què, Gaudí, que el 1885, en 

un edifici religiós seguia lligat al neogòtic més tradicional, en un edifici civil es 

permetia tota mena de llibertats i innovacions. I també el perquè a partir de 1893 va anar 

introduint elements de la seva arquitectura civil (Casa Vicens) a la seva arquitetura 

religiosa (Sagrada Família), en una evolució que a partir d’aquest moment el conduirà a 

un trencament definitiu amb el neogòtic. Aquesta evolució, afirmava Cirici, es produí 

durant la construcció del Palau Güell. Hi podríem afegir durant l’època que Gaudí entrà 

en contacte amb el cercle d’Eusebi Güell i sobre tot amb el poeta i sacerdot Jacint 

Verdaguer.  La influència entre l’arquitectura civil i l’arquitectura religiosa de Gaudí ja 

no havia d’aturar-se. Si el 1885 per a Gaudí encara eren molt clares les fronteres entre 

ambdues, en l’època de construcció del Palau Güell aquesta frontera es dissipà. 

Tanmateix havia existit un límit, un límit molt precís, marcat pel pensament eclèctic que 

determinava  les característiques tant constructives com simbòliques de l’arquitectura 

religiosa. En algun moment de la seva evolució Gaudí transcendí aquest límit i intentà 

donar una nova dimensió a l’arquitectura sagrada. Però Cirici no podia fer cap mena de 

distinció entre arquitectura religiosa i arquitectura civil, perquè segurament pensava que 

centrar l’arquitectura de Gaudí en el seu vessant simbòlic i religiós hauria estat 

perjudicial per als seus pròposits, tant d’homologar el Modernisme a l’Art Nouveau 

europeu com de reivindicar l’origen decoratiu del pensament modernista. D’aquesta 

manera, Cirici fa una descripció detallada del Palau Güell però no dóna pistes sobre 

orígens, ni voluntats, ni contactes. Certament parla de capitells lotiformes, egipcis, que 

atribueix a la influència de Vilaseca, així com destaca que  apareix el trencadís i que 

incorpora per primera vegada la forma parabòlica a les portes monumentals així com el 

ferro forjat com a únic detall decoratiu.107 Però l’exposició de Cirici resta a aquest nivell, 

                                                 
106 CIRICI, op. cit., p. 125 
107 Ibid., pgs. 125 i 126 
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tanmateix és evident que el Palau Güell està carregat d’un valor simbòlic del qual 

manca la Casa Vicens, que si a la Casa Vicens, Gaudí havia posat els fonaments 

constructius i decoratius del Modernisme, al Palau Güell colocava els fonaments 

ideològics, no sabem si del Modernisme, però, certament, del que seria la seva 

arquitectura a partir de llavors. Si a la Casa Vicens es trobava l’embrió del repertori 

formal, al Palau Gúell s’hi podia trobar l’embrió del repertori simbòlic. L’arquitectura 

de Gaudí havia esdevingut programàtica i transcendent.  

Com ja hem dit, Cirici pren nota d’aquesta transformació, que veu reflectida, 

primer, en la coronació dels pinacles de l’absis i després en l’inici, a partir de 1891, de 

la façana del Naixement: Gaudí “realizó en esta fachada la apoteòsis de su naturalismo 

plàstico.108” Certament Cirici no va més enllà. Com ja hem vist, Ràfols, en la seva 

monografia sobre Gaudí, considerava aquesta façana de mal gust, l’error modernista que 

l’arquitecte  hagué de superar  per trobar el seu propi estil. Cirici, en canvi, ens remet a 

la imitació de la naturalesa que Ruskin suposava en el gòtic  per justificar l’exuberància 

naturalista de la façana. Però en tot cas la seva anàlisi és sempre formal, mai no és 

simbòlica ni ideològica. Mai no es va preguntar sobre l’evolució d’aquest naturalisme 

que havia detectat a la façana del Naixement fins el naturalisme, d’arrel ben diferent, 

que també pogué trobar a la Casa Batlló, quan en feia la descripció d’elements 

arquitectònics i escultòrics. “Emotiva, radiante, de optimista belleza.” Les  columnes 

de forma òsia, adornades per elements de flora aquàtica, “ventanales interiores de 

formas blandas”. Una llarga descripció d’elements formals naturalistes, tanmateix molt 

allunyats del programa de la façana del Naixement. Com s’havia operat aquest canvi? 

Era un canvi vàlid només per a l’arquitectura civil?  

També en l’aspecte estructural Cirici prengué nota de les transformacions que 

observava en l’evolució de Gaudí. En el projecte de les Missions Franciscanes de 

Tànger (1892) i en la cripta de l’església de la Colònia Güell, assaig de les formes de la 

Sagrada Família, experimentà sistemes paraboloides hiperbòlics. Als quals, en aquest 

cas, sí que atorgà caràcter simbòlic, per la seva evident transcedència religiosa. La 

Trinitat representada per un recta infinita que resllisca, unint-les, sobre dues rectes 

també infinites. Així com també destaca l’aparició de les columnes helizoides i la 

                                                 
108 Ibid., p. 127 Cirici esmenta com a font els llibres del professor Kneip, segons una informació oferta 
per Maurici Serrahima.  



 44 

substitució del paraboloide per l’hiperboloide en les voltes i en les grans torres que 

haurien de culminar la Sagrada Família.109 

Però tot i aquesta breu incursió en el camp simbòlic, per justificar els aspectes 

més sorprenents de la arquitectura de Gaudí, la valoració de Cirici no es mogué dels 

aspectes més formals i decoratius. Del Park Güell, per exemple, en destacà els pavellons 

de l’entrada, sens dubte pel seu sentit decoratiu i perquè formen part, dins de la seva 

concepció, del Gaudí més “modernista” i més decoratiu. “uno de los momentos a la vez 

más puros y más ricos de la plástica de Gaudí.”   En quant a la resta del parc, no es pot  

trobar al seu treball cap esment a les novetats estructurals i constructives, mentre que la 

descripció de la sala hipòstila és molt somera, comparada amb la dels pavellons de 

l’entrada110.  

En el seu comentari sobre la finca Miralles, en canvi, coincidia amb Ràfols en 

considerar la tanca d’aquesta com l’obra més modernista de Gaudí. “Fue el triunfo de 

una arquitectura de forma viva, desligada ya del geometrismo gótico e incluso de la 

gravedad de la Casa Calvet. En ella tuvo su ensayo el sentido plástico del  Parque 

Güell. 111“ 

De la Pedrera en destaca aspectes estructurals “nueva concepción constructiva, 

no tiene muros interiores.” (...) “ El techo envigado radial que se apoya en las fachada 

y en los dos patios poligonales.”  D’altra banda, en valorava especialment la simplicitat, 

“ lejos del goticismo”. I, tot i que creia veure en la façana formes humanes, celles i ulls i 

en general hi descobria valors molt emparentats amb els del cos humà, no arribava 

establir cap connexió amb l’organicisme, com a concepció de la naturalesa, que l’hauria 

portat directament a Maragall i a la filosofia romàntica. Tampoc no establia cap relació 

entre aquest organicisme i la arquitectura del darrers anys de Gaudí112. 

Altrament, Cirici valorava extraordinàriament el Gaudí moblista i decorador.   A 

la Casa Calvet, tant al pis particular com al despatx, va introduir formes corbílinies, 

albeolades molt adaptades al cos humà, una decoració d’un vitalisme naturalista deliciós. 

A la Casa Batlló, en canvi, el decorativisme cedeix a l’organicisme, adaptació al cos 

humà, semblança amb l’escultura de Hans Arp i Henry Moore, veritables closques per a 

                                                 
109 Ibid., pgs. 131 i 132 
110 Ibid., p. 133. Només referint-se a la Casa Calvet, Cirici reconeixia la influència grega arcaica, “los 
grandes capiteles jònicos y los adornos metálicos con volutas simétricas, como el del techo del ascensor, 
que parece una ègida de Palas y debe considerarse como un  eco de la profunda fe mediterraneísta de 
nuestro arquitecto.” 
111 Ibid., p. 133 
112 Ibid., p. 135  
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homes, com prolongacions corporals. Una arquitectura orgànica, que en el segle XX han 

provat Le Corbusier i els funcionalistes. De manera que les formes de Gaudí han 

triomfat en el món del disseny, i estan relacionades amb la física indeterminista, amb el 

principi de Heisenberg.113. I tot i la transcedència que això podia tenir per a l’art 

contemporani, Cirici no es preguntà  pels fonaments ideològics d’aquesta evolució, no 

es preguntà pel com Gaudí havia arribat a un naturalisme organicista, que seria una de 

les fonts inevitables d’aquest art. 

D’altra banda la utilitació del mosaic, o més ben dit la rajola, estaria lligada a la 

influència de Ruskin que havia defensat la arquitectura polícroma a The Stones of 

Venice, així com a Vaudoyer que l’havia utilitzat profussament a la catedral de Marsella. 

Arreu d’Europa la construcció en ferro contrastava amb la nota de color que constituïa 

el mosaic. A Catalunya no s’arriben a confeccionar autèntics mosaics sinó que el 

colorisme orientalitzant de la Casa Vicens esdevé predecessor del “vulgar azulejo 

decadente”. Gaudí utilitzà la rajola per a tot. Al Park Güell “pierde la rigidez del 

alicatado de la Casa Vicens”. Apareix el mosaic, la rajola aplastada i el collage. Gaudí 

l’emprà en taracees, en l’escultura, en les columnes. En el famós banc que dissenyà en 

col·laboració amb Jujol, amb una tècnica nova contrària al dibuix fet prèviament114. 

Però tornem, ara, a fixar-nos en la crítica que Domènech i Estapà féu de 

l’arquitectura modernista els dos principals inconvenients que hi veia eren la  pretensió 

de naturalisme, que arribava al seu grau més alt en la imitació de grutes que l‘home 

feliçment ja ha superat. Així com, d’altra banda, en  l’anomenada arquitectura natural. 

Contra les columnes torçades que imitaven exemples basàltics, tendència que es basaria 

en un racionalisme mecànic i utilitzaria els materials segons la seva resistència. 

mecanicisme. Les crítiques de Domènech i Estapà es dirigeixen, doncs, a uns aspectes 

molt concrets del Modernisme, i més concretament de l’arquitectura de Gaudí, però 

aquests aspectes amb prou feines són destacats en la monografia de Cirici. 

Sembla evident que Cirici, en el seu intent d’incloure Gaudí dins del seu 

concepte de Modernisme, hagué de fer un esforç considerable per bandejar aspectes que 

ell mateix descobria però que s’escapaven de les seves tesis i trencaven la seva equació. 

Hagué de fixar-se en el Gaudí més decoratiu i en el que oferia més coincidències amb la 

resta d’arquitectes modernistes, així com en els aspectes que li permetien establir alguna 

relació amb l’Art Nouveau. D’altra banda no li interessà aprofundir en els aspectes 

                                                 
113  Ibid. p. 253 
114 Ibid. p. 262 
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ideològics, perquè això s’hagués contradit amb la seva teoria decorativista. Com tampoc  

en la seva evolució artística, perquè això no li hagués permès estudiar el Modernisme 

com un tot.  

Vint anys més tard, Cirici consagrava la seva equació al capítol Modernisme de 

la Història de l’Art, dirigida per Francesc Vicens i publicada per Salvat. De fet, en 

aquesta obra, sota l’epígraf  Modernisme s’engloben totes les tendències 

contemporànies de l’Art Nouveau. En aquell moment la situació havia canviat 

radicalment. Alexandre Cirici era un crític d’art reconegut internacionalment. En 

aquesta obra hi participaven historiadors de l’art de reconegut prestigi internacional i el 

capítol sobre l’arquitectura de la Revolució Industrial havia estat confiat a Michel 

Ragon115. 

De fet, les posicions de Cirici no havien variat substancialment. Gaudí esdevenia 

el centre del Modernisme no tan sols català sinó europeu, mentre que se’n destacaven 

els aspectes més racionalistes i decorativistes. 

 

1.4. La ideologia del Primer Modernisme Català 

Per complet i exhaustiu que fos l’estudi d’Alexandre Cirici sobre el 

Modernisme, partia d’una tesi molt agosarada per constituir la pedra fonamental d’una 

historiografia. Considerar el Modernisme com un moviment decorativista, amb una 

ideologia de base plàstica  de la qual filòsofs i poetes haurien extret el seu pensament, és 

molt innovador i suggestiu, i hauria estat certament revolucionari en un tema amb una 

bibliografia consolidada. Però, en el cas del Modernisme, un tema en aquell moment 

pràcticament verge, descentrava l’origen del debat historiogràfic entorn del concepte i 

en dificultava el desenvolupament. De manera que, si Ràfols havia parlat d’un 

moviment divers, i fins i tot contradictori, i Cirici d’un moviment esteticista, però sense 

ideologia, calia evidentment resituar el debat i centrar-lo en els seus termes ideològics 

precisos. 

Això va intentar Eduard Valentí Fiol a “El primer modernismo catalán y sus 

fundamentos ideológicos116” , un treball metodològicament molt rigorós. D’entrada 

l’estudi de Valentí es centra exclusivament en el període del primer modernisme, és a 

                                                 
115 Alexandre CIRICI, El Modernismo, dins Història del Arte, dirigida per Francesc Vicens, Salvat, 
Barcelona. 1970 
   
116 Eduard VALENTÍ FIOL, El primer modernismo catalán y sus fundamentos ideológicos, Ediciones 
Ariel, Barcelona, 1973 
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dir entre 1892 i 1896, i exclou altres manifestacions produïdes anys més tard. Això 

pràcticament en deixaria fora l’arquitectura i evidentment tota la literatura de més enllà 

de 1900, i això vol dir tota la novel·la que coneixem com a modernista117. També 

pràcticament n’exclouria tot l’art d’estètica Art Nouveau. De fet, encara que Valentí 

inicia el seu estudi citant  Cirici, i l’obra d’aquest  hi és present de forma constant com a 

referència, les seves tesis  no hi tenen res a veure. Valentí Fiol parteix de la idea que el 

Modernisme literari, és un fet anterior al Modernisme artístic, i que aquest, quan arriba, 

forma part ja del que ell anomena un segon modernisme, que pels límits del seu estudi 

no entra a analitzar. Però això significa clarament que la segona de les tesis de Cirici, la 

dependència ideològica del Modernisme amb les arts plàstiques i molt concretament 

amb les arts sumptuàries queda totalment desvirtuada. I en quant a la primera, l’equació 

Modernisme igual a Art Nouveau,  el seu abast quedaria igualment molt limitat. 

En realitat Valentí no parteix d’uns pressupostos gaire distants dels de Cirici 

També fa referència a la consciència d’endarreriment del país i de la seva cultura, que  

porta consubstancial la necessitat de modernització118. D’altra banda, també es fa ressò 

de la indeterminació semàntica del terme que permetia diverses accepcions, a vegades 

com allò enfrontat al tradicional119, d’aquesta manera el catalanisme deixava de ser 

exclusivament tradicional per passar a ser també modern. I a vegades, també, usat pels 

adversaris amb valor negatiu, per definir els partidaris del nou pel nou, o, fins i tot, com 

un calaix de sastre on cabrien totes les novetats vingudes de fora, amb la sola condició 

                                                 
117 Ibid. Sobre Gaudí veure pgs. 266 i ss. “El primer nombre que acude a los labios al hablar de los 
logros del  Modernismo barcelonés en las artes plásticas es el del arquitecto y decorador Antoni Gaudí 
(1852-1926). Pues bien es inútil buscar este nombre en toda la  producción de una revista tan avanzada 
como era l’Avenç”. Segons Valentí Gaudí estaria molt allunyat ideològicament dels modernistas i això 
constituïria “...una de las más serias limitaciones de la actitud modernista.” Sobre la novel·la modernista 
Valentí considerava (p. 297) Els Sots Ferèstecs i Solitud novel·les realistes i rurals “que poco o nada 
tienen que ver con el modernismo.” 
 
118 Ibid., p. 25 “el modernismo sería de suyo un concepto vacío. Solo dice referencia al tiempo, como 
expresión que es de postura que se adopta ante las notas que caracterizan el presente. En un principio, 
pues,  y  en una consideración a priori el único contenido que cabe atribuirle sería de índole sociológica. 
Se definiría, pues, el modernismo como aquella actitud que aparece dentro de un grupo (nacional, étnico, 
político, religioso) que por alguna razón ha quedado rezagado con respecto a los demás grupos con que 
convive” Conciencia del retraso. Enfrentamiento tradicionalismo modernismo (tomando de fuera los 
modelos o las ideas) 
119 Ibid., p. 158 – 159 L’aparició per primera vegada de la paraula modernista anava lligada a l’esperit i 
al títol de la revista L’Avens, a la necessitat d’una nova crítica “Este pasaje es notable por muchos 
conceptos. En primer lugar porqué en él aparece por primera vez la expresión arte esencialmente 
modernista, en el sentido de un arte que pueda establecer un diálogo válido y significativo con el arte 
europeo contemporáneo. En segundo lugar por la inversión de la escala de valores (...) el progreso de 
Cataluña pasa por delante del progreso como ideal universalista. Y el único progreso (avens) que este 
grupo de escritores y críticos coinciden en desear es el que ha de situar Cataluña en la vanguardia del 
arte español. Y  por esto predica el modernismo. “ 
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de ser novetats120 . I a això caldria afegir-hi dues característiques històriques, 

fonamentalment catalanes, però que venen determinades per la pertinença, almenys de 

partida, a l’àmbit cultural espanyol. D’una banda, un clar enfrontament amb aquest 

àmbit i això representava trencar lligams amb Madrid i establir-los amb París121, però, 

de l’altra, Valentí creia detectar una clara influència de la filosofia krausista, introduïda 

a Madrid per Sanz del Río, i ben viva encara en aquella època a través de la Institución 

Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos122. I aquest seria un aspecte important, des del 

punt de vista ideològic que caldria considerar, perquè ens situaria en un marc 

progressista, ben allunyat del tòpic decadent amb el que sovint s’associa el Modernisme, 

però alhora també ens situaria en un camp de debat ideològic d’altura, que estaria latent 

en el fons de la vida intel·lectual catalana i fins i tot de la vida política. El debat entre el 

racionalisme positivista (però també de l’idealisme d’arrel hegeliana, implícit en el 

krausisme) i el tradicionalisme, que es basava en sectors més conservadors, més 

netament romàntics, de la filosofia alemanya. Aquest debat interessà especialment 

Valentí Fiol que recollí la polèmica entre F. De Lamarck, pseudònim sota qui sospitava 

la personalitat de Pompeu Gener, i Quentin Durward, que aventurà que amagava el futur 

bisbe Torras i Bages123,  a les pàgines de La Renaixença en una data tan reculada com 

                                                 
120 Ibid., p. 20.”... hemos de concebir el modernismo, no como una concreta doctrina o escuela estética, 
sino como una cierta actitud que se adopta en una situación determinada.” (…) “..término ambiguo no 
tanto por su contenido semántico, como los diferentes niveles de aplicación de que es susceptible. (...) 
serán modernistas todos los que sean partidarios de lo moderno.”  (...) “velado reproche de ligereza y de 
aquel amor de la novedad por la novedad.”(…) “.. se ha introducido o se está introduciendo alguna 
innovación  que entra en conflicto con lo conocido y tradicional” (...) “...entendido negativamente por su 
oposición a tradicionalista.” 
121Ibid.,  p. 143 i 144 “En la Cataluña progresista se creó el mito de que el remedio frente a los males de 
que el país adolecía, y cuyas raíces parecen estar en Madrid, hay que buscarlo en Europa”   
122 Ibid., p. 20 “...el modernismo catalán no es sino reflejo de la confrontación de dos realidades 
sociales: la renacida conciencia étnica y cultural de Cataluña y la tradición política e ideológica 
española.”  També p. 56, sobre la connexió entre Krausisme i modernisme. ” La  filosofía de Krause 
aunaba (…) todo lo que la ciencia y el pensamiento moderno pudieran ofrecer de más valioso, todo en un 
sistema armónico y racional”  
123 Ibid., p. 105-106: “El primero es un liberal de ideas avanzadas. El segundo un conservador 
historicista y formado en la escolástica. Bajo el nombre de Lamark  yo sospecho el de Pompeu Gener”. 
El primer article es titula“Demostració de l’existència del nostre renaixement”. “Este es examinado a la 
luz de las ideas del progreso y del punto de vista de la armonía que reina entre los fenómenos del devenir 
humano”(…) “las societats ab sas relacions, sas lleys y son geni, reflexo del geni de la divinitat, 
progresan sens parar, caminant cap a la reconquista del paradís perdut, ahont, á la par que sa desgracia, 
brolláren’ls principis del progrés, eixos titans que un dia escalarán‘l cel.” (La Renaixença, 15-1-1873) 
“Estamos en pleno optimismo metafísico, en que la historia no es nostalgia, sino faro, y sus diversas 
fases son pasos en el devenir de la humanidad. La destrucción es aparente: solo un momento en la 
afirmación de nuevas identidades. (P. 107) (continua el comentari)” Los tres principios antitéticos cuya 
síntesis formal armonía de la actual civilización, son los de unidad, igualdad y libertad. Gracias a la 
dialéctica de estos principios, lo que en un principio fueron simples cosas jurídicas (esclavos), se 
convirtieron en siervos, luego en personas, más tarde constituyeron clases y actualmente están 
representados por los proletarios. (...) Este artículo es notable porque representa un intento de 
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1873, vint anys abans de l’esclat del primer Modernisme. És una polèmica sobre els 

mateixos conceptes de la història i de la nació, que d’altra banda, ja havia estat posada 

de relleu anteriorment per Llorens i Barba de qui Valentí afirma    “..intenta armonizar 

dos distintas concepciones  que están en la base de dos posiciones políticas, la liberal y 

la tradicionalista: la concepción dinámica de la historia, que insiste sobre factores 

(lucha de clases, contraposición de intereses, pugna de sociedad contra el Estado, etc.) 

que disparan el devenir histórico y dan lugar a sus realizaciones sucesivas, y la 

concepción estática según la cual en la historia de cada pueblo se manifiesta su 

elemento permanente y esencial, cuando no un ordo jerarquizado y teológicamente 

fundamentado124.”  El cert, però, és que la polèmica perviurà  llargament i que el mateix 

concepte de modernista hi neix lligat de forma indissoluble. L’actuació de Torras i 

Bages contra el Modernisme125, la seva condemna explícita, n’és la millor prova. 

D’altra banda L’Avenç des de la seva primera època havia deixat molt clar de quin 

costat estava.126 Tanmateix aquesta influència kraussista en el pensament català és un 

punt important per aclarir les posicions que posteriorment, cap allà el tombant de segle, 

s’aniran consolidant i que formaran les bases ideològiques del pensament que nosaltres 

volem resseguir, pel que significà d’herència hegeliana i perquè necessità una resposta 

conservadora molt més potent, que s’havia d’articular entorn dels nous elements 

neoromàntics que apareixen en l’horitzó de 1890.    

                                                                                                                                               
adaptación de los intereses catalanes  a la ideología krausista. (Pompeu Gener residía en Madrid 
haciendo el doctorado antes de ir a París e interesarse por el positivismo). (...) ( p. 108) (La Renaixença, 
1-2-73) El segon article, sobre els Jocs Florals, denota el catalanisme progressista d’arrel republicana, una 
concepció més propera a Renan, on cal mirar al futur de la pàtria.. Valentí detectà la influència krausista 
en el text signat per Lamarck. En canvi, Quentin Durward (o sia Torras i Bages) fa  una condemna 
expressa del krausisme i, per fer-ho, es recolza en l’autoritat de Llorens i Barba. (p.101) “Llorens 
combatía a los filósofos que negaban el principio de contradicción y afirmaban la unidad de los 
contrarios “i d’una manera particular combatia el krausisme, que aleshores era la última moda dels 
filósofs de la cort, i que a Catalunya mai va poder-hi penetrar, potser en part pel caràcter pràctic i el 
sentit comú aquí generalment dominant.” (p. 108- 109) (La Renaixença 1-3-1873).  “Quentin Durward 
ataca los fundamentos filosóficos de que parte F. De Lamark. Estos no son otros que la ley krausista del 
progreso indefinido, ley cuya falsedad demuestra: supone en efecto, la eternidad del universo y de la 
humanidad e implica, por tanto un panteísmo tan repugnante en sus principios como fatal en sus 
consecuencias. Se trata, en último término de reducir toda verdad a una verdad racional, e implantar un 
racionalismo que pretende destronar a la teología: esto no es progreso sino retroceso a las utopías 
paganas que el cristianismo vino a enterrar.”             
 F. de Lamark contestó: La tradición religiosa es solo una fase primitiva y pasajera en la evolución de un 
pueblo. Los nuevos sacerdotes son los hombres de ciencia, y si esta destruye lo hace curando luego las 
mismas heridas producidas. El principio de vida, la fuerza armoniosa de la naturaleza, transforma 
continuamente los seres, sosteniéndoles en una relación armónica. Y  termina con una enumeración de 
los pensadores que mejor definen el pensamiento moderno: Vico, Montesquieu, Leibniz, Kant, Turgot, 
Condorcet, Herder, Hegel, Michelet, Schelling, Daumier, Proudhon, Saint-Simon, Ballache, Baader.” 
124 Ibid., p. 98 
125 Ibid., Veure tot el capítol 6 
126 Ibid., pgs. 148 a 150 
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Evidentment, Valentí Fiol, com tots els historiadors del Modernisme, també en 

tingué en compte l’anomenat irracionalisme, la reacció antipositivista, espiritualista, 

simbolista i, per dir-ho amb la terminologia de l’època, decadent. I en aquest aspecte 

observa diverses actituds. En primer lloc, Valentí recull el terme “reacció 

irracionalista” . I la paraula reacció té unes connotacions que no podem perdre de vista, 

perquè ens indica un posicionament polític molt clar, del qual els primers modernistes 

foren plenament conscients. Els modernistes de Valentí, Jaume Brossa, Alexandre 

Cortada i en general el grup que dirigia L’Avenç, mai no participaren d’aquesta reacció, 

ans al contrari, la denunciaren. Simplement donaren a conèixer les idees modernes que 

circulaven per Europa, que els podien interessar per modernes, però el fons de les quals 

rebutjaven. Si els modernistes foren decadents fou perquè el ser decadent arribà a ser 

constitutiu del ser modern. Foren decadents per moderns, no moderns per decadents127.  

De fet ells seguiren fidels al naturalisme de Zola i el progressisme d’arrel racionalista i 

hegeliana impulsat pel krausisme. Segons Valentí, el mateix Raimon Casellas, el crític 

més important del Modernisme, sabé veure aquest caràcter “reaccionari” de 

l’espiritualisme fi de segle. Cita un text llarg i comenta:“Casellas es particularmente 

sensible a lo que el neoidealismo y el simbolismo tienen de reacción  contra el 

optimismo progresista y revolucionario del positivismo naturalista.” (…) “Que en un 

texto de 1893 venga a decirse con tanta precisión que la revolución esteticista entonces 

iniciada no es sino un intento de evasión, la escapatoria de unas clases sociales  que se 

sienten amenazadas, revela una capacidad de análisis muy poco común. Las 

“colectividades”, o sea las clases sociales, al sentirse amenazadas, adoptan actitudes 

violentas y sueñan con reacciones extremas: la dictadura en lo político, espiritualismo 

en el arte. Pocas veces se ha expresado tan crudamente el rechazo del progresismo 

positivista y naturalista.” (…) “Sin embargo, Casellas duda de que estas tendencias 

estén acordes con la tradición artística que se ha iniciado en este siglo en Cataluña.” 

La tesi que Valentí li fa sostenir a Casellas és  molt propera a les d’Arnold Hauser, 

l’obra del qual s’havia publicat en català per aquelles dates128. Així en analitzar la 

pintura diu: Lorenzale i Pau Milà, els coneguts com a natzarens catalans, van fracassar 

                                                 
127Ibid., p. 23 “El cambio histórico que desemboca en lo que podemos llamar mundo moderno, se inicia 
precisamente con la reacción  irracionalista, espiritualista y simbolista que en las últimas del siglo XIX 
se produjo contra el positivismo y el naturalismo anteriores.“  p. 24  “no fe en el valor intrínseco de la 
innovación (...) sino más bien fe en su eficacia instrumental”. (..) “El modernista es, aunque no tenga 
clara conciencia de ello, indiferente a la doctrina que profesa o que defiende”  
128 Arnold HAUSER, Història Social de la Literatura i l’Art, Edicions 62, Barcelona, 1968. En castellà 
Ediciones Guadarrama, 1969.   
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perquè s’oposaven al medi burgès català, en canvi, tendències semblants van triomfar a 

Madrid.“Cuando en 1848 Martí i Alsina entró como profesor en la Lonja ya estaba allí 

Lorenzale dispuesto a propagar en sus cuadros de historia católica el ideal purista de 

Minardi i Oberbeck, pero a Martí solo le interesaba la naturaleza  y todo lo que entra 

en el dominio de la luz. Esta discrepancia es como el primer chispazo de la lucha que 

luego ha de estallar entre idealismo y naturalismo129.”  

La polèmica entre idealisme i naturalisme, ens assenyala Valentí Fiol, fou 

totalment conscient, explícita i els homes de l’Avenç no es confongueren gens ni mica 

sobre el seu abast i les seves conseqüències. Ells sabien perfectament què significava el 

naturalisme i què significava el simbolisme. I ells s’alineaven clarament  amb el primer  

perquè eren progressistes, el nom de la revista deixava ben clar quina era la seva 

ideologia. Decadentisme és una paraula contra la que els primers modernistes 

reaccionaven sempre, ells no predicaven la decadència sinó l’avenç i la salut130. Hi ha 

una clara vinculació des del primer Avens amb el naturalisme d’arrel positivista,  que els 

enfrontarà als tradicionalistes del catalanisme conservador. I també hi ha una  

identificació de naturalisme amb veritat  i sinceritat. Jaume Brossa és radical en aquest 

aspecte i és molt conscient dels perills del neoidealisme: “se’ns apoderarà la reacció 

neoidealista que s’acosta, sense que el moviment literari naturalista agi pogut donar els 

fruits que devia”. “Veía con inquietud como se iba relegando la obra de Zola, siendo 

este el autor, entre los modernos, que había hecho entrar en sus obras la vida 

colectiva”. Així, doncs, per a Valentí quedava absolutament clara la preocupació social 

i política progressista vinculada al naturalisme d’aquest grup de L’Avenç. I aquesta 

ideologia pervisquè de manera que conclou que “los primeros modernistas no supieron 

nunca olvidar lo que debían a Zola, ni renegaron de él a pesar del triunfo 

simbolista.131” 

Tant com Jaume Brossa també Alexandre Cortada participava d’aquestes 

prevencions enfront del neoidealisme que venia de França com a “dernier cri” de la 

modernitat. Valentí escrivia d’aquest darrer: “En un artículo posterior dedicado a 

Emile Zola, este representa aun las ideas modernas. Más para ello el joven crítico tiene 

que extremar la identificación del postnaturalismo con el romanticismo, y considerar 

de este solo la forma más conservadora que fue la que  prevaleció en Cataluña.” I cita 

                                                 
129 VALENTÍ FIOL, op. cit.,  pgs. 299 i 300 
130 Ibid., p. 186 
131 Ibid., p. 182 Cita Jaume BROSSA I ROGER, Viure del passat,  L’Avenç 2ª ep. IV  9-1892. 1893, p. 
183 discurs de Zola sobre el naturalisme i els seus fonaments ideològics.  L’Avenç 31-5-1893 
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Cortada  “Entre els romàntics, únicament Lamartine i Víctor Hugo, i fora de França 

Goethe al final del Faust i Shelley en el Prometheus unbound, han cantat amb vaguetat 

i dintre d’un gran simbolisme les noves aspiracions de la societat. Tots els demés 

romàntics des de Lord Byron i Wagner fins a Baudelaire i Paul Verlaine han fet en el 

fondo l’oposició i la guerra més encarniçada a la nova societat, no obstant que ells 

estiguin ja completament impregnats de les noves idees.”  Valentí arribà  a la conclusió 

que: “Habían aprendido a acudir al exterior en busca de soluciones para remediar el 

marasmo en que el país languidecía; y ahora resultaba que las recetas cambiaban 

antes de que las antiguas hubieran podido tener efectos perceptibles 132.” Fins i tot el 

mateix Zola, en un discurs sobre el naturalisme i els seus fonaments ideològics, el 1893, 

criticà obertament l’idealisme i el pre Art Nouveau133. 

De fet, pensava Valentí, allò que pretenien era mantenir una posició oberta a tots 

els corrents i això significà que en algun moment aquells homes tingueren la temptació 

de fer una síntesi entre naturalisme i neoidealisme. Però, en tot cas, allò que sembla més 

evident en la seva actitud és un cert eclecticisme modernista. Així per exemple en un 

editorial de l’Avenç titulat Recollim el guant es mostren contraris al decadentisme 

encara que li obren les pàgines de la revista, almenys en aspectes formals. “L’aver 

existit una escola que va anomenar-se decadent, filla del refinaments baudelerians, i 

l’aver topat aquesta amb un cert renaixement místic i neocristià, ha sigut la causa qu’a 

tota la literatura moderna se li agi volgut donar per alguns una significació del tot 

decadent. Ni l’escola simbolista, ni la neorealista, ni la parnassiana, ni tampoc la 

majoria de les entitats lliures que no estan ficades en cap agrupament, accepten la 

teoria del decadentisme, quand menos en el fons. Es veritat que la majoria d’elles 

procura buscar en la forma tots els refinaments per donar sensacions noves i més 

subtils; però amb això no fan res més qu’enriquir els medis de fer l’emoció estètica més 

perfecta i  de reproduir la realitat de manera més justa i més acabada.” Es tracta, 

doncs, de fer una síntesi, d’explicar de manera més subtil més moderna, més rica, uns 

continguts que seguien essent bàsicament progressistes. Síntesi de modernitat, 

naturalisme i positivisme amb irracionalisme i simbolisme, sí; però sembla evident que 

l’esperit progressista preval sobre el neoidealista i que els elements d’aquests 

moviments són acceptats tan sols en el pla merament estètic. En tot cas, quedava molt 

més clara l’actitud eclèctica  quan accepten el guant de donar a conèixer “amb tota 

                                                 
132 Ibid., p. 181. La cita d’Alexandre CORTADA a Emili Zola, L’Avenç 2ª èp III, IV 1891  
133 Ibid., p. 183, L’Avenç, 31-5-1893   
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detenció i anar aclarint la grossa ebullició que hi ha en l’art general d’avui en die (...) 

L’instint de renovació social, junt amb els nous modos de comprendre la bellesa i la 

forma de l’art modern que van del misticisme més exagerat al materialisme més realista, 

i del cristianisme més fraternal a l’anarquisme individualista i la  preponderància dels 

més forts. 134” 

És a dir la dicotomia entre naturalisme i idealisme que sovint és presentada com 

a confusió pels historiadors no ho fou en cap cas, ans el contrari el naturalisme d’arrel 

positivista fou clarament l’opció dels modernistes, fills d’una ideologia progressista que 

tenia les seves arrels en la Institución Libre de Enseñanza i en el krausisme. I en aquest 

cas, encara que Valentí no ho reconegui clarament, la influència de Pompeu Gener 

devia ser important. I si bé es cert que el propi Gener en aquesta època s’apartà del 

credo positivista renanià per acostar-se a les noves deus que venien de l’Alemanya, no 

és menys cert que aquest fou un moviment que féu tota la cultura francesa del tombant 

de 1890, que era la referència tant de Gener com del grup de l’Avenç. Tanmateix, ells 

mai no renunciaren al progressisme.   

Aquesta fou la ideologia del Modernisme, almenys del modernisme de Valentí. 

Però la història els jugà una mala passada i, contra la seva voluntat, l’adjectiu 

modernista s’anà aplicant cada vegada més als seus propis adversaris, als neoidealistes, 

als quals havien comès l’error d’obrir les pàgines de l’Avenç. Certament també foren 

conscients d’aquest error. Valentí intentà explicar com s’esdevingué aquesta síntesi, la 

pretesa evolució d’aquesta revista des del naturalisme al simbolisme i al 

neoespiritualisme, i com el positivisme cientista va perdre importància davant  les noves 

influències. De fet, reconeix,  l’Avenç no s’havia mogut de les posicions inicials, de 

progressisme i catalanisme, d’admiració per la cultura francesa i de menyspreu per la 

cultura espanyola, i, alhora, una voluntat de separar-se de la generació anterior de la 

Renaixença135. Aquest grup s’autoanomenava anys més tard modernista naturalista per 

distingir-se del modernisme simbolista i ibsenià. A ells mateixos tot plegat els semblava 

modern, però ideològicament sabien perfectament on eren136.  

                                                 
134 Ibid., p.191, citat, L’Avenç 15-9-1893 
135 Ibid., p. 165 i ss. 
136Ibid., p. 160 Segons Valentí D. Perés acceptava perfectament l’evolució. “Quan el modernisme 
naturalista d’uns quants anys enrera va arribar en aquestes terres, varem donar un gran pas; amb el 
modernisme idealista n’hem donat un altre, amb l’ibsenisme aplicat al nostre teatre, començat per 
l’Ignasi Iglesias i continuat avui per en Brossa (...) com abans amb la influència heiniana en poesia, i ara 
amb les noves tendències per a trobar quelcom més nou encara. (Catalònia Els sepulcres blancs” 20-1-
1900). 
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 Ja sabem que hi hagué un altre grup que, paral·lelament, també rebé el nom de 

modernista. Era el que es reunia a Sitges entorn de la personalitat de Santiago Rusiñol. 

Valentí no dóna gaire notícies sobre qui formava el grup de Sitges, si era més pictòric o 

literari. Tot i que, contra l’opinió de Cirici, reivindicava la pintura modernista, de fet   

Valentí es centrà en el tema literari i la panoràmica que ens donà de l’evolució de la 

pintura es basava principalment en El Arte Modernista Catalán. Però allò que importava 

a Valentí eren els continguts ideològics. La pregunta que es plantejà fou si realment hi 

hagué dues ideologies modernistes la de L’Avenç i la de Sitges. Valentí discuteix el 

suposat modernisme de Rusiñol, com ja havia fet Carles Soldevila al pròleg de les obres 

completes. Segons aquest, i Valentí hi està d’acord, Rusiñol  no fou impressionista, i la 

seva adhesió a la doctrina de l’art per l’art fou molt limitada, “sin ir demasiado lejos ni 

aceptar ninguna de sus cosnsecuencias importantes137”.  Rusiñol, però, tingué un 

important paper en el desenvolupament del moviment modernista. Tant per les famoses 

festes, com pels seus discursos. Valentí, però minimitzà les unes i els altres. El nombre 

de festes modernistes el redueix a dues, i, d’altra banda, acusa els discursos de reflectir 

les idees de Casellas. Aquest darrer fou, doncs, l’autèntic ideòleg del grup i qui enllaçà 

ambdós sectors del Modernisme, col·laborant amb l’Avenç i actuant a La Intrusa, fent 

el paper del vell138.  El discurs de Rusiñol és un autèntic programa. Valentí es preguntà 

amb Cirici com l’ ideari de Rusiñol, expressat bàsicament al discurs de 1893 i recollit a 

Oracions (1897), havia evolucionat vers al prerafaelitisme i al misticisme. Com el 

pensament de Rusiñol havia evolucionat des del naturalisme al simbolisme 

prerafaelita139, de manera que al  discurs de la tercera festa modernista es posicionava 

clarament contra els positivistes i cientistes. És a dir contra la doctrina progressista de 

L’Avenç. Amb elements clarament reaccionaris, que el mateix Casellas, com hem vist 

abans, denunciava i que Valentí resumeix sota l’epígraf elitisme. “El arte reservado a 

unos pocos y el artista prostituyéndose cuando quiere ponerse al alcance de los demás: 

he aquí la concepción moral a que ha venido a parar la estética de Rusiñol. Pero 

veamos ahora como estas mismas ideas se trasponen al plano político-social.” (…) “El 

advenimiento de la clase media ha dado al traste con toda idealidad y espiritualidad, 

tanto religiosa como estética.” Cita Rusiñol: “Ya el buen gusto, el gusto del instinto, se 

ha refugiado como siempre en el pueblo, guardador de las grandes tradiciones (...) La 

                                                 
137 Ibid., p. 303 i 304 
138 Ibid., p. 309  
139 Ibid., p. 305 i 306 
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aristocracia del arte muere aquí como en todas partes, bajo el dominio de la vulgar 

clase media, y hasta este hermoso oasis de Andalucía llega esa tristeza fin de siglo.” 

Valentí comentava:  “La incoherencia y la banalidad de una tan burda evasión de la 

más elemental realidad social no parecía chocar a nadie, porqué todo el mundo sabía 

que Rusiñol quería decir una cosa muy simple: inmersos en el tráfago del ganar y 

perder, aunque concedamos lo más de nuestro tiempo a las preocupaciones materiales 

de la vida, hemos de dejar una parte al ensueño, al arte, a la poesía, a lo que él llama 

espíritu140.”  Només en aquest fragment  podem trobar algunes de les característiques 

bàsiques de l’anomenada reacció neoidealista, en primer lloc l’elitisme dels happy few, 

en segon lloc la necessitat d’una revolució aristocràtica contra les classes mitjanes, 

paradigma de tota mediocritat, en tercer lloc espiritualisme enfront de materialisme. Tot 

això a Valentí li semblen llocs comuns, una vulgarització del pensament que Casellas 

havia anat difonent aquell estiu a les pàgines de La Vanguardia (8-9-1893): “El objeto 

primordial a que parecen tender las artes y letras del actual momento es a provocar 

intensidades de sensación .” (…) “El músico y el pintor, el poeta  y el dramaturgo 

empiezan a desdeñar la frase melódica demasiado definida, el dibujo en exceso 

acusado, la imagen harto precisa, el argumento de sobra limitado, para lanzarse a 

horizontes de más vago ensueño, por entre cuya aérea fluctuación puedan a veces 

transparentarse imágenes transcendentes o simbólicas representaciones.” A Valentí li 

sembla llegir en aquest paràgraf una clara reivindicació del simbolisme i de 

l’impressionisme, que el propi Rusiñol, si bé havia conegut a París, no havia pas 

practicat. Casellas va més enllà s’alinea totalment amb les tesis més properes a 

Maeterlinck.  “Arrancar a la vida humana, no los espectáculos directos y circunscritos, 

no las frases  corrientes y banales.... sino las visiones relampagueantes, desbocadas, 

paroxistas, alucinatorias; traducir en dementes paradojas las eternas evidencias.; vivir 

de lo anormal y lo inaudito; contar los espantos de la razón; (...) llegar a lo trágico, 

frecuentando el Misterio adivinando lo Ignoto, prediciendo Destinos, dando a los 

cataclismos de las almas y a los desquiciamientos de los mundos la expresión 

exacerbada del terror...! Tal es la fórmula estética de este arte nebuloso y espléndido, 

caótico y radiante, modernista y medieval...que en alas de vientos hiperbóreos vino 

hasta aquí, atraído por nuestra juventud intelectual” 

                                                 
140 Ibid., p. 307 a 308 
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Així, doncs, l’introductor del simbolisme fou Casellas i no Rusiñol que es limità 

a exercir d’amfitrió. Això ens portaria a creure que hi hagué un sol grup modernista i 

que el de Sitges fou un apèndix del de L’Avenç. Però, contràriament al grup que 

podríem anomenar nucli dur de L’Avenç, les preocupacions de Casellas són 

fonamentalment artístiques, literàries, religioses, fins i tot, i molt menys polítiques o 

socials. També són molt més individualistes, el preocupa, en aquest text queda molt clar, 

la funció de l’artista a com mitjancer, com a profeta, com a desvelador del misteri de 

l’ignot, del còsmic. I la seva vida com a obra d’art. Una concepció absolutament 

romàntica, de la qual Rusiñol participà també, a un altre nivell. En l’article de Casellas 

hi ha un trencament total amb la tradició positivista. I, com hem assenyalat abans, el 

propi Casellas en fou conscient, però fou ell qui posà els fonaments de la ideologia del 

que més tard hem conegut com a Modernisme, i que no coincideix pas, excepte per a un 

reduït grup d’experts, amb les idees de Jaume Brossa i Alexandre Cortada, els 

modernistes de Valentí. 

Quan Casellas posà els fonaments ideològics del Modernisme, Joan Maragall 

encara s’ho mirava des de fora. Era l’any 1893 i es produïa la presentació a  Catalunya 

d’Ibsen, Nietszche i Maeterlinck. “Amb això de La Intrusa se pot dir que ha vingut a la 

vida el grupo modernista de Barcelona” escribe Maragall a su amigo Antonio Roura. 

Aquí sí que debemos entender el término modernista en el sentido estrictamente 

simbolista; a despecho de los esfuerzos de Cortada, Brossa y similares para distinguir 

modernismo de decadentismo, al fin se ha impuesto la identificación.141”  Tot just 

acabava de fer front al repte que li acabava de llançar Cortada amb la publicació del seu 

famós article sobre Nietzsche a L’Avenç, un cop el Brusi l’hagué rebutjat. El repte de 

Cortada fou important. Maragall, fins aquell moment, diu Valentí, era un periodista 

reaccionari que buscava coses noves, per reforçar el poder de les classes dominants, que 

recercava una nova aristocràcia per acabar amb la feblesa del règim parlamentari. 

L’entrada de Maragall i Casellas a la revista pogué induir a moltes confusions perquè, 

segons Valentí, Maragall era un dels portantveus més reaccionaris de la burgesia 

barcelonina. Però fou a través d’aquesta tribuna reaccionària i amb una intenció més que 

dubtosa que Maragall bastí la ideologia del Modernisme. En un principi allò que 

pretenia Maragall, i pel que el Brusi el mantenia, era per a “señalar a las clases 

rectoras donde hay que buscar los nuevos ideales.”  El Brusi, diu Valentí, era l’antítesi 

                                                 
141 Ibid., p. 309 
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de L’Avenç: “Que Maragall escribiera en los dos periódicos es una de las muchas 

paradojas que nos ofrece la vida del poeta, y que le confieren no poco de su atractivo.” 

(…) “En l’Avenç, Maragall solo publicaba versos, sus exposiciones doctrinales las 

reservaba para el Diario” (…) “sus versos de l’Avenç tienen poco de innovadores (....) 

sus explosiones modernistas hay que buscarlas en las páginas del Brusi142”. Maragall 

mantenia una actitud antidemocràtica i antiliberal, antindustrial i antiamericana. El seu 

objectiu era  salvar la societat burgesa del socialisme.  Valentí apuntava la possibilitat 

que Maragall s’hagués adaptat a les idees el diari. Tanmateix no li semblava pas el més 

plausible, perquè Maragall no creia en solucions tradicionals, com la religió, les pròpies 

d’un mitjà com el Brusi, sinó que buscava solucions modernes. “La  preocupación 

mayor de Maragall está en descubrir donde radica lo moderno: ahí estará el verdadero 

remedio para todos los males de nuestra sociedad.” I per definir-ho millor reblava: 

“Un  ideal vigoroso que restablezca el equilibrio en la sociedad: gobierno de los 

fuertes y obediencia de la masa débil y siempre menor de edad. 143.”  I aquesta és una 

filosofia sota la qual descobrim certament la influència de Nietzsche, però un Nietzsche, 

ara ho sabem, encara només llegit parcialment i conegut a través de referències144, una 

llavor que es començava a sembrar sobre un terreny adobat per les idees de Carlyle i 

reflectia perfectament la ideologia de l’idealisme alemany145.  

   Resta, doncs, considerar l’evolució de Maragall i del moviment modernista en 

general, a partir d’aquest moment, ja decantat clarament cap a les posicions que els nous 

                                                 
142 Ibid., p. 326 
143 Ibid. p. 324 i ss.  
144 La recepció de Nietzsche fora de l’àmbit alemany, fins i tot dins la pròpia Alemanya, fou molt tardana  
i cal situar-la gairebé en els noranta El. 1888 Georg Brandes donà unes conferències sobre Nietzsche a la 
Universitat de Copenhague. La primera referència en francès fou de .Jean Bourdeau al, Journal des 
Debats, el mateix 1888. Tres anys més tard  (1891) Teodor de Wyzewa en parlà  a la Revue Bleue i a la  
Revue des deux Mondes. Totes aquestes revistes eren llegides habitualment a Barcelona. La primera 
traducció francesa és de 1892, El cas Wagner. El primer a referir-se a Nietzsche fou Jaume Brossa, sense 
haver-lo llegit, només l’havia vist citat. Després Alexandre Cortada, a l’Avenç, repta a Maragall a parlar-
ne al diari.  La correpondència entre Maragall i Soler i Miquel mostra els dubtes de Maragall.  Com 
difondre les idees de Nietzsche des del Brusi?  Maragall, molt sincer i sorprenent, té por que el facin fora 
del diari. Maragall va acabar escrivint l’article, però no li van publicar. Més endavant el va refer per 
l’Avenç, l’article de Pamphilos és, però, més radical que el del Brusi, doncs no li calia dissimular. 
Tanmateix es tractava d’un article pres de l’aparegut a Stein Deutsche Randschau. En aquest moment 
Maragall, no coneixia Nietzsche directament. En destaca les idees vitalistes i antidemocràtiques. I ho 
justifica amb el relativisme de Goethe. També intuïa la seva poesia i la força de les seves idees. Ibid., pgs. 
328 a 330. Veure també SOBEJANO, op. cit.,  pgs. 19 a 38 
145 Arnold HAUSER, op. cit  volum III  p. 131 La novela social en Inglaterra y Rusia. “La diferencia 
más visible del modo de pensar entre las minorías intelectuales de ambos países consistía por lo demás, 
en que los franceses eran siempre racionalistas, en cualquier posición que tomasen frente a la revolución 
y la democracia, mientras que los ingleses, a pesar de sus opiniones radicales y de su oposición al 
industrialismo, incluso a consecuencia precisamente de su oposición a la sociedad dominante, pasaron a 
ser antinaturalistas desesperados y se refugiaron en el idealismo nebuloso del idealismo alemán.”      
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mestres del pensament, aniran introduint. El mateix Joan Maragall va analitzar i criticar 

els dos discursos de Rusiñol de 1893 i de 1894. Del primer criticà el pitagorisme, que 

porta a considerar el cos com a  presó de l’ànima146.  Valentí citava a Maragall: “El 

segundo es una entusiasta invocación al arte como consuelo a los males y pequeñeces 

de la vida real. Es como una expansión del artista con otros artistas, estimulándose 

mútuamente al culto del ideal”(...) (su trascendencia) no podría ser otra que la de 

marcar una oposición entre el arte y la vida social (...) y esto como aristocratismo de la 

vida ideal del artista,” (...) ens podria portar a “a una distinción fundamental entre este 

y la vida, una especie de arte montado al aire,  y reducido a deleitar refinadamente a 

unos cuantos iniciados.” I comentava Valentí: “Está claro que aquí nos encontramos 

con un enfoque mucho más coherente y meditado del complejo de problemas artísticos 

y sociales planteados por el modernismo.147” Valentí destaca la formació de Maragall, 

molt superior a la de Rusiñol i la influència que sobre ell exercien filòsofs com Guyau i 

Nietzsche, igualment recorda una certa arrel hegeliana que a ell li sembla, tot citant 

Eugeni d’Ors, d’origen krausista . “..Quiere asumir la vida cual es, y niega que entre 

sus valores pueda darse contradicción tal que los haga incompatibles (vida i art). El 

arte evasivo propuesto por Rusiñol y al que parecen haberse adherido los jóvenes 

artistas catalanes en masa, no puede ser considerado más que como una forma posible 

y huidiza; en modo alguno como solución permanente.” En aquest vitalisme la vida 

reconcilia les oposicions teòriques. Concepció dialèctica d’origen hegelià que Maragall, 

segons Valentí, hauria recollit del Kraussisme 148.  

Maragall, aparentment ple de contradiccions, és alhora reaccionari i modernista. 

És certament finisecular perquè creu trobar-se davant d’una societat decadent que 

necessita regenerar-se, i és  en aquest sentit que Valentí, seguint d’Ors, el fa enllaçar 

amb el kraussisme. Una decadència que, d’altra banda, considerava necessària, en una 

concepció dialèctica de la història, que d’Ors devia considerar kraussista, i que li fa 

                                                 
146 El 1895, Rusiñol va incloure aquests dos discursos a Anant pel món,  Maragall en fa la resenya a Diari 
de Barcelona (29-1-1896). En aquest moment Maragall ja hauria superat la febre decadent de dos anys 
abans, en allò que s’ha definit com el seu període modernista. VALENTÍ escrivia referint-se a l’estrena 
de La Intrusa: “A Maragall El Prado suburense le parece “decadente y modernísimo”. La descripción 
que hace de la pieza de Maeterlinck insiste en lo enfermizo de su poesía.” Segueix descripció de l’estrena, 
actuació de Casellas. Maragall: “aquella poesía enfermiza se apoderó del público.”   
  
 
147 VALENTÍ, op. cit. p. 316 
148 Ibid. p. 317 “Para d’Ors nuestro poeta fue krausista en sus concepciones básicas del espíritu, de la 
naturaleza, de la historia , en su culto a la espontaneidad” Eugenio d’ORS, Nuevo Glosario, I, p. 539  



 59 

veure aquest període com un pas previ a la nova etapa regeneradora.149. Ens trobem, 

doncs, davant d’una necessària refundació de la societat, no de la seva revolució, ni de 

la seva dissolució. Per aquesta refundació seran necessàries totes les energies de la 

modernitat. La força, la vida, una nova aristocràcia, les idees de Nietzsche i les de 

Guyau, l’exemple de D’Annunzio      

Així, doncs, Maragall reelaborà la teoria modernista, li donà profunditat 

intel·lectual, però alhora la privà del seu tret més primigeni, el progressisme, l’arrel 

francesa, racionalista, positivista, naturalista. La seva proposta veu de les fonts de 

l’idealisme alemany, però encara en aquesta moment, passat pel sedàs de Carlyle. El 

programa de Maragall no té res a veure ja amb l’art per l’art, ni amb la bohèmia, ni amb 

el decadentisme. Tot al contrari és un programa vitalista de renovació social, no pas 

individual.   

Valentí encara assenyala que Maragall, en cert sentit, va ser modernista tota la 

vida, fins i tot quan durant la Setmana Tràgica va alçar la veu contra la Lliga i contra 

l’Església per la seva actitud. Maragall hauria conservat l’esperit rebel i inconformista 

propi del Modernisme, dels primers modernistes. Tanmateix aquesta època ja cau lluny 

de l’objecte d’estudi de Valentí i per tant es tracta més d’una opinió que d’una aportació 

teòrica150. 

Un altre tema tractat amb molta cura en l’estudi de Valentí Fiol és l’aspecte 

religiós del Modernisme. En primer lloc la confusió amb el Modernisme religiós, que 

encara que irrellevant des del punt de vista ideològic, no deixà de tenir les seves 

repercussions151 . Molt més important ens sembla la càrrega que el moviment 

irracionalista i simbolista, i, en definitiva el neoromanticisme, aportava de recerca 

religiosa. Valentí creu veure en Soler i Miquel, l’amic de Maragall, reminiscències del 

modernisme religiós, que va cercant al llarg de tot el llibre i no acaba de trobar. 

Aquestes reminiscències les trobava en la distinció entre el decadentisme i el 

neomisticisme d’un Huysmans o un Paul Bourget i la tradició catòlica i liberal 

                                                 
149 Ibid. p. 338 i 339 “Decadència no es sino la complejidad  propia de las sociedades que tienen un 
largo pasado y se contrapone al simplismo de los pueblos nuevos como Norteamérica. (...) la 
descomposición que caracteriza las decadencias no es más que aquella fase vital en que surgen nuevos 
gérmenes para dar lugar a nuevas recomposiciones.”  Nova al·lussió a l’harmonisme Krausista, connexió 
amb la ILE.  
 
150 Ibid., p. 338 i 339  
151 Cal recordar que el nom de Modernisme aplicat a arquitectura deriva precisament d’una comparació 
entre aquest estil i el moviment religiós del mateix nom feta per Doménech i Estapà. 
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espanyola, d’Unamuno i Clarín. Un  neomisticisme representat a Catalunya per l’etapa 

final  Jacint Verdaguer152.  

  Evidentment el tema queia  fora dels límits que s’imposà Valentí en el seu 

estudi, però aquest neomisticisme és el que desenvolupà Gaudí. I és en aquest sentit que 

cal buscar l’autèntica connexió de l’arquitecte amb el moviment modernista. 

Evidentment, si només consideréssim aquesta influència de Verdaguer, difícilment el 

podríem classificar Gaudí entre els modernistes. I, certament, els modernistes no el 

veieren com a tal. Valentí tractà el tema de relació de Gaudí amb els artistes i 

intel·lectuals del seu temps: “ No es del todo injusto decir que los intelectuales hicieron 

víctima a Gaudí de una verdadera conspiración de silencio, situación que se agravó 

aún con el advenimiento del “noucentisme”. No hay que descartar la intervención, al 

menos en cuanto a los modernistas, de razones ideológicas. Gaudí, sobre todo después 

de hacerse cargo de las obras de la Sagrada Familia, era de un dogmatismo católico 

estrecho y para muchos, repelente.153” Les darreres paraules posen en evidència que 

l’arrel del problema que raïa en el catolicisme, en el tipus de catolicisme, de Gaudí, que 

el mateix Maragall es veia incapaç de comprendre154. Tanmateix el propi Valentí 

esmentava Huysmans, com un exemple de neomisticisme que, fora del paradigma 

progressista dels modernistes laics d’arrel kraussista, a nivell europeu, seria 

perfectament possible classificar. Fins i tot Alexandre Cortada, un dels modernistes de 

Valentí, descobria la naturalesa religiosa de les noves tendències artístiques de la dècada 

dels noranta: “L’obra de Wagner és purament religiosa, lluites de grans ideals pintades 

per la mitologia i la llegenda (...) ell fa del seu art una religió universal155”  És clar que 

no sempre cal entendre aquesta religiositat de forma estricta i lligada als cultes oficials, 

com feren Gaudí i Huysmans, sinó d’una forma més àmplia, fins i tot substituint la 

religió per l’art, com aconsellava el jove Nietzcshe i recollia Santiago Rusiñol : “El arte 

como sucedáneo de la religión: “Ser devoto de algo, en estos tiempos en que la vida y 

la irreligión invaden los corazones (...) ser devoto del espíritu cuando doquiera que 

triunfa la materia156”  Tanmateix Valentí ens fa adonar de l’autèntica naturalesa 

religiosa, en el sentit de trobar-se davant del sant, que es desprèn de bona part de 

l’irracionalisme i simbolisme que venia d’Europa. “Pero el elemento religioso que 

                                                 
152 Ibid., p. 322. Sobre Huysmans veure més endavant capítol Sagrada Família.    
153 Ibid., p. 267 
154 Joan MARAGALL, O.C.  
155VALENTÍ, op. cit.,  p. 165 
156 Ibid., p. 307. Discurs de la 3ª festa modernista 
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subyace al sentimiento de misterio y al escalofrío ante lo desconocido en el teatro de 

Maeterlinck, en el panteísmo de Wagner, en el primitivismo de Cesar Franck y en 

tantas otras manifestaciones del arte realmente moderno, este és aceptado sin 

desconfianzas.” I citava Cortada parlant de César Franck “De tot el moviment 

neoidealista, més ben dit neocristià modern, les dugues grans obres del mestre, Les 

Beatitudes i La Redemption tal vegada en seran les produccions més perfectes i 

simpàtiques. I és que el misticisme i el sentiment cristià que en elles es respira, (…) són 

obres d’un esperit profundament religiós qu’al mateix temps ha sapigut comprendre la 

gran transformació social de la nostra època i el rebulliment revolucionari d’idees qu’a 

a tots ens domina.157 ” Aquest tractament del sagrat i del sant és una de les 

característiques que a nosaltres ens semblen bàsiques de la fi de segle europea, que 

evidentment és present en Gaudí, però que Valentí no considera com modernista i que, 

amb prou feines apareixia tampoc entre les tesis de Cirici, i encara menys, tot i que hi 

havia una referència a l’aspecte religiós, en l’obra de Ràfols. El mateix Valentí, per 

justificar la figura de Gaudí, explicava que aquest era massa modern per a ser comprés 

en  el seu temps i que els modernistes s’havien limitat  a introduir allò que els havia 

semblat més interessant del que s’esdevenia a París158, mentre que ell havia construït 

quelcom original. Però, de fet, Gaudí també desenvolupava un projecte semblant al que 

es portava  a terme a Paris des de la derrota francesa en la guerra de 1870, un temple 

expiatori, i no solament a Paris (Sacré Coeur), sinó també a Lió (Nôtre Dame de 

Fourvière). Aquest darrer proposat com a model de moderna arquitectura cristiana pel 

propi Huysmans. Per tant allò que feia Gaudí no era tan estrany en el seu temps com li 

semblava a Valentí quan afirmava: “Sin duda, encerrarse en construir una catedral 

significaba entrar en una vía muerta, y ningún católico moderno influyente les 

agradeció, o siquiera reconoció el sacrificio…159”. D’altra banda sembla com si Valentí 

tampoc hagués pogut entendre que una obra fos religiosa (pietosa) i artística alhora en 

un segle XX vinculat a altres inquietuds. En l’era constructiva de la societat barcelonesa 

el fenomen de la construcció de la Sagrada Familia “...es visto como una manifestación 

de piedad ciudadana.” No com un fet artístic. D’altra banda a Valentí li semblava que  

                                                 
157 Ibid., p. 190. La sinceritat és el vincle entre el neocristianisme i la modernitat, en opinió de Valentí, 
que d’aquesta manera justificava la seva obsessió per connectar els modernismes artístic i religiós. 
Tanmateix el valor cristià de la sinceritat tindrà un paper determinant en l’arquitectura contemporània a 
partir de Pugin. 
 
158 Ibid., p. 266 
159 Ibid., p. 268. Valentí seguia obsessionat pel tema del modernisme religiós, que tornava a introduir 
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“Gaudí la dirigía  con un espíritu y actitud medievales, aunque su simbolismo enlazara 

más que con el medieval, con el fin de siecle.160”   En aquest cas sembla evident la 

voluntat  de deslligar Gaudí del Modernisme, perquè ja sabem que a partir de 1892, dins 

d’allò que generalment es considera Modernisme, hi hagué un sector catòlic 

tradicionalista, inspirat pel propi Torras i Bages, que sota la direcció del pintor Joan 

Llimona i l’advocació de Sant Lluc161, actuà a Barcelona i tingué una importància 

decisiva en les arts del tombant de segle. També sabem, i el propi Valentí ho explicava,  

que aquest grup tingué un paper considerable en la introducció del prerafaelitisme i del 

simbolisme pictòric, tant pel que fa a l’estètica, com a l’actitud de l’artista, com a artista 

cristià. I aquesta actitud, d’alguna manera, hauria d’enllaçar amb els pintors natzarens162 

i el romanticisme, com Cirici ens recordava tot esmentat la presència de Welby Pugin a 

Bèlgica, i la fundació d’una confraria sota l’advocació del mateix sant. Gaudí fou 

membre d’aquest grup, que no tingué res de medieval i que fou plenament fin de siècle. 

Totes aquestes idees estan plenament d’acord amb l’exposat per Ruskin. El que passa és 

que precisament Valentí defineix aquest moviment com a antimodernisme, per la 

concepció progressista que té d’aquell. Per a ell Torras i Bages  es va oposar a 

l’idealisme simbolista, tant com al naturalisme163.  De fet, Torras es basava en un 

escolasticisme adaptat a la nova circumstància, però la seva influència intel·lectual no 

parava de créixer. Torras veia els perills del misticisme, i per això intentava mantenir 

l’art religiós dins del límits de l’ortodòxia. Però, dins les files catòliques, no pogué 

contenir Verdaguer, ni tampoc Gaudí, ni, en un altre sentit, tampoc Maragall.  

Així, doncs, Valentí demostrà que el Modernisme no era un garbuix ideològic 

tan gran com s’havia pretès. Certament es podien anar cabdellant els diferents fils. 

Valentí ho va fer amb el discurs progressista, i en va limitar completament l’abast. En 

excloure’n Gaudí i el Cercle de Sant Lluc segurament hauria satisfet els desigs de 

l’arquitecte, però també hauria mancat reflectir elements que hi són clarament 

connectats. Perquè el que ell anomena antimodernisme conté elements que eren 

                                                 
160 Ibid., p. 268. Valentí oblida aquí tot el que explica sobre el cercle de Sant Lluc 
161 Ibid.,  p. 286 La conversió de Joan Llimona (1892) provocà la ruptura entre els pintors per temes 
morals i religiosos. Això portà a la constitució del Cercle de Sant Lluc, d’un marcat moralisme 
antimodernista.  
162 Ibid., p. 271 Influència del grup dels natzarens. Pau Milà i el  romanticisme místic. “La rama 
idealista o simbolista del posterior modernismo pictòrico catalán podía, por tanto enlazar en 
teoría con este grupo de nazarenos catalanes. Pero, dejando a parte las teorías de Milá,  lo cierto 
es que el grupo de presuntos nazarenos volvieron al realismo espontáneo y tradicional de modo 
que ningún puente puede tenderse entre ellos y los pintores de fin de siglo.” (Cita CIRICI, El  
arte modernista catalán,  p. 320) 
163 Ibid. p. 291 
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ideològicament moderns, com el prerafaelitisme, el primitivisme, el simbolisme. 

Aquests elements podien ser llegits d’una manera antimoderna, com ho féu la major part 

del Cercle de Sant Lluc tractant d’evitar el misticisme, o d’una manera moderna,  com 

ho van fer Cortada i Casellas, a través d’un misticisme laic. O podien ser llegits d’una 

tercera forma a la recerca d’una religiositat nova, però no modernista en el sentit 

religiós, sinó a la recerca d’un nou simbolisme. Verdaguer havia iniciat Gaudí en 

aquesta via . Maragall  hi aportarà l’experiència del romanticisme alemany   

La societat de l’època així ho va interpretar i es va oblidar del Modernisme 

progressista i es va quedar amb la seva lectura simbolista, postromàntica, prerafaelita i 

art nouveau.              

 

1.5. Modernisme i catalanisme. Ideologia i política 

Paral·lelament al treball d’Eduard Valentí Fiol apareixia una nova clarificació 

imprescindible sobre el concepte de Modernisme obra de Joan Lluís Marfany. Aspectes 

del Modernisme164 era un treball que aportava la novetat d’aplicar el fons tèoric d’arrel 

marxista del jove Luckacs i, sobretot, d’Arnold Hauser a la crítica catalana, amb la qual 

cosa s’ampliava força el camp d’investigació, que ja no només es centrava en el fet 

artístic sinó que transcendia a l’econòmic, al social i al polític165. De fet, com ja hem 

assenyalat, i encara que tímidament, l’obra de Valentí ja deixava oberta aquesta porta. 

Si les tesis de Cirici partien de pressupostos condicionats per la seva formació com a 

historiador de l’art, les de Marfany parteixen també d’un doble condicionant. D’una 

banda el fet de centrar, potser amb raó, el terme Modernisme només en l’àmbit literari, 

per la seva formació com a historiador de la literatura, mentre que, d’altra banda, la seva 

vinculació a la crítica marxista, i la seva posició revolucionària dins el món de l’estudi 

de la literatura catalana, l’enfronta a les posicions tradicionals de la crítica lligada 

ideològicament al catalanisme polític.        

Marfany parteix d’un primer axioma, que constitueix una nova equació paral·lela 

a la que ja havia establert Cirici, però en l’àmbit literari. Aquesta equació s’ennuciava 

                                                 
164 Joan Lluís MARFANY, Aspectes  del Modernisme, Curial, Barcelona, 1987. La primera edició és de 
1975, però el 1973, Oriol BOHIGAS ja en citava (com a inèdit) alguns aspectes a Reseña y catalógo de 
arquitectura modernista  
165 Cal tenir en compte la publicació de “ Història Social de la Literatura i l’Art”, uns anys abans  i en 
català, d’Arnold HAUSER i també de La Novel·la Històrica  de Gyorgy LUCACKS. Poesia catalana del 
segle XX, de J.M.CASTELLET i J. MOLES,  ja havia incidit en aquesta mena de crítica però n’havia 
exclòs cronològicament el Modernisme 
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de la següent forma: el modernisme català fou l’equivalent del moment cultural europeu 

que es sol conèixer com a “fin de siècle”  i que engloba diverses tendències com 

parnasianisme, prerafaelitisme, simbolisme, naturalisme i, fins i tot, romanticisme166. 

De fet Arnold Hauser ja havia definit el caràcter paneuropeu d’aquest moviment i 

n’havia descrit les característiques i les circumstàncies socials en les quals s‘havia 

desenvolupat. El nou estatus social de l’artista i la seva posició dins la societat burgesa i 

capitalista.   Allò que a Catalunya s’anomena Modernisme a Europa s’anomena 

parnasianisme, prefaelitisme, simbolisme, naturalisme, romanticisme. Tanmateix, cal 

adonar-se que allò que a Europa és conegut sota termes que podríem definir com 

connotativament negatius a Catalunya rebé la denominació de modernista, de sentit 

contrari. Altre cop, doncs, se li tornava a donar voltes al nom buscant-ne possibles 

etimologies, diversos significats en diversos contexts històrics. Per què Modernisme? 

Perquè es tractava d’un intent de modernitzar la cultura catalana de donar-li un vernís 

d’europeïtat, de sostraura-la del pairalisme i del regionalisme, de donar-li un caràcter 

nacional i modern: sentit de modernització d’una cultura; convertir la cultura catalana 

en universal. La qual cosa coincideix totalment amb les tesis ja exposades de Valentí 

Fiol i, en bona part, també amb les de Cirici.  

Aquesta tasca la van portar a terme bàsicament diversos grups, més o menys 

connectats entre si. El primer el grup format entorn de la revista “L’Avenç”  fou, potser 

el més important i el que coincidiria més amb aquesta línia de modernització del país. 

De fet aquest grup té un marcat caràcter progressista, tant que alguns dels seus 

integrants van tenir problemes a rel dels processos de Montjuïc, com Jaume Brossa. 

Modernisme en aquest moment era equivalent de modern, els antimodernistes, per 

exemple Torres i Bages, eren antimoderns167. I Marfany encara fa una altra matisació: 

l’evolució semàntica patiria una certa transformació. Així mentre que el terme 

progressisme es vincularia al futur, el terme modernisme estaria vinculat al present, dins 

del camp del significat d’altres conceptes com ara, avui dia, contemporani, jove, nou, 

joventut, nova generació, etc. I, en aquest sentit s’oposarà radicalment al tradicional. I 

això també estaria emparentat amb el prestigi de la modernitat a França, on ser modern 

havia esdevingut sinònim de ser jove. Les tesis de Marfany coincidien, doncs, amb les 

de Valentí, en valorar el caràcter polític progressista del Modernisme i encara més en 

afirmar que era possible seguir el fil ideològic del Modernisme, que, ben estudiat, es 
                                                 
166 MARFANY, op. cit., p. 16   
167 Ibid., p. 18 
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presentava perfectament dibuixat, ben lluny de la imatge de garbuix que els historiadors 

anteriors ens havien legat.          

D’aquesta manera la pregunta es reformula tal com segueix: per què, segons 

l’opinió general, el Modernisme fou vague, confús i contradictori? La resposta es 

concreta en la segona tesi de Marfany: la visió que tenim del Modernisme fou heretada 

del Noucentisme i concretament d’Eugeni d’Ors. Aquesta opinió, segons Marfany, fou 

acceptada i difosa per Cirici, i comunament convertida en axioma per tota la crítica168. I 

això el porta a formular una tercera tesi, aquesta ja sí vinculada al programa de crítica 

marxista desenvolupat per Hauser, però encara en el camp de la superestructura. En 

realitat l’enfrontament entre Noucentisme i Modernisme no fou, com pretenia Joan 

Fuster169, un enfrontament generacional i ideològic, sinó que fou un enfrontament 

polític. El Noucentisme no fou altra sinó la culminació del programa modernista, sota la 

direcció política de la Lliga i Prat de la Riba, comissariada pel propi d’Ors.  

Tanmateix, perquè fou necessari aquest canvi? Doncs perquè la composició 

tradicional de la societat catalana basada en les estructures econòmiques del pairalisme i 

del paternalisme burgès no podien admetre la modernització que proposava el 

Modernisme, tot i que els hi convenia aprofitar-ne alguns aspectes, per això Marfany ha 

escrit que el Modernisme es dissolgué en el catalanisme i que el Noucentisme fou la 

culminació del Modernisme. I això ens abocaria a la quarta tesi que mantenia, el pretès 

fracàs del Modernisme, el seu rebuig per part de la societat catalana, basat en el 

desprestigi del terme, en la seva equiparació a extravagant, bohemi, etc. Aquesta tesi es 

contradiria amb la de Cirici, segons la qual el Modernisme marcà una empremta tan 

profunda en la societat catalana. D’altra banda també negaria una altra tesi de Cirici 

sobre el contingut, fonamentalment iconogràfic del Modernisme, donant-li un contingut 

eminentment polític.   

Com ja hem dit, aquest plantejament, parteix d’un condicionant, el caràcter 

fonamentalment literari de l’estudi, que, fins i tot, dificulta  la inclusió de l’objecte del 

nostre treball, l’arquitectura del Gaudí de maduresa, dins del concepte Modernisme que 

s’hi  dibuixa. Si, en aquest punt, tornéssim a la pregunta inicial sembla evident que 

Gaudí mai no hagués acceptat aixoplugar-se sota el terme de modernista tal i com el 

defineix Marfany, però que igualment estaria molt lluny del concepte de noucentista, tot 

                                                 
168 Ibid., pgs. 13 i 14  
169 Joan FUSTER, Literatura Catalana Contemporània, Curial, Barcelona, 1976, p. 149 i ss. 
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i que les connexions amb Maragall i fins tot amb Prat de la Riba i la Lliga serien 

innegables. Hauríem de classificar Gaudí dins del tradicionalisme que representava el 

bisbe Torras i  Bages? Encara que se n’ha fet l’intent tant per part de la crítica més 

vinculada a un cert catolicisme, com per la d’arrel marxista, sembla evident que també 

resultaria impossible170.  

De fet, al nostre criteri, Marfany recau sense adonar-se’n en el confussionisme 

de Cirici, que ell mateix ataca. Perquè quan d’Ors exercia la crítica al Modernisme (ell 

mai no deia  Modernisme sinó Romanticisme) no atacava pas els modernistes de Valentí, 

als quals ni tan sols recordava, sinó que atacava molt concretament Maragall i Gaudí171. 

Per tant d’Ors no estava pas contra els elements moderns del Modernisme, sinó contra 

els políticament reaccionaris i contra els ideològicament romàntics. D’altra banda la 

crítica de d’Ors s’estén sobre personatges com Richard Strauss o Mahler sobre els quals 

Prat de Riba no semblava tenir cap mena de poder. Evidentment és possible que per sota 

de les crítiques hi hagués alguna mena de maniobra política, fins i tot és possible que 

Marfany no vagi equivocat en l’interès de La Veu a resituar el catalanisme.  

El discurs filosòfic d’Eugeni d’Ors, però, anava dirigit contra un nucli ideològic 

també molt concret, no pas dispers i contradictori. Valentí ens havia mostrat com, un 

cop dissolt L’Avenç, en el moment que Maragall ja havia superat la seva etapa decadent, 

aquest passa a exercir com a“maître á penser” dels modernistes, però el  Modernisme 

que va teixint, ja no és pas el progressisme dels joves de Valentí, bàsicament d’arrel 

francesa, sinó que sota la influència directa de Carlyle, i la indirecta, encara, de Novalis 

i Schelling, Maragall anirà bastint l’edifici del neoromanticisme d’influència germànica. 

I certament trobarà un camp adobat, per l’espiritualisme, el simbolisme, el wagnerisme, 

que, de fet, com a reflex encara d’allò que passava a París s’havien estès, com ja hem 

vist, àmpliament per Catalunya172. Aquest neoromanticisme es el que d’Ors detectà i li 

permeté criticar i posar en un mateix sac Maragall, Gaudí i Richard Strauss. 

                                                 
170 L’estètica de Torras i Bages és d’origen escolàstic. A simple vista, i sense necessitat d’entrar en més 
anàlisis, ja es veu que l’arquitectura de Gaudí es troba als antípodes d’aquest concepte.   
171 Les  proves d’això són clares. D’Ors confegí innombrables “gloses” amb aquesta intenció que quedava 
palesa a Enllà i la generació noucentista (29-6-1906) p. 170-171, que ja he citat al llarg d’aquest treball. 
Altres exemples, entre molts, podrien ser  Novalis traduït per Maragall (22-5-1906) p. 500, Goethe, amb 
qui s’identifica d ‘Ors, i Novalis, identifcat amb Maragall, foren dos projectes contraposats en la formació 
d’Alemanya. Com ho són el propi Maragall i d’Ors en la formació de Catalunya. Churriguera arquitecte 
maleït (27-5- 1907) p. 505 Estableix una comparació entre l’arquitecte barroc i Richard Strauss, ambdós 
poden ser considerats romàntics. Eugeni D’ORS, Glosari 1906-1907, Quaderns Crema, Barcelona, 1996      
172 MARFANY, op. cit., p. 47. Marfany creu que  Maragall es distancia del Modernisme entès com a 
decadentisme i es defineix com a neoromàntic. (Joan Sardà,  a O.C. I, p. 876) .  És Maragall qui 
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Marfany ens explica molt bé en el seus estudis  l’evolució del poeta, que ell per 

res no connectaria amb el kraussisme i el regeneracionisme espanyol com feia Valentí, 

sinó amb el mateix afany modernista d’obrir el país a Europa i alhora de recuperar les 

essències col·lectives de Catalunya173. En primer lloc manté la tesi que el poema El 

Comte Arnau és en realitat un conjunt de tres poemes diferents, independents cadascun 

d’ells a través dels quals Maragall ens va deixant conèixer la seva evolució intel·lecual. 

Tres moments de la vida del poeta, i tres moments de l’evolució del Modernisme vers la 

seva dissolució final. En la primera part, Marfany descobrí el Maragall neoromàntic i 

n’elucidà les característiques, determinà els elements que el separaven del vuitcentisme. 

Aquest s’havia interessat per la història o per la narració de la llegenda, per establir-ne 

una versió, mentre que Maragall, a “Visions i cants”,  situà la llegenda en un pla 

superior a la història, fins arribar a considerar que la llegenda constituïa la presència 

fenomènica de l’ànima del poble. El poeta coneixia la llegenda, que havia estat 

divulgada per la poesia romàntica, però a ell no li interessava narrar-la sinó interpretar-

la174. Per a Maragall la poesia és la màxima forma de coneixement, intuïció del ritme 

còsmic, reflex fragmentari, però directe, de la realitat transcendent que s’amaga sota 

l’aparent objectivitat elaborada per la nostra raó175. Evidentment ens trobem, encara que 

Marfany no ho esmentà, molt a la vora de Novalis, però també de Schelling, de 

Shopenhauer, de Nietzsche, i, evidentment,  de Goethe. Així escrivia Maragall a Pere 

Corominas, en una carta citada per Marfany: “Les visions revelen el pòsit carnal de 

l’ànima catalana, aquest pòsit és una reminiscència clara d’aquelles madres.176” És 

clar que el poeta s’està referint al descens de Faust al més profund, a l’arrel única de la 

mateixa matèria, a les quals haurà de descendir el savi si vol penetrar el secret de la 

Naturalesa i obtenir a través d’ella el tast de l’absolut. Tanmateix també ens està 

proposant una metodologia artística, l’enfonsament en el material. Per això el material, 

el carnal, no es presenta en l’històric, que no és altra cosa que una elaboració conceptual, 

sinó en el llegendari, com a element material, fenomènic, de l’ànima del poble. I això li 

                                                                                                                                               
identifica neoromanticsme i Modernisme, segons Marfany, però, després de 1901. Tanmateix veure el to 
de la carta que li enviava Soler i Miquel: “…La inquietud anhelante que se recrea y bucea en la soledad y 
el misterio, por lo ungido de aquella Naturaleza que parece trémula y balbuciente, que nos sobrecoge a 
veces como si fuera a pronunciar palabras reveladoras.”  Aquest és el fons ideològic sobre el qual caldrà 
tornar quan parlem directament de Gaudí, al que va arribar Maragall just als volts de 1900, o potser ja una 
mica més tard, sobretot influït per la lectura de Novalis. 
173 Ibid., pgs. 100 a 104 
174 Ibid.,  p. 113 
175 Ibid., p. 115 i  ss. 
176 Ibid., p. 103 i 104 
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permet descobrir l’harmonia entre el local i l’universal, entre el material i l’espiritual 

quan afirmava que l’ànima d’un poble és l’ànima universal que brolla de la terra177.  

Marfany ho intuïa a través de la interpretació que Maragall feia de llegenda de Joan 

Garí i del valor de la muntanya de Montserrat com a temple natural, obert i, per tant, 

lloc propici per a la manifestació de l’esperit de Catalunya178.  Segons Felip Pedrell, el 

Comte Arnau era “más que una leyenda, una verdadera teogonía de la raza, un 

estallido de fuerzas naturales que han engendrado, quizás, nuestro folklore.179” El 

veritable tema de fons de la primera part de El Comte Arnau, com el mateix Marfany 

descobreix, és una dialèctica entre esperit i matèria. En aquesta primera part, El Comte 

Arnau, és la personificació d’un materialisme sensual que invariablement redueix tota 

essència espiritual a la seva concreció material i terrenal que el porta afirmar el nostre 

cel és la terra180. Segons Marfany la força espiritual que el comte representa no l’oposa 

al seu vitalisme sensual, sinó que n’és la conseqüència, Arnau és l’encarnació poètica 

d’una idea d’origen hegelià181. El mateix Maragall ho explicava d’aquesta manera “una 

indefinida espiritualización de la materia”, Arnau és allò que l’home ha d’aspirar a ser 

en aquest camí de progrés. En paraules de Maragall, “sentido de la tierra”182. Això 

significa que es produeix una identificació home naturalesa, esperit matèria., Arnau vol 

ser la terra palpitant, l’esperit que unifica i harmonitza la naturalesa i li dóna vida i força, 

serà roure, penya, mar esvalotat. Arnau representa la possibilitat de transcendir a 

l’esperit a través de la matèria. Caldrà retenir aquest fet que serà fonamental per a 

comprendre la ideologia del Gaudí de maduresa. Adelaïsa, en canvi, deia Marfany, 

representa un espiritualisme que planteja una dicotomia irreconciliable entre la carn i 

l’esperit, un ascetisme antinatural. El poema, afirmava el crític, insisteix en 

l’antinaturalitat d’aquesta actitud183. Així que, mentre que Arnau  segueix el seu camí 

                                                 
177 Ibid., p. 115 i ss. 
178 En un treball anterior sobre l’obra de Gaudí hem posat de manifest la possibilitat d’estudiar l’obra 
d’aquest a la llum de la doctrina d’Eugenio TRIAS a  La Edad del Espíritu. En aquest cas, podríem seguir 
el mateix camí. Després de l’enfonsament  en la primera categoria, matèria, encara en un moment de 
confusió i caos, cal el pacte ordenador, la delimitació del temple, de l’espai sagrat, a on s’ha de produir la 
hierofania. 
179 Ibid., p. 124. Carta de Pedrell a Maragall, citada per Marfany, que creu que el músic tenia una visió 
propera a la del poeta. Maragall confessava  a Pedrell  haver-se imbuït del paisatge de Sant Joan de les 
Abadesses, aquest esclat de forces naturals, que es traduïa en el poema, com s’havia traduït feia mil anys 
en la construcció de l’església bizantina (veure p. 122). L’esperit de la terra es tradueix en art.   
180 Ibid., p. 131 
181 Ibid. p. 131. Origen que ens sembla molt discutible 
182 Ibid. p. 132 
183 Ibid. p. 132. Marfany estableix una comparació amb el poema Dimecres de Cendra amb un fons 
similar.  
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dialèctic vers l’esperit a través de la carn, Adalaïsa quedarà lligada a la matèria, ella que 

negava la carn és qui, al final, es troba més fortament lligada a la terra.  

Així, doncs, Marfany detectava, a més de la ja esmentada de Hegel, les 

influències d’Ibsen, en quant que Arnau esdevé l’home fort, sol, amo dels seus passos, 

però també la  de Nietzsche, en quant a ésser per sobre de tota moralitat184. Segons 

Marfany,  aquesta primera part del poema fou fruit  d’una profunda inquietud 

intel·lectual, que es concretà en diverses obres com El Cant del Joves, Cant de Maig, les 

traduccions de Zarathustra, Cant de Novembre, que fan present el possible motiu 

nietzschià de El Comte Arnau. D’aquesta manera, Marfany arribava a la conclusió que 

Arnau no era pas un home d’acció, sinó un intel·lectual, un alter ego del propi Maragall. 

D’altra banda, Arnau era també l’encarnació de les forces tel·lúriques, l’expressió 

humana d’aquestes forces, que es podien entendre com a comunitat nacional185. En 

aquest darrer sentit Maragall estaria proper a Wagner en l’afany de crear una mitologia 

nacionalista a partir del llegendari autòcton, fet refrendat pel mateix Maragall, que 

definia wagnerisme  com la compenetració de les arts i la vida de cada poble186.   

Sembla evident que en aquest moment (1896) Maragall ja s’havia distanciat 

totalment del decadentisme de Rusiñol,  que havia substituït pel  vitalisme de Nietzsche. 

Per tant s’havia produït un trencament ideològic total amb les bases del primitiu 

Modernisme, del qual ja ningú no parlava sinó era per referir-se a les extravagàncies de 

la bohèmia. Tanmateix Maragall havia creat una nova síntesi modernista, que havia 

cristal·litzat en una filosofia i una poètica. Aquesta síntesi, d’una complexitat que caldrà 

analitzar, és el fonament de la ideologia d’aquesta segona fase del Modernisme. 

Tanmateix, Maragall degut a la dispersió de la seva obra, però, sobretot a la mateixa 

naturalesa del seu discurs, no la pogué concretar. Marfany ho explica de la següent 

manera: “una concepció del món tan idealista i una  teoria del coneixement tan 

irracional com les seves exigien, podríem gairebé dir, un vehicle expressiu no racional; 

poètic, en un mot. En això, és clar, seguia un camí que li marcaven tant la poesia com 

la mateixa filosofia coetànies a Europa. Així, doncs, no eren tant el personatge i la seva 

                                                 
184 Ibid. p. 133. Segons Marfany aquesta darrera no es podia atenuar com feien Arthur Terry i Carles Riba 
185 Ibid. p. 136 En aquest cas, tot i que el criteri és parcialment encertat, créiem que Marfany depén 
execessivament de les seves tesis, en voler donar un valor polític al poema, que al  nostre entendre és 
fonamentalment filosòfic.   
186 Ibid. pgs. 140 a 144 



 70 

llegenda que l’obsessionaven com alguns problemes metafísics que trobaven adequada 

expressió a través del tema llegendari.187”          

És a dir Maragall reprèn la filosofia de Hegel, però en fa una lectura molt 

diferent de la que pogueren fer els kraussistes. Certament hi ha un progrés, però aquest 

no es produeix per l’alliberament dialèctic del que és material en el conceptual,  a fi de 

constituir la idea, i avançar en la formació de l’esperit, sinó que el material és revela i 

s’identifica amb l’espiritual, de forma indestriable per formar una unitat de matèria 

espiritualitzada. La no comprensió de la matèria, però, portaria a l’espiritualisme eixorc 

d’Adalaïsa, que deriva  en un materialisme no menys nefast. D’altra banda Arnau 

esdevé l’home superior, que ha comprés la seva naturalesa material i la seva condició 

d’orfenesa divina i que pot actuar per sobre del bé i del mal, segons els models 

proposats per Ibsen i Nietzsche. L’home superior a qui les masses no comprenen, però 

que ha dirigir el seu poble, un enemic del poble. 

En la seva anàlisi de la segona part del poema, Marfany interpretava que existia 

una similitud entre Maragall, en la figura del comte Arnau, i Nietzsche, fins i tot a nivell 

personal, doncs els veia protagonistes d’una inquieta recerca que no troba mai una meta 

estable i es converteix en una terrible tortura i en anhel de repòs espiritual en el 

retrobament últim de l’etern, de Déu188.  Aquesta situació, gairebé desesperada, el porta 

a la recerca d’un cert equilibri, de reintegrament dins la societat i dins la seva pròpia 

classe. A una moderació del pensament i la paraula que l’allunyà alhora del 

decadentisme i de la poetització de la força d’un d’Annunzio. Aquesta nova posició de 

superació de l’angoixa nietzschiana el portava a escriure a Corominas: “el arte debe 

resolver siempre en un equilibrio esencial las mayores tempestades de la vida.”  

Marfany  interpretava que aquest Maragall estava molt lluny del de 1893, i que, entorn 

de 1900, s’acostava a una ideologia cristiana convencional189. Així doncs, en opinió del 

crític, Maragall s’havia acostat al tradicionalisme de Torras i Bages. Desconeixem les 

circumstàncies personals de la vida del poeta, que segurament mereixerien una biografia 

no hagiogràfica, però el mateix Marfany ens en dóna una pista quan cita una carta a 

Pijoan en la qual el poeta dubta entre la vida burgesa i la vida d’intel·lectual 

                                                 
187 Ibid. p. 127 
188 Ibid., p. 151 
189 Ibid., p. 152 
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independent190. Certament algun tipus d’evolució personal, més que no pas política, es 

devia produir perquè Maragall s’acostés al tradicionalisme de Torras i Bages que 

sempre havia rebutjat191. Així, doncs, en l’època d’elaboració de la segona part de El 

Comte Arnau, Maragall s’integrava, segons Marfany, en el corrent ideològic 

conservador i tradicionalista de la burgesia catalana. “Maragall es convertí en el 

tombant de segle, en el capdavanter, ni que fos involuntari i contradictori, d’una 

reacció antimodernista.192”  La qual cosa, si recordem l’opinió de Valentí i Fiol, més 

que una traïció hauria estat un retorn als orígens. El reaccionarisme de Maragall, doncs, 

no era pas cap novetat, ja ho era el 1893. La novetat seria el tradicionalisme, si és que 

existí realment. De fet Maragall mai no fou progressista, en el sentit del grup de l’Avenç, 

però tampoc fou tradicionalista, en el sentit que s’havia oposat als vuitcetistes, i havia 

proposat solucions modernes, encara que reaccionàries, com Valentí va deixar ben clar.  

Marfany cregué que aquesta segona part representava la virtut redemptora de 

l’art que no neix de la mateixa obra d’art, sinó de l’aprehensió en ella del dolor i la 

lletgesa ja redimits i transcendits per la Bellesa última i total del món, fruit de la 

contemplació per part de l’artista d’una harmonia objectiva del món que resolia en una 

serenitat total i eterna el dolor fragmentari i temporal. La virtut redemptora de l’art 

continua essent un tema nietzschià, mentre que la resta de les idees, que el crític  

descobrí en aquesta segona part, ens remeten a Shopenhauer i Novalis, com ell mateix 

reconeix. La qual cosa no el situa en pas l’àmbit del just mitjà escolàstic de l’estètica de 

Torras i Bages, sinó en el del romanticisme i l’idealisme més desassenyat193. No tan sols 

això sinó que torna al tema fàustic de les “madres” que identifica amb les veus de la 

terra, amb una certa ambivalència moral. Marfany creia que aquesta ambivalència 

estava relacionada amb una certa crítica d’algunes característiques de la societat 

                                                 
190 Ibid., p. 165 En realitat, allò que Pijoan li proposava era un viatge, que Maragall no gosà emprendre 
per mor de les seves obligacions familars. Cal recordar, amb un cert escepticisme, allò que deia Cirici  de 
“un buen catòlico y un perfecto padre de familia.”   
191 Ibid., p. 167 Veure l’article “Dulce ley”  
192 Ibid., p. 156 i 165 i ss. Marfany interpreta que Maragall expressa en el poema la recança per haver 
hagut de renunciar al seu vitalisme, per integrar-se al tradicionalisme de Torras i Bages, la qual cosa 
estaria relacionada amb un gir a la dreta del catalanisme polític, en mans de la Lliga de Prat de la Riba. 
Aquesta renuncia al modernisme s’escenificaria amb la presència de Adelaisa que representaria la 
consciència modernista de Maragall. Arnau és el cap de turc de Maragall, la justificació d’una vida 
burgesa. Adelaisa representa la contradicció, allò que roman de l’esperit modernista. La redempció per la 
poesia. L’art com a refugi dels conflictes de l’existència i com a mitjà de viure vicàriament una vida més 
plena i mes lliure. El poema intentaria reflectir, doncs, la frustració produïda per aquest sacrifici. 
Tanmateix, obviant la política, potser seria més fàcil relacionar-ho amb la seva vida privada 
193 Ibid., p. 157 i 158. Segons Marfany, Maragall descobrí Novalis l’any 1900, en un article de Theodor 
WIZEWA  a la Revue de Deux Mondes de 15 de novembre de 1900. Això el va portar a escriure els 
articles “Novalis” i “Poesia de Noviembre”   
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catalana (mesquinesa, egoisme, anarquia), tanmateix a nosaltres ens sembla reconèixer 

més aviat el caràcter premoral  d‘aquests elements tel·lúrics, al qual ens haurem de 

referir més endavant.  

Així, doncs, el que és evident és que lluny d’un pretès retorn a l’estètica del 

catolicisme ortodox de Torras, que estaria dins l’extensió i comprensió del concepte 

tradicionalisme, Maragall es dirigí vers la que fou branca més radical del romanticisme, 

i no feia altra cosa que aprofundir en allò que ja havia establert en la primera part del 

poema, a saber, una concepció espiritual de la matèria, pròpia de Novalis, però també de 

Schelling, no pas de Hegel. Aquest materialisme romàntic es posà de manifest en el seu 

mètode poètic, descrit per Marfany en els següents termes “El llenguatge poètic no és 

cap llenguatge especialitzat, sinó el llenguatge parlat pur i simple, proveït d’una nova 

emotivitat espontània i retornat així  a la seva primitiva i sagrada plenitud expressiva, 

lliure de funcionalismes impurificadors.”  Això implica, d’altra banda un subjectivisme 

essencial tant en el creador com en el receptor que esdevenen les dues vessants d’un 

mateix fet: el poema. Mentre que els poetes no diuen res, sinó que repeteixen les 

mateixes idees bàsiques en situacions emocionals diferents, que generen diferents 

formes rítmiques194. Segurament seria difícil acumular tants tòpics romàntics en tan 

poques línies. Tanmateix convindria destacar les precisions que s’hi feien. La primera la 

identificació “llenguatge poètic igual a llenguatge pur i simple”. La segona, el valor de 

l’espontaneïtat com a exponent d’una expressivitat primitiva que té el valor del que és 

primitiu i sagrat. La tercera és, precisament, la identificació entre aquests dos elements, 

el primitiu i el sagrat. Evidentment res de tot això era homologable a la concepció 

estètica tradicionalista, només Verdaguer a Catalunya havia obert aquest camí, però és 

el camí que seguiran els “nous modernistes” a partir de 1900, sota la influència de 

Maragall, d’aquesta evolució del poeta, que trobarem en obres tan diverses com la 

novel·la Solitud de Caterina Albert o en l’arquitectura d’Antoni Gaudí. Aquests 

elements ideològics que sorgeixen del pensament de Joan Maragall són imprescindibles 

per comprendre l’obra de l’arquitecte. Aquests elements són precisament l’objectiu de la 

crítica d’Eugeni d’Ors, aquests elements són els que el glossador detecta i defineix com 

a neoromàntics i als quals oposa el seu programa classicista i racionalista. Un programa, 

però, que sobretot s’adiu el nou pensament i gust de les classes mitjanes urbanes  

emergents. Unes classes que un cop han assolit un confort, sobretot, temen la barbàrie. 

                                                 
194 Ibid., p. 159. Veure també articles Cançó i Los Segadors  
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Marfany centra el comentari de la tercera part en el messianisme de Maragall, 

despert entre adormits, Arnau s’assembla, doncs al poeta visionari del Modernisme, que 

supera l’estadi estètic per assumir l’autèntica redempció de la humanitat, una actitud 

que hauria quedat de manifest durant la Setmana Tràgica. Arnau passà, doncs, de ser 

redimit a ser redemptor. Adopta una actitud admonitòria el seu llenguatge s’acosta als 

dels antics profetes del poble d’Israel195. D’aquesta manera arriba a una concepció 

sacerdotal del poeta. Els modernistes, diu Marfany, no podien suportar que la burgesia 

els desposseís del seu paper de visionari i guies i reclamaven una necessària tornada a la 

barbàrie196.  La qual cosa demostraria allò que hem exposat en el paràgraf anterior. 

Maragall mantingué una actitud antinoucentista i la seva reivindicació de la barbàrie no 

mostra altra cosa que la interacció dels pensaments de Maragall i d’Ors  durant el temps 

que s’enfrontaren com “maîtres à penser” de la societat catalana. Mostra, doncs, com 

es desenvolupà la lluita entre l’antiga burgesia, que havia adquirit tics aristocràtics com 

a classe dirigent i les pervingudes classes i menestral i obrera acomodada (els 

depenedents o white collar workers) que aspiraven a dirigir la nova societat. En aquesta 

lluita Maragall lluny de ser  modernista, és a dir modern, era reaccionari, la seva 

simpatia pels revoltats de la Setmana Tràgica era aristocràtica, apel·lava a una justícia 

superior a la humana i democràtica. Cal no oblidar que la paraula bàrbar, autèntica 

bèstia negra de d’Ors, era utilitzada per Maragall, però també pels lerrouxistes. El 

messianisme de Maragall és el tret caracterítc de l’època. Un recurs de Ruskin a 

Anglaterra, de Nietzsche a Alemanya o de Tolstoi a Rússia. A Anglatera la figura s’ha 

caracteritzat tant que es parla del “victorian sage”. Gaudí, evidentement, també estigué 

influït per totes aquestes caracterítiques de la darrera època de Maragall. També adquirí 

un aire profètic i una aureola de visionari que li donaren la fama de sant. Així doncs, 

tots aquests temes estan presents en la ideologia del Gaudí de maduresa, que realitzà la 

seva obra precisament entre 1896 i 1914, però bàsicament entre 1900 i 1909. La figura 

de Maragall influí evidentment en la formació ideològica de Gaudí, com abans havia 

influït la de Verdaguer. És més, existí una certa continïtat entre ambdues influències, 

podríem dir que Verdaguer havia posat els fonaments sobre els quals Maragall bastí la 

seva influència. En el fons aquesta continuïtat s’explica en clau romàntica.    

 
 

                                                 
195 Ibid., pgs. 175 i ss. 
196 Ibid., pgs. 183 i ss. 
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1. 6. Gaudí i el Modernisme dins la Història de l’Arquitectura  
 

La definició del Modernisme com a gran moviment cultural ha quedat definida i 

precisada en els capítols anteriors. Hem vist com la denominació modernista apareixia 

lligada a la revista L’Avenç i a uns grups intel·lectuals en principi progressistes, que 

unirien a aquest progressisme el catalanisme i que pretendrien la modernització de la 

cultura catalana per posar-la a nivell europeu. Això últim els aproximà als grups 

decadentistes que, procedents de la bohèmia parisina, havien retornat a Barcelona a 

mitjans del anys noranta del segle XIX. El contacte entre ambdós grups provocà una 

certa confusió ideològica, que es va resoldre amb l’aparició de la figura de Joan 

Maragall, que protagonitzà una síntesi que donà lloc a allò que podríem denominar el 

segon Modernisme, amb unes característiques ideològiques que hem definit com a 

neoromàntiques. 

Tanmateix la seva definició com a moviment arquitectònic no ha quedat prou 

precisa. Com hem vist, tant Ràfols com Valentí havien bescantat l’arquitectura i 

l’havien considerada un element marginal. De fet no l’havien inclòs dins la seva 

definició de Modernisme. Per aquests, doncs, i també per a nosaltres, l’arquitectura de 

Gaudí, tret dels inevitables motius epocals, no tindria res a veure amb el Modernisme 

literari dels homes de L’Avenç. I si fins a aquest moment, només Alexandre Cirici havia 

col·locat l’arquitectura en primer pla, Oriol Bohigas, en certa manera, reprendrà aquesta 

tasca de resituar l’arquitectura dins del Modernisme, amb una anàlisi bàsicament 

vinculada  a la història d’aquesta art, i dins la tradició historiogràfica del segle XX197. 

No era una tasca fàcil perquè el Modernisme havia estat menyspreat a nivell 

local fins la revalorització que n’havia fet Cirici, i a nivell internacional únicament 

l’obra de Gaudí era relativament coneguda. La resta d’arquitectes modernistes eren 

oblidats o fins i tot eren confosos amb el mateix Gaudí198. Aquest arquitecte, de fet 

tampoc havia estat considerat a fons, i la seva obra sempre havia estat estudiada sota la 

influència de prejudicis importants. Pevsner l’havia tractat de forma marginal, encara 

                                                 
197 Oriol BOHIGAS, Reseña y catálogo de arquitectura modernista, Lumen, Barcelona, 1973, p. 62 “A lo 
largo de estas notas intentaremos hallar las causas de las dos características que hemos apuntado y que 
pueden aclarar el definitivo encuadramiento del modernismo en la cultura europea y americana de su 
época.” 
198 Ibid., p. 61, nota 4: L’oblit del Modernisme català a la bibliografia internacional abans de 1973. 
Pràcticament no hi ha cap referència, Gaudí és l’única excepció i a vegades és considerat com un 
fenomen aïllat. H. R. HITCHCOCK, Architecture: nineteenth and twentieth Centuries. També 
SWEENEY i SERT, i COLLINS, a les obres ja citades. El Palau de la Música és atribuït a Gaudí per 
alguns estudiosos estrangers. 
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que després havia rectificat classificant-la entre les arquitectures expressionistes. Les 

opinions de Dalí o Le Curbosier havien ajudat a difondre la seva obra en cercles artístics 

avançats. Però sovint, com en el cas de  l’obra de Sweeney i Sert, Gaudí era jutjat com 

un fenomen aïllat, sense continuïtat i sense possibilitats de ser emmarcat en un 

moviment més ampli. La primera intenció de Bohigas fou atacar aquesta opinió i 

mostrar un moviment compacte i pluricefàlic, que tindria en Gaudí una figura destacada 

i genialoide, però no necessàriament la més important per a la història de l’arquitectura. 

El Modernisme per si sol, fins i tot excloent a Gaudí, seria una baula important 

d’aquesta història. I això és degut, segons Bohigas, a les profundes transformacions que 

la societat catalana estava patint en aquell moment. Així doncs, la coincidència d’un 

grup molt destacat d’arquitectes en un moment històric decisiu condicionà el 

desenvolupament del nou estil arquitectònic que aconseguí plasmar la ideologia del 

nacionalisme català naixent, alhora que es produí una identificació entre aquesta 

arquitectura i la burgesia emergent. “La lucha por la creación de un lenguaje 

arquitectónico, en Cataluña  coincide con el período de búsqueda de su personalidad y 

de su realidad política199”  En aquest sentit, doncs, Catalunya gaudiria d’un avantatge 

clar sobre altres civilitzacions europees més consolidades, de manera que, tot i acceptant 

en allò fonamental l’equació de Cirici, Bohigas situava el moviment  per sobre dels seus 

contemporanis europeus. El triomf del modernisme seria un fet social, vinculat al triomf 

de les idees que li havien donat suport. Mentre que d’altra banda el garbuix ideològic 

que hem tractat de descabdellar en els capítols anteriors seria precisament producte del 

caràcter nacional del moviment  que podria aixoplugar qualsevol tendència. “El 

Modernismo tiene en Cataluña una altura y una intensidad extraordinarias y adquiere 

una personalidad tanto más acusada que la de los movimientos extranjeros en cierto 

modo paralelos, como el Liberty, la Sezession, el Art Nouveau,  el Jugendstil, o el 

Modern Style. Pero además se trata de un movimiento con una personalidad mucho 

más compleja, aunque menos unitaria, que destaca entre otros por dos características 

muy acusadas. Su extraordinaria difusión e irrebatible popularidad, con un arraigo en 

la realidad social y política de todo el país, y una diversidad estilística y amplitud 

cronológica e ideológica que permite la interpenetración del movimiento ecléctico de 

los revivals con el revisionismo social, ético y estético de Arts and Crafts, con el 

floralismo decorativo delirante, con el mecanicismo racionalista y con el más avanzado 

                                                 
199 Ibid., p. 62 
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y sorprendente expresionismo.200”  Això no vol dir pas que Bohigas accepti el garbuix 

ideològic com a tal, sinó, només, que veu en el nacionalisme naixent un element 

integrador de tendències en principi diverses, però que estaven d’alguna manera en 

l’esperit de l’època. I encara que en altres països aquestes tendències es mostressin 

enfrontades, a Catalunya, per les seves característiques especials, entre elles la voluntat 

de modernització i d‘integració a Europa, es trobaven convergents. “En los movimientos 

europeos es posible establecer grupos y definiciones porqué pertenecen a mundos 

minoritarios, con una ideología más concreta. En el modernismo, por el contrario, cabe 

todo. La confluencia ideológica amparada en una exaltación patriótica  admite todas 

las interferencias imaginables, y cualquier esfuerzo por llegar al nuevo estilo es 

aceptado con entusiasmo. Esta continuidad vital hace que una serie de obras 

formalmente muy alejadas, deban ser consideradas parte integrante de un mismo 

movimiento, y que este movimiento se prolongue, aunque sea en fórmulas amaneradas, 

mucho más que todos sus contemporáneos europeos.201”  Aquesta seria, doncs, 

l’excepcionalitat del Modernisme dins el panorama projectat per l’equació de Cirici, que 

li dóna una major profunditat ideològica i alhora una més gran transcendència política i 

social. “Convierte al modernismo que podría haber sido abstractamente cultural o 

limitada a un determinado sector, en una empresa de trascendencia nacional.202”  

Tanmateix el Modernisme fou alhora popular i segregant. La burgesia el considerà com 

marca del seu estatus social. També adquirí un aire de refinament i d’elite perquè els 

arquitectes i els burgesos  foren “els éssers superiors” que podien crear o podien 

permetre que algú creés- en aquest món subtil de l’art. Com Cirici, Bohigas destaca la 

importància dels premis municipals (a partir de 1900) que introduïen l’arquitectura en la 

polèmica cultural. L’arquitecte, d’aquesta manera guanyava l’estatus d’artista. 

D’aquesta manera es consolida una nova estructura econòmica entre els artistes i la seva 

nova clientela burgesa203. Una estructura econòmica que quedarà patent en les grans 

construccions del passeig de Gràcia, que ja no són palaus, sinó cases de lloguer, però on 

el burgès conserva el principal, que li dóna un toc de distinció que l’acosta a l’antiga 

aristocràcia, segons la vella màxima de Marx. El poder de la burgesia es reflecteix en 

                                                 
200 Ibid., p. 62 Cal remarcar que Bohigas utilitzà el mot “paralelismo” en comptes d’identificació 
201 Ibid., pgs. 62 i 63 
202 Ibid. p. 62. Creiem que no hem de perdre de vista la publicació dels textos de Valentí, Marfany i 
Bohigas en unes mateixes dates i la influència que l’obra de Hauser exercia en aquells moments sobre la 
crítica.    
203 Ibid., p. 241 i 242, vegis la influència de Hauser. Segurament la lectura de Bohigas era més profunda 
que la de Marfany.  
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l’art que aquesta paga, i el Passeig de Gràcia n’és la millor mostra. Tot això venia, 

doncs, marcat pel triomf de la burgesia com a classe social, que imposaria la seva 

ideologia, el nacionalisme, i les formes artístiques que materialitzarien aquesta ideologia, 

en aquest cas l’arquitectura modernista.204 Però aquesta arquitectura tenia poca relació 

amb el moviment que havíem descrit fins a aquest punt.  “La palabra Modernismo –ya 

desprestigiada por los conservadores, vacía del original sentido para los 

regeneracionistas, vulgarizada  excesivamente según los esteticistas- fue absorbida por 

la arquitectura y las artes decorativas sin demasiados reparos. Mientras los escritores 

y reformadores sociales abandonaban la palabra, hartos de unas florituras 

ornamentales, que según ellos eran vacías y malas imitaciones de una moda extranjera 

que configuraba una determinada élite burguesa, los mueblistas, los carteleros, los 

joyeros, los arquitectos se disponían a trabajar para esta burguesía según ese nuevo 

gusto.(...) Modernismo pasaba de la vieja versión de los hombres de l’Avenç a la de los 

cultos intérpretes de las preocupaciones que agitaban a la arquitectura austriaca y 

francesa.205” Bohigas, així doncs, no cercà els orígens del Modernisme en el petit grup 

de L’Avenç, sinó que es dirigí directament a l’estudi de l’evolució de l’arquitectura 

catalana des de 1880 i, a la pràctica, situà aquesta evolució en primer pla i la deslligà de 

qualsevol altre fenomen artístic que s’hagués donat a Catalunya durant aquest període, 

amb la qual cosa, de fet, estava abundant en la segona equació de Cirici sobre la 

primacia de l’arquitectura i les arts decoratives sobre les altres activitats artístiques que 

es donaren en el període. D’aquesta manera, una altra vegada Bohigas recorregué a 

l’argumentació economicosocial per justificar l’origen dels canvis que donaren lloc al 

Modernisme, que a la seva forma de veure, representaven una evolució d’allò que 

arquitectònicament havia significat la Renaixença. La burgesia nacionalista havia de 

poder representar alhora el seu doble origen, el real, el món de la indústria del segle 

XIX, i l’ideològic, el món rescatat de la història de Catalunya que bastia el seu projecte 

polític. “(La Renaixença) debía encontrar un estilo que respondiese a toda la 

mentalidad del grupo que la promocionaba, que entroncase con las formas medievales 

donde tenía que buscar las esencias nacionales perdidas, pero un estilo que fuese al 

mismo tiempo progresista, europeizante, es decir, afín a nueva sociedad industrializada. 

El modernismo -en el cual conviven revivals medievalistas, vocaciones tecnicistas, 

                                                 
204 Ibid., p. 238 i ss. L’anàlisi històrica de Bohigas es basa en Jordi SOLÉ TURA, Catalanisme i revolució 
burgesa. 
205 Ibid., p. 86 i 87 
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esfuerzo de ruptura con una tradición decaída, contactos con la cultura europea y 

posiciones éticas de acuerdo con el retorno a artesanías medievales y con el avance 

hacia la industrialización.206” Això significava un allunyament de l’arquitectura 

espanyola, d’aire morisc, i una recerca de models europeus. L’edat mitjana europea 

venia a substituir el nacionalisme espanyol que reclamava en l’herència àrab la seva 

singularitat simbòlica207.  

Aquesta ruptura ja s’havia produït a mitjans del segle XIX quan a Catalunya 

s’imposà el violletisme, de la mà d’Elies Rogent sota un impuls clarament romàntic, que 

reivindicava un passat cristià, europeu i carolingi, enfront del mudejarisme hispànic208. 

Es tractà, però, d’un estil historicista, arqueològic, reconstructor d’un passat, sovint 

imaginari, que tot i que s’aprofità de les noves tècniques de construcció i dels nous 

materials no els utilitzà mai amb valor expressiu. Per tant es feia necessària una segona 

ruptura, una ruptura que consolidés una nova arquitectura nacional, tal com havia 

reclamat Domènech i Montaner209 .”Hay un momento en que todo este mundo 

medievalista y, en general ecléctico, da un giro firme y bastante coherente, como un 

primer paso de un estilo realmente nuevo, superada ya cualquier referencia al pasado. 

Esto acaece, entre los años 1880 y 1885  corresponde básicamente a dos obras: la casa 

Vicens (Gaudí) y la Editorial Montaner y Simón (Domènech i Montaner).210”  

Així, doncs, Bohigas cercava els orígens del Modernisme arquitectònic en la 

pròpia evolució del moviment des del romanticisme arqueològic a un nou moviment 

capaç d’expressar alhora la modernitat de la societat catalana i la grandesa del seu 

passat històric. Aquest moviment no es podria fer derivar dels seus contemporanis 

europeus, doncs era molt anterior, i caldria, en primer lloc considerar la seva originalitat 

i primacia. Amb aquesta afirmació tan rotunda Bohigas trencava l’equació de Cirici i 

considerava que els moviments europeus, lluny de ser un de sol amb diversos noms, 

                                                 
206 Ibid., p. 95 
207 Ibid., p. 238 i ss. 
208 Ibi., p.130 “....la extraordinaria divulgación que en Cataluña obtuvieron dos personalidades muy 
significativas: Ruskin y Viollet-le-Duc. (...) Es posible que en ningún otro país calara tan hondo el 
violletismo, ni fuese tan extenso y estuviera tan araigado, sobretodo en lo concerniente a las 
preocupaciones racionalistas, más que en el puro revival gótico. Ya Elies Rogent impuso el Dictionaire 
como texto indiscutible y fundamental.” D’altra banda, Elies Rogent ja s’havia mostrat clarament 
romàntic i anticlassicista durant la seva joventut a Madrid quan va cremar el Vignola (p.116 ), fet, però, 
que no apareix a les memòries d’aquest. 
209 Lluís DOMÈNECH I MONTANER, En busca de una arquitectura nacional, La Renaixença, 1878- 
VIII- vol 1 
210 Ibid. p. 117 i p. 122 Sobre l’editorial Montaner i Simón: “ donde el sincretismo se abría camino hacía 
una expresión más libre y más auténtica. Uso del ladrillo, como punto de partida de una fracción que 
tiene un especialísimo interés..” 
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eren  diversos en si mateixos i, que en tot cas el català era cronològicament anterior a 

qualsevol altre211.     

El ja esmentat article teòric i diversos edificis marcaven aquesta ruptura amb el 

neogòtic, denominat després arqueològic. Gaudí i Domènech i Montaner eren els 

capdavanters d’un moviment que, segons Bohigas, havia de superar els mers revivals 

historicistes i crear una arquitectura nova212 que es plantejava reptes tan diversos com, 

d’una banda, superar la falsedat del neoclàssic; o d’altra, aconseguir donar capacitat 

d’expressió a materials, a estructures i a formes. De la mateixa manera que es plantejava 

concedir la seva importància a l’ornamentació com una obra d’art en si mateixa,  donant 

així entrada als artesans, i tot revalorant el seu treball en front de les peces fabricades en 

sèrie, i d’aquesta manera concebre l’edifici com una obra d’art integral; o, finalment, 

també tenia el propòsit de trencar amb la concepció tradicional de l’espai, que havia 

governat l’arquitectura des de sempre213. Gaudí i Domènech, tanmateix, representaren 

dins d’aquest moviment opcions molt diferenciades, que si bé coincidiren en alguns 

aspectes en altres estigueren ben allunyades. De fet, les tesis de Bohigas no deixaven de 

ser una reivindicació de l’obra Domènech, enfront de la més divulgada obra de Gaudí. 

Per a Bohigas, dins la història de l’arquitectura, el paper de Domènech havia estat 

infravalorat, fins al punt que alguns autors havien atribuït obres de Domènech a Gaudí. 

Contràriament l’aportació de Domènech a la història de l’arquitectura era fonamental. 

En primer lloc, remarcava, la concepció global de l’objecte arquitectònic que 

personifica l’espai interior, així com la utilització expressiva de les noves tecnologies, 

dues característiques ja plenament identificables al Restaurant de l’Exposició, edifici 

que sotmetia a una acurada anàlisi comparativa amb la Borsa d’Amsterdam de Berlage, 

considerada una fita fonamental en l’evolució de l’arquitectura europea. Però és en el  

Palau de la Música Catalana on Domènech culminà la seva tasca innovadora. Un edifici 

construït a partir d’una xarxa reticular que li permet cobrir un gran espai amb una unitat 

de total, amb l’estructura de ferro aparent, que permet la transparència dels diferents 

                                                 
211 Ibid. P. 123 El Restaurant de l’Exposició de Doménech i Montaner s‘avança a tota l’arquitectura 
mundial. La Borsa d’Amsterdam de Berlage és 15 anys posterior. El famós coup de fouet també  aparegué  
per primer cop a la Casa Vicenç (1885). Víctor Horta no l’utilitzà sinó molts anys més  tard. (1893) 
212 Ibid., p. 64 Bohigas feia una llista cronològica d’edificis que marcarien aquesta transició: Editorial 
Montaner i Simó de Lluís Domènech i Montaner (1880), Casa Vicens d’Antoni Gaudí (1883), Museu 
Balaguer de Jeroni Granell (1882), Acadèmia de Ciències de Josep Domènech i Estapà (1883) Indústries 
de Art F. Vidal de Josep Vilaseca (1884), Església de les Saleses de Joan Martorell (1885). L’eclosió del 
modernisme vindria amb l’Exposició de 1888, dirigida per Elies Rogent, amb l’edifici, tant important per 
a Bohigas del Restaurant. D’aquest mateix any era el Palau Güell.   
213 Ibid., p. 124 
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àmbits gràcies el tancament amb façana de vidre. Bohigas el definia com “una 

estructura reticulada, tancada per una caixa de vidre.” 214 De fet, en aquest edifici es 

complien i s’assolien tots els objectius que l’arquitectura modernista, segons Bohigas 

s’havia proposat.  

És evident, que de forma potser encara més acusada que en Cirici, pesa en 

Bohigas una determinada concepció de la historiografia arquitectònica del segle XX, 

que el porta a determinar allò que és important i allò que no ho és segons uns criteris 

que es basen en l’evolució posterior de l’arquitectura durant aquest segle, que sovint es 

centren més en aspectes tècnics que en aspectes simbòlics o ideològics i que tenen el 

funcionalisme com a clau de volta de les seves tesis. Gaudí també ha estat analitzat des 

d’aquesta perspectiva i Bohigas ho denunciava amb molta perspicàcia en posar de 

manifest la ingenuïtat dels gaudinistes que ha atribuït a l’arquitecte la superació del 

romànic i el gòtic. Segons l’historiador aquesta superació dels estils històrics es podria 

apuntar  com el principal defecte de Gaudí, és a dir la seva despreocupació per les noves 

estructures, bàsicament de ferro que apareixien ja en l’arquitectura europea i americana.  

Des del camp tecnològic, Gaudí més que un arquitecte d’anticipació seria el 

representant últim d’una era, la de la arquitectura de pedra. És més, Gaudí hauria estat 

utilitzant en la seva època estructures antiquades, fabulosament artesanes.215 El Gaudí 

mecanicista i racionalista sorgeix dels seus deixebles noucentistes, perquè aquests són 

els aspectes que ells valoren, per sobre del simbolisme  neoromàntic, en aquell moment 

molt desprestigiat, del seu mestre.216  

Ja hem assenyalat en un altre lloc la influència de Pevsner sobre la 

historiografia arquitectònica del segle. Bohigas s’acollia a la seva autoritat per 

classificar Gaudí dins de l’anomenada arquitectura expressionista. Pevsner en un article 

de 1960, que rectificava la seva obra fonamental de 1940, afirmà que hi havia dues 

línies en l’arquitectura contemporània. D’una banda parlava del puritanisme, Wright, 

Loos, Gropius, etc., de l’altra de l’expressionisme que inclouria Gaudí, Poelzing, 

Mendelsohn, Klerk, etc217.  Bohigas vinculà Gaudí amb l’expressionisme pictòric 

alemany, a la recerca del grotesc i del simbòlic i el compara amb els grups de “Die 

                                                 
214 Ibid. p. 165 i ss. També p. 257 la sala del Palau “un gran espacio unitario sin hiatos” 
215 Ibid. p. 143 
216 Ibid., p. 164 
217 Ibid., p. 143 i ss, cita  Nikolaus PEVSNER, Gaudí, pioner or outsider, Architects Journal, desembre de 
1960 
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Brücke” i “Der Blaue Reiter” . Fonamentava també la seva opinió en reconeguts 

tractadistes internacionals com Argan, Sharp i Gregotti.218 

Segons Bohigas són elements expressionistes fàcilment identificables en Gaudí: 

1. La llibertat interpretativa dels precedents històrics. 

2. L’ús del formigó com material escultòric de naturalesa monolítica i 

amb qualitats elàstiques. 

3. L’ús heterodox de la pedra i el maó. 

4. La intenció orgànica de les formes i els espais 

5. La idea que el volum d’un edifici no està estrictament limitat, sinó que 

s’integra en un espai còsmic més ampli. 

6. L’intent que cada edifici sigui una obra d’art total, una imatge, un 

monument. 

7. L’èmfasi en l’expressió formal que ha d’explicar el significat total de 

l’obra d’art. Cosa que comporta una sobreconsideració del seu valor 

purament expressiu.   

A partir d’aquí Bohigas considerà que  Gaudí no es plantejava mai l’objectiva 

racionalitat de l’estructura, sinó que, a partir d’un criteri constructiu preestablert, 

determinà aquella forma  que expressés amb major dramatisme la vicissitud i les 

dificultats de la construcció219. Així observava com al Palau Güell: “Este gusto por la 

complejidad de espacios y volúmenes, este deseo de sacrificar el plano al espacio 

orgánico” esdevenia una interferència d’espais, que difuminava els límits de l’edifici. 

Una tendència que s’accentuava a la Casa Batlló, on tribunes i balcons esborraven la 

frontera entre interior i exterior.220 O definia les façanes del Naixement de la Sagrada  

Família i de la Pedrera com edificis independents, vàlids en si mateixos. D’aquest últim 

opinava que desmentia la tesis del Gaudí racionalista i constructivista, que els seus 

deixebles immediats haurien volgut escampar. En la seva opinió, tota la façana és una 

pura bogeria estructural a base de bigues i tirants de ferro amagat per sustentar tota la 

massa de pedra modelada com si fos fang sense pensar en cap exigència constructiva 

material. L’expressionisme obligà Gaudí a adoptar formes estranyes que després 

justificarà racionalment, encara que aquestes formes, que de fet tindrien valor simbòlic i 

                                                 
218 Ibid.,  p 145 Dennis SHARP, Modern Architecture and expressionism, London, 1966. C.G. ARGAN, 
L’Architectura dell’Expressionismo, Progetto e Destino, Milano, 1961. V. GREGOTTI, L’architectura 
dell’expressionismo, Casabella, 240, Milano  
219 Ibid., p. 146 
220 Ibid., pgs. 149, 150 i 151  
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no racional, estarien, en realitat, més lligades a l’artesania que a les tècniques de 

construcció de l’era indústrial221. Així doncs, caldria trencar amb el mite del Gaudí  

racionalista i aprofundir en el seu vessant expressionista. Caldria mirar-lo més des de la 

Història de l’Art i menys des de la Història de l’Arquitectura, com a tècnica, doncs la 

seva obra seria propera a l’escultura, o, en tot cas, entraria en un gènere d’arquitectura 

monumental, l’anàlisi de la qual en el discurs historiogràfic del segle XX ha estat 

marginal.  

L’acceptació, però, d’un Gaudí expressionista, paral·lel a alguns moviments 

alemanys, lluny de solucionar el problema el complica. Per què, d’on havia sortit aquest 

expressionisme? Quins models havia seguit? Quines idees l’havien portat a aquesta 

pràctica arquitectònica? De fet Pevsner no era el primer a vincular Gaudí a 

l’expressionisme, sinó que abans ja ho havia fet Juan Eduardo Cirlot quan afirmava que 

l’art de Gaudí es presenta com una epifania, parida amb dolor, proper a l’expessionisme 

d’un Van Gogh, al model interior, allunyat de tot model històric, de Breton. I trobava en 

Gaudí múltiples connexions amb l’art contemporani, fins i tot amb el cinema de Mornau 

i de Wiener.222  Si això fos així, si Gaudí s’hagués de classificar dins d’un possible 

moviment expressionista, del qual, almenys en arquitectura, gairebé en seria l’origen, 

sembla evident que caldria estudiar-ho molt fons. En tot cas això el desvincularia de 

qualsevol corrent o moviment més ampli, el modernisme, i alhora el vincularia a les 

grans transformacions de la fi de segle europea. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 Ibid., p. 144 
222 Juan Eduardo CIRLOT, El arte de Gaudí, Ediciones Omega, Barcelona, 1950, p. 34 
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SEGONA PART: ELS PRECEDENTS  

2.1. Romanticisme i neogòtic. Precedents literaris: Horace Walpole, Goethe, 

Chateaubriand, els Schlegel, Víctor Hugo i Hegel . 

2.1.1. Introducció   

En l’aspecte arquitectònic el Romanticisme europeu es va manifestar en dues 

tendències, com a producte d’un mateix impuls. D’una banda hom detecta un 

aprofundiment en les formes clàssiques, abandonant els models renaixentistes i romans, 

per arribar a les formes pures de Grècia, sobretot del dòric. D’altra banda es produeix 

una revalorització del gòtic i de l’Edat Mitjana, oblidats i menyspreats durant llarg 

temps. Ambdues tendències tenien un fonament comú. La recerca de formes pures, 

autèntiques, virils, cristianes, o  religioses en general, fou al nucli de les preocupacions 

de l’arquitectura romàntica. Per això Pevsner va considerar que l’arquitectura del segle 

XIX s’havia mogut per raons extraarquitectòniques  frustrant la possibilitat d’una 

arquitectura moderna que van acabar desenvolupant els enginyers223. La problemàtica 

de l’arquitectura romàntica, doncs, no és d’ordre tècnic, sinó simbòlic i els seus reptes 

no són pas constructius sinó representatius. D’aquesta manera l’arquitectura passà a 

representar les preocupacions de la literatura i de la història de l’art. O, potser, de la 

mateixa arquitectura interpretada des d’un punt de vista simbòlic. 

La qüestió fonamental en aquest punt és determinar des de quins pressupostos 

ideològics l’arquitectura romàntica va propiciar una renovació formal en els edificis 

construïts des de finals del segle XVIII fins a principis del segle XX. Les formes que 

hem determinat com pròpiament romàntiques, el classicisme sever d’arrel grega i 

aparença dòrica  i el neogoticisme, tingueren ja al llarg del segle XVIII algunes 

manifestacions a Anglaterra, on el mateix Pevsner situa  l’origen del Romanticisme. 

Però, segons aquest mateix autor, aquestes manifestacions eren en aquell moment meres 

evocacions, que tanmateix caldria qualificar de preromàntiques. De fet, al nostre criteri, 

el pas d’aquest preromanticisme a l’autèntica arquitectura romàntica no es produí fins 

que arribà a Anglaterra  la influència de l’idealisme alemany. Els escrits teòrics de 

Winckelmann i Wakenroeder havien estat determinants per obrir aquesta via vers 

l’arquitectura grega, com la més pura, la més autèntica, la més viril. També el 

descobriment de les ruïnes de Paestum, testimoni impressionant d’aquella, consolidaren 

el prestigi de les noves formes constructives. Així com els gravats de L’Anitchità 

                                                 
223 Nikolaus PEVSNER, Breve historia de la arquitectura europea,  
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Romana de Piranessi i la Història de l’Arquitectura de Fisher von Erlach, que oferia 

vistes insòlites d’arquitectures exòtiques i una visió monumental i desproporcionada 

dels temples grecs. Tanmateix el caràcter que s’atribuirà a aquestes formes  a partir del 

segon terç del segle XIX i la intencionalitat amb què seran construïdes cal considerar-la 

en el compte de la teoria romàntica. En el cas de l’arquitectura clàssica caldria establir 

una demarcació entre el que podríem considerar neoclàssic i el que hauríem de 

considerar romàntic. Més que en els criteris constructius, que, com remarcava el mateix 

Pevsner, sovint es confonen o són més aparents que estructurals, caldria basar-se en la 

seva intencionalitat simbòlica. El romanticisme a través de la seva evocació del dòric i 

del grec pur s’oposà a les virtuts civils característiques de l’arquitectura romana per 

remarcar els seu caràcter sagrat i religiós, dins d’una visió de Grècia que ja no venia de 

Winckelmann, sinó de la mitificació que n’havia fet Hölderlin. Aquesta demarcació 

respon a criteris polítics, filosòfics, religiosos, que es manifesten a través de 

l’arquitectura, o mitjançant l’evocació de certs trets arquitectònics. El Romanticisme 

donà una importància fonamental a aquesta art, que considerà com la més antiga 

expressió de l’esperit humà, en el descobriment del sagrat i en l’establiment del 

simbòlic, per tant foren els elements capaços d’evocar aquests conceptes aquells que els 

arquitectes romàntics implementaren. En l’arquitectura neogrega les columnes dòriques 

i toscanes representaven la força davant de l‘elegància rococó, d’altra banda el gòtic 

representava els elements bàrbars regeneradors que haurien permès superar la decadent 

civilització clàssica i sobre els quals s’hauria construït la nova civilització cristiana. 

Pevsner qualificà el segle romàntic de malalt, un segle en el qual els arquitectes es 

conformaren a ser narradors en lloc d’artistes. D’aquesta manera, cap a 1830 

l’arquitectura es trobava en una situació alarmant tant des del punt de vista estètic com 

social. Els principals símptomes d’aquesta malaltia eren la desaparició de l’element  

imaginatiu que s’havia convertit en desig de reproduir amb precisió arqueològica, 

d’altra banda els estudiosos de l’arquitectura abandonaren la teoria estètica per 

concentrar-se en la investigació històrica. En conseqüència fou impossible el 

desenvolupament d’un estil propi del segle XIX224. El fonament ideològic de l’estricte 

estil neogrec es l’humanisme liberal de les classes educades de començament del segle 

XIX, l’esperit de Goethe; o el que és el mateix, l’esperit que donà vida a les nostres 

primeres institucions culturals públiques225. Segons Pevsner, doncs, aquest rígid estil 

                                                 
224 Nikolaus PEVSNER, op. cit. p. 321 
225 Ibid. p. 324 
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neogreg, monumental, sovint superant les dimensions dels models originals, respondria 

al darrer moment de la Il·lustració i correspondria a l’esperit públic que impulsà la 

Revolució Francesa. La construcció d’una nova Atenes. Evidentment aquest neogreg 

monumental, es correspongué a un moment del Romanticisme encara no del tot 

desenvolupat, anterior al gir cristià que li donaran els Schlegel, de Staël, Chateaubriand. 

Aquest segon moment es correspongué al gòtic. 

El neogòtic, com el neogrec, aparegué de forma intranscendent com un caprici 

més de la jardineria anglesa del XVIII, amb totes les connotacions preromàntiques que 

això pugui suposar. És a dir, com ja hem avançat, el gòtic dins d’aquesta mentalitat 

evocava el bàrbar, el viril, el fort, amb un sentit semblant a allò que ja hem definit pel 

dòric, però amb el valor afegit del seu caràcter cristià. Horace Walpole fou el primer a 

fer una àmplia de  revisió del concepte de gòtic. Col·leccionista, escriptor, diletant, 

publicà una narració ambientada en l’Edat Mitjana, El Castell d’Otranto, que 

inaugurava allò que després  s’ha denominat novel·la gòtica. Allò destacable del fet és 

precisament que el gòtic s’associés amb el misteriós, i el nou valor concedit a l’obscur a 

l’estrany i al bàrbar. Al seu cottage de Strawbery Hill, Walpole també introduí 

decoració inspirada en l’Edat Mitjana. Segons Pevsner, aquesta introducció del gòtic 

seria de naturalesa exòtica i tindria el mateix valor que les “chinoisseries”, merament 

formals. Això s’esdevenia vers 1780, però dos anys més tard Goethe escrivia el seu 

famós elogi de la catedral d’Estrasburg. Pevsner situa aquest text com a punt inaugural 

de  la teoria de l’arquitectura romàntica. “Se alza como un sublime y abarcador Árbol 

Divino, que con mil ramas, un millón de ramitas y un follaje como las arenas del mar, 

proclama a su alrededor la gloria de su dueño. (...) Todo tiene la forma adecuada, 

hasta las más diminutas fibrillas, todo constituye el conjunto. ¡Con qué ligereza se alza 

en el aire el gigantesco edificio de firmes cimientos! Qué profusión de filigranas que 

quedarán para la eternidad. (...) Haz un alto, hermano, y percibe como el más profundo 

sentido de la verdad  (...) renace en un alma alemana fuerte y dura. (...) No te dejes 

ganar, querido joven, para la magnificencia  burda de los modernos balbuceos sobre la 

belleza.”  Sembla evident que alguns aspectes d’aquest text romangueren com a tòpic 

de la teoria de l’arquitectura romàntica al llarg del segle XIX.  

• La catedral gòtica com arbre i com a bosc.  

• En el gòtic es donen alhora la força i la lleugeresa.  

• El gòtic transmet el pregon sentit de la veritat.  
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• El gòtic permet a l’alemany retrobar la seva ànima que és 

forta i dura i que per tant no es correspon a l’estat polític de l’Alemanya 

del seu temps.  

• Descrèdit de les estètiques modernes enfront d’una estètica 

eterna.                                           

Goethe es mogué sempre entre el classicisme i el preromanticisme i estèticament 

es trobava possiblement  més a prop del neoclassicisme que del neogòtic, però donà les 

pautes sobre les quals s’havia de bastir la teoria del renaixement gòtic a l’Europa de 

1830. El mateix Hegel ho reconeixia així:  “La arquitectura gótica, que aquí constituye 

el núcleo característico del espíritu romántico ha sido considerado como algo tosco y 

bárbaro. En la actualidad ha sido Goethe, con el vigor juvenil de su intuición natural y 

artística, opuesta a los franceses y a sus principios, el primero que le ha devuelto su 

lugar honorífico226”.  

En quin moment, doncs, es produí el trencament entre neoclassicisme i 

romanticisme? Madame de Staël ho explicava amb força claredat en un moment en el 

qual el romanticisme encara no era conegut a França sinó dins d’un cercle molt reduït 

d’exiliats. “Winckelmann exerça la plus grande influence, non seulement sur son pays, 

mais sur la reste de l’Europe, et ce furent ses écrits qui tournèrent toutes les 

imaginations des artistes  vers l’étude et l’admiration des monuments antiques”   

Aquest fou el moment del neoclàssic que Madame de Staël trobava poc vivaç, doncs  es 

limitava a imitar models ja establerts. “Les artistes allemands avaient presque tous 

adopté les opinions de Winckelmann jusqu’au  moment où la nouvelle école littéraire a 

étendu son influence aussi sur les beaux-arts”. Però ja el mateix Goethe posà en crisi 

aquest criteri, adverteix de Staël , encara que “convaincu comme lui que les sujets du 

christianisme ne sont pas favorables à l’art, il cherche à faire revivre l’enthousiasme 

pour la mythologie.” Madame de Staël veia aquest camí esgotat i és en aquest punt on 

es produí el trencament entre classicisme i romanticisme. “La nouvelle école- continua- 

soutient dans les beaux-arts le même système que en littérature, et proclame hautement 

le christianisme comme la source du génie des modernes; les écrivains de cette école 

caractérisent aussi d’une façon toute nouvelle ce qui dans l’architecture gothique 

s’accorde avec les sentiments religieux des chrétiens. Il ne s’ensuit que les modernes 

puisent et doivent construire des églises gothiques, ni l’art ni la nature ne se repentent: 

                                                 
226 G.W.F. HEGEL, Lecciones de Estética, vol II, Península, Barcelona, 1991, p. 243   
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ce qu’il importe seulement, dans le silence actuel du talent, c’est de détruire le mépris 

qu’on a voulu jeter sur toutes les conceptions du Moyen Age, sans doute il ne nous 

convient pas de les adopter, mais rien ne nuit davantage au développement du génie 

que considérer comme barbare quoi que ce soit d’original227.”   D’aquesta manera 

doncs es defineix la nova escola romàntica com aquella que substituí la font d’inspiració 

clàssica per la cristiana, de la mateixa manera que el gòtic ho havia estat durant l’Edat 

Mitjana. No es tractava de copiar el gòtic sinó de deixar l’entusiasme desenvolupar el 

geni vers l’originalitat. Creiem que aquesta frase defineix clarament el que Staël 

entengué per Romanticisme, que si d’una banda està lligat al contingut cristià: “Le nom 

de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour designer la poésie dont 

les chants des troubadours ont été  l’origine, celle qui est née de la chevalerie et du 

christianisme228”,   de l’altra està lligat al concepte d’originalitat. La seva crítica a 

Winckelmann i el neoclassicisme parteix precisament d’aquesta manca d’originalitat.  

“Nous serons conduits à examiner pour la suite si l’imitation scrupuleuse des Anciens 

est compatible avec l’originalité naturelle, ou plutôt si nous devons sacrifier cette 

originalité naturelle  pour nous astreindre a choisir des sujets dans lesquels la poésie, 

comme la peinture, n’ayant pour modèle rien vivant, ne peuvent représenter que des 

statues.229”  Originalitat i cristianisme serien, doncs, segons de Staël, les dues notes 

característiques de la nova escola romàntica. Però alhora caldria també considerar 

aquesta qualificació de natural que dóna a l’originalitat, entesa com a presa directament 

de la natura i per tant més vivaç.  

De l’Allemagne fou publicat l’any 1810, uns anys abans (1802) s’havia publicat 

també Génie du Christianisme, de Chateaubriand. Aquesta obra és una reivindicació del 

cristianisme com a motor de la cultura europea enfront de les crítiques que n’havia fet la 

Il·lustració. Tanmateix, parteix dels pressupostos d’aquesta i es mou encara en l’esperit 

il·lustrat, que tant potent havia estat a França. Per a Chateaubriand  allò que distingeix el 

caràcter de l’arquitectura és l’esperit amb que fou construït l’edifici, l’ambient general, 

la religiositat del segle. Així compara els Invàlids amb l’Escola Militar, mentre en el 

primer edifici li sembla reconèixer l’esperit cristià del segle de Lluís XIV, on semblen 

ressonar encara els discursos de Boussuet, en el segon hi reconeix l’ateisme dels segle 

                                                 
227 Madame de STAËL, De l’Allemagne, Flamarion, Paris, 1968, volum II, pgs. 78 i 79  
228 STAËL, op.. cit., volum I, p. 212 
229 Ibid. Volum I, p. 187 
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XVIII 230. Però allò que sembla més interessant de les opinions arquitectòniques de 

Chateaubriand  és la seva consideració del gòtic, que com home format en la Il·lustració 

no valorava. “L’ordre gothique, au milieu de ses proportions barbares, a toutefois une 

beauté qui lui est particulière”. Calia reconèixer, doncs, que el gòtic era capaç de 

transmetre una sèrie de sensacions que cap altra arquitectura  no podia transmetre i això 

possiblement derivava del seu caràcter bàrbar. L’home il·lustrat no podia admetre això i 

pensava que aquesta virtut no era obra de l’arquitecte sinó del pas temps. L’arquitectura 

gòtica en si no tindria valor però caldria considerar-la perquè era l’obra de la història. 

Allò que s’hi havia esdevingut l’havia convertida en sagrada, el mateix pas del temps li 

havia conferit un caràcter que la convertia en superior a qualsevol obra actual que mai 

no s’hi podria comparar.  “On ne pouvait entrer dans une église gothique sans éprouver 

une sorte de frissonnement et un sentiment vague de divinité” (...) “L’ancienne France 

semblait revivre” (...) “Plus ces temps étaient éloignes de nous, plus ils nous 

paressaient magiques, plus ils nous remplissaient de ces pensées que finissent toujours 

par une réflexion sur le néant de l’home.231” Chateaubriand, doncs, veia en l’antiguitat 

dels temples gòtics la causa del seu caràcter sagrat, de la seva qualitat de transmetre una 

idea de divinitat. Però encara hi havia una altra causa, no menys important i  

absolutament romàntica: “Les forêts on été les premiers temples de la Divinité, et les 

ont pris dans les forêts la première idée de l’architecture.” Trobem en aquest paràgraf 

una idea que serà molt cara a Gaudí i de fet constituirà un tòpic romàntic: el bosc com a 

temple primigeni de la divinitat i l’origen natural de l’arquitectura sagrada. Tanmateix, 

l’il·lustrat Chateuabriand hagué de recórrer a Vitrubi i la seva teoria sobre l’origen de la 

columna per a fonamentar les seves opinions: “Ce art a donc dû varier selon le climat. 

Les grecs ont tourné l’élégante colonne corinthienne, avec son chapiteau de feuilles, 

sur le model du palmier.” (...) A la Gàl·lia, doncs, els primitius reconstruïren el bosc de 

roures, el bosc fou el primitiu temple i fou aquest temple natural que l’església gòtica 

reproduí.    “Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères, 

et nos bois de chênes ont ainsi maintenu son origine sacrée. Ces voûtes ciselées en 

feuillages, ces jambages qui appuient les murs, et finissent brusquement comme des 

troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les 

passages secrets, les portes abaissés, tout retrace les labyrinthes des bois dans l’église 

                                                 
230 CHATEAUBRIAND, R., Génie du Christianisme, Flamarion, Paris, 1966, volum I p. 397. Veure 
també primera redacció, volum II, p. 482 
231 Ibid. volum I, p. 400 
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gothique; tout en fait sentir la religieuse horreur, les mystères et la Divinité.” La 

comparació entre l’església i el bosc s’estenia a les formes constructives, no tan sols 

simbòliques, en realitat l’arquitecte gòtic s’hauria inspirat en el bosc per trobar les seves 

solucions constructives, els elements de les quals serien meres transposicions d’una 

arquitectura natural preexistent, i simbòlicament molt més poderosa, una arquitectura 

que ens condueix al “mysterium tremendum”  i a la idea de la divinitat.  “L’architecte 

chrètien, non content de bâtir des forêts, a voulu, pour ainsi dire, en imiter les 

murmures” (...) “Les siécles, évoqués par ses sons religieux, font sortir leurs antiques 

voix du sein des pierres, et soupirent dans la vaste basilique. La sanctuaire mugit 

comme l’antre de l’ancienne Sibylle.232”   És la pròpia pedra que parla, el temple és 

expressiu de valors religiosos, tant perquè s’ha construït seguint les pròpies normes de 

la naturalesa com perquè l’han bastit els segles i la història. Això li dóna un caràcter 

definitivament sagrat només comparable, amb el temple natural de l’antiga Sibila. 

 

2.1.2. L’aportació teòrica dels germans Schlegel 

Les idees de Chateaubriand i les de Madame de Staël, de fet, no feien altra cosa 

que reflectir allò que Friedrich Schlegel havia proclamat sobre la identificació 

d’arquitectura gòtica amb arquitectura cristiana. “Hablo del estilo de arquitectura 

cristiana que tiene por caracteres distintivos esas ogivas y esas galerías 

magestuosamente elevadas, esas columnas parecidas a manojos de cañas, esos adornos 

que consisten en hojas y en flores esculpidas, y que difieren por lo mismo enteramente 

del antiguo género de monumentos construidos conforme al gusto neogriego y según el 

modelo de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. No se descubre en ellos nada de 

arabesco: algunos edificios árabes en Sicilia y en España tienen, en efecto, caracteres 

esencialmente diferentes.233” Hi hagué, doncs, una arquitectura cristiana alliberada dels 

models clàssics. Aquesta arquitectura s’inspirà en la naturalesa i no estigué gens 

contaminada, ni pel classicisme grec ni per la influència àrab. Perquè el cristianisme 

havia significat una gran interrupció en les arts, la necessitat de trobar un estil 

veritablement cristià imposava la recerca de unes noves fonts. En l’escultura els models 

pagans, els antics déus, repugnaven al cristians i no se’ls podia mirar com a objectes de 

culte.  Això es reflectí també en la literatura que cercà en la imitació de models hebreus 

                                                 
232 Ibid., volum I, pgs. 400 i 401 
233 Federico SCHLEGEL, Historia de la Literatura, antigua y moderna, traduïda per P.C., Olivera y 
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la manera de superar aquesta crisi creativa, sense resultats notables234. Només sota la 

influència germànica  aconseguí l’art cristià donar-se a llum i ho féu tant en la poesia, 

com en l’arquitectura: “Diré pues que los antiguos poemas se parecen de un modo 

admirable, en cuanto a la idea sencilla y sublime que sirve de base al conjunto, como 

también bajo el aspecto del lujo de adornos y de la elegancia, á los monumentos de la 

arquitectura gótica, a cuyo aspecto un alma sensible se verá siempre penetrada de un 

sentimiento profundo de asombro mezclado de alegría y de admiración. Para hacer la 

comparación más perfecta añadiré que la arquitectura gótica, del mismo modo que la 

poesía caballeresca, ha quedado en gran parte como una simple concepción, sin haber 

alcanzado jamás un desarrollo completo.235”    

Hi hagué, doncs, un moment durant l’Edat Mitjana que va fer possible un art 

cristià i abans que tot una arquitectura cristiana, però aquest moment fou interromput 

per dos fenòmens culturals importants: d’una banda el Renaixement, de l’altra la 

Reforma. Renaixement i Reforma s’oposaren entre si, però, de fet, ambdós contribuïren 

a frustrar la possibilitat d’un autèntic art cristià. El Renaixement tot i que inicialment 

tingué caràcter cristià, sobretot la pintura, de seguida es ressentí de l’excessiu pes de la 

literatura clàssica236, perquè imità les formes de Roma que res no tenien de cristianes i 

el que és pitjor no tenien res d’original ni de religiós per què el llatí és una llengua sense 

capacitat per a la metafísica i l’arquitectura i l’art romà són una mala còpia de l’art grec.  

D’altra banda, la irrupció del protestantisme també va exercir una influència funesta 

sobre l’arquitectura  i sobre l’escultura perquè va desviar les arts del seu destí primitiu i 

natural237.  El protestantisme es basava en la Bíblia i es preguntava Schlegel per què no 

fou possible un art cristià basat enterament en la Bíblia. La literatura moderna havia 

tingut un caràcter simbòlic, derivat de la Bíblia, concretament  de la prohibició de 

representar Déu i la seva imatge238, afirmava, però alhora l’absència de disquisicions 

metafísiques en la Bíblia, pròpies de les filosofies grega i índia, limitava les arts a un 

camp molt concret. Aquest hauria estat el gran mal que el protestantisme hauria infligit 

sobre la cultura europea, especialment  sobre l’alemanya de l’Edat Moderna. Als Països 

Baixos, el protestantisme va dirigir l’atenció de la pintura sobre objectes d’ordre inferior 

que mai van poder igualar l’antiga pintura religiosa. El protestantisme, doncs, representà 

                                                 
234 Ibid., volum I, pgs. 252 a 283 
235 Ibid., volum I, p. 327 
236 Ibid., volum II, p. 23 a 25 
237 Ibid., volum II, p. 54 
238 Ibid., volum II, pgs. 11 i 12 
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la línia de trencament entre la cultura cristiana medieval i  la cultura moderna, perquè va 

atacar les arts i la poesia239. El protestantisme proposava una relació directa amb Déu, la 

qual cosa significava la instauració d’una religió íntima on l’art no hi tenia cabuda. En 

el protestantisme, la naturalesa no es constituïa com a mitjancera entre Déu i l’home, 

com a mirall, tal com  l’Edat Mitjana ho havia entès, sinó que aquest es relacionava amb 

la divinitat a través del verb, és a dir de la Bíblia. Luter, basant-se en Sant Agustí, 

menyspreà el Renaixement i tota forma artística per exterior, perquè la veritat calia 

trobar-la en l’interior. Des d’aquest punt de vista, la naturalesa era corrupta, per tant no 

calia  que fos contemplada, per això fou abandonada a la ciència i el racionalisme 

l’entengué com a màquina, en comptes de com a ànima. D’altra banda, però, segons 

Schlegel, la Bíblia tampoc no oferia una interpretació suficient si es limitava al sentit 

literal, històric, moral i dogmàtic. Calia una interpretació de l’escriptura que transcendís 

aquest sentit literal, i fins i tot el sentit el sentit al·legòric superior, i transcendís al tercer 

nivell d’interpretació que era el místic. En aquest es produiria el coneixement segons 

l’ànima, que hauria arribat a la més completa claredat, el verb etern de l’amor que es 

comprèn i es coneix a si mateix240. Per això Schlegel distingia tres períodes de 

l’Escriptura, el del lleó que correspondria a l’Antic Testament, el de l’Anyell, que 

correspondria al Nou Testament i el de l’àliga, o tercera interpretació, el coneixement 

més excels de l’Escriptura santa, fundat en la intel·ligència misteriosa de l’ànima unida 

amb Déu241.  

Aquesta intel·ligència misteriosa seria l’objecte de l’art cristià. Però, com 

s’aconseguiria? Calia, potser, retornar a l’esperit inicial amb que fou redactada la Bíblia, 

perquè només en aquest estat de l’esperit podia portar-se a terme aquesta tercera 

interpretació de l’àliga. “En la poesía de los hebreos (...) domina la ley particular de la 

serie de pensamientos animados  y del movimiento rítmico, no de palabras y de sílabas, 

sino de figuras y de sentimientos que se suceden y chocan entre si en una simetría libre 

como la olas del mar en su flujo y reflujo Estas olas de la aspiración amorosa de un 

alma que busca a Dios, están perfectamente explicadas por el paralelismo de los cantos 

hebraicos.242”  La poesia hebrea de la Bíblia havia trobat en la llengua i en la naturalesa 

la manera expressiva de representar aquest desig de l’ànima vers Déu, això és el que la 

poesia moderna no havia aconseguit. Tampoc l’art modern  ni l’arquitectura. 

                                                 
239 Ibid., volum II, pgs. 55 a 60 
240 Ibid., volum I, p. 179 
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L’aspiració de l’art hauria de ser reproduir l’amor de Déu, però això només és possible 

des l’originalitat de la qual gaudia el poeta bíblic o de la que gaudí Homer. L’intent de 

tornar a aquest estat és el Romanticisme.  

El Romanticisme, segons Schlegel, no està en contradicció amb l’antic, amb 

Homer, sinó amb allò al que falsament hem donat el nom d’antic, una imitació de 

formes sense amor interior243. El problema de l’art clàssic, el problema de les formes del 

Renaixement que s’havien anat reproduint al llarg de l’Edat Moderna, no rau en les 

formes clàssiques en si, que van ser vàlides per a la cultura grega, sinó en que deriven 

de les formes romanes que foren imitació de les gregues. A Schlegel, en art,  només 

l’interessa el geni creador i pot saltar-se segles d’imitació 244. El mèrit d’Homer 

consisteix en la proximitat del poeta a l’època heroica, en haver transmès el sagrat 

d’aquella època, una virtut que per exemple ja no es troba en l’esperit republicà 

d’Hesíode i altres poetes grecs. Aquest és, segons Schlegel, el tema de la tragèdia que 

representa alhora “el fin y el apogeo del arte, cuyo destino es darnos, de lo que 

pertenece a  la divinidad, una representación no solamente fiel sino también viva y 

animada.245”   És a dir, que la poesia d’Homer i la tragèdia d’Èsquil, serien en el seu 

esperit profund molt properes a la Bíblia, com autèntiques manifestacions de la divinitat. 

Però aquesta  disposició es va anar acabant  a mesura que la civilització grega va 

evolucionar i, en aquest sentit, Schlegel ja situava la decadència de la literatura 

hel·lènica en Eurípides i en l’escultura clàssica. D’aquí l’error del Renaixement, que no 

sabé copsar allò que era original de la cultura grega, allò que era proper al sagrat i es 

conformà amb les formes de la cultura romana, en comptes de rescatar allò que era 

original i sant.   

La idea que els homes primitius tenien de la divinitat, a través de les mitologies, 

reflectia una significació que es refereix a la naturalesa, que es simbolitza a través d’una 

acció dels déus, éssers semblants als homes, que actuen sovint de manera absurda o 

immoral. L’art de l’Índia fou capaç de reflectir-ho i també  Homer, però l’escultura 

clàssica i la literatura posterior a Èsquil no pogueren representar-ho perquè xocava amb 

l’ideal de bellesa, que els va fer renunciar a aquests símbols246. Tot art autèntic hauria, 

doncs, de recuperar aquesta capacitat terrible, no de cercar la bellesa, com havia estat 
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l’objecte de l’art clàssic i del Renaixement, sinó d’aquesta capacitat de revelació del 

tercer període, la revelació de l’àliga, la vida més noble dels sentiments interiors. 

L’essència d’una poesia dirigida a aquest objecte és l’entusiasme, el sentiment més 

noble i elevat que es manifesta sota diverses formes artístiques247. 

En totes les èpoques tota ciència i tot coneixement humà s’identifica amb el diví. 

L’estat, el públic, el diner distreuen aquesta identificació. Però la força veritablement 

activa es perpetua invisible a través dels segles, de nació a nació, innat a l’home com la 

seva idea essencial. La paraula de l’art, de la Història, de la ciència no és més que un 

símbol de la paraula divina, de la revelació que és el seu veritable origen248. 

“Nosaltres no veiem Déu, però veiem pertot el que és diví. Pots sentir la natura, 

l’univers, pots pensar-los immediatament, però no la divinitat. Solament l’home entre 

els altres homes pot poetitzar i pensar divinament, i viure la religió. Ningú no pot ser en 

si mateix pel seu sol esperit el seu mediador directe, ja que aquest mediador ha de ser 

un objecte pur, que qui l’intueix posa el centre fora d’ell. Pot escollir-se i donar-se el 

mediador, però  no pot donar-se i escollir-se el que és donat com a tal. Un mediador és 

qui percep en si mateix el que és diví i se sacrifica, negant-se a si mateix, per anunciar 

el que comunicar i presentar del diví a tots els homes amb els seus costums els seus 

actes, les seves paraules i les seves obres249.” L’artista doncs en la concepció romàntica 

de Schlegel esdevé una mena de profeta, i l’art, que eminentment té una funció religiosa, 

una nova revelació.  

En aquest conjunt d’idees sobre l’art com a manifestació de la divinitat, la 

literatura com art de la paraula juga un paper central, però l’arquitectura té una certa 

preeminència sobre aquella, perquè és l’art més antiga i a més en el silenci, en la seva 

dificultat expressiva, rau precisament la seva gran capacitat simbòlica. Els constructors 

en qualsevol temps no tan sols han pretès apilonar pedres sinó expressar grans 

pensaments. “No es dado á este arte, el más antiguo y sublime de todos, poder hablar 

inmediatamente al sentimiento y exponer cualquier idea; tan solo por su significación 

le es posible en cierto modo expresar pensamientos, y en este sentido debe juzgarse que 

inspirará sentimientos nobles y de un género enteramente particular: preciso es por 

consiguiente que toda arquitectura sea simbólica y esa arquitectura cristiana de la 

edad media alemana lo es más que ninguna otra. Lo que al instante advertimos en ella, 
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es la expresión del pensamiento que se eleva hacia Dios, del pensamiento, que, 

arrancado de la tierra, vuela osada y directamente hacia el cielo: tal es lo que llena a 

cada uno del sentimiento sublime al aspecto de esas columnas, de esas ogivas y de esas 

bóvedas que se lanzan en los aires como rayos, aunque este sentimiento no se resuelve 

siempre en un pensamiento enteramente claro250.”   Així doncs, l’arquitectura és, per 

sobre de qualsevol altre, l’art simbòlic per excel·lència. En el temple cristià tot és 

simbòlic, l’altar encarat a orient, les tres entrades principals com les tres regions de 

l’univers, les tres torres que  simbolitzen la Trinitat, la planta en forma de creu, la 

columna que evita la forma rodona busca representar la naturalesa, imitant el manat de 

canyes, el cor que situat en el centre de la creu constitueix un temple dins d’un altre 

temple251. D’aquesta manera Freidrich Schlegel anava consolidant un pensament que 

acabà per apartar-lo del protestantisme, com religió del llibre i de la paraula, un pas més 

intel·lectualitzat de l’esdevenir, per convertir-se al catolicisme, més atent als aspectes 

materials, al misteri, al paper mitjancer del fons material, de l’art, en la manifestació del 

diví.   

Les opinions de Freidrich Schlegel eren també, en gran part, compartides pel seu 

germà August, el qual partint d’un cert platonisme, criticava el materialisme il·lustrat. 

August Schlegel criticà Winckelmann, perquè tenia un sentit escultòric de l’arquitectura. 

La història de l’art, des de Burke, s’havia plantejat sobre pressupostos de caràcter 

empíric, propers a les ciències naturals. L’art no ha d’imitar a la naturalesa, com deia 

Winckelmann sino entedre-la, perquè només el pensament pot abraçar la naturalesa: “no 

se necesita sino una voz noble que hable al corazón para despertar ese sentimiento de 

naturaleza que no hace sino dormir en él y que se encuentra entre los pueblos 

civilizados252” . Per a ell l’arquitectura també tenia un origen sagrat. “Los hermosos 

edificios que primero se elevaron, no estaban consagrados a la comodidades de la vida 

sino al culto a los seres sobrenaturales.253”  L’arquitectura és l’art de les formes 

generals de les abstraccions doncs no té models directes a la naturalesa, si pot inspirar 

però no la pot reproduir. Així els egipcis s’inspiraren  en  la palmera i en la flor de lot 

per la creació de la columna. August Schlegel classifica la història de l’arquitectura 

antiga en tres èpoques: la sacerdotal, pròpia del estats teocràtics d’Egipte i la Índia, el 
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temps heroics a Grècia i l’època de la polis. Segons ell, però l’ordre dòric i l’ordre jònic 

foren contemporanis i es degueren a diferències geogràfiques, així doncs no hi hagué 

una evolució des del més senzill al més complex com pretenien els historiadors de l’art. 

Com el seu germà  es mostrà crític amb l’arquitectura romana especialment amb Vitrubi 

d’aquí afirmava que no havia penetrat el geni de l’arquitectura, i que en tingué un sentit 

merament pràctic. L’arquitectura antiga es caracteritzà per la seva solidesa, grandiositat 

i magnificència, que causaren l’admiració però no un sentiment de plaer. En canvi, 

l’arquitectura grega donava sensació de noble senzillesa i grandiositat, mentre que la 

romana, heretada de la grega és una mostra de decadència, tendent a l’exagerat i a 

l’afectat. August Schlegel, com el seu germà, doncs, participà en el descrèdit de 

l’arquitectura romana per manca d’originalitat i per haver-se apartat del caràcter sagrat 

que tingué l’arquitectura, sobretot la de l’època heroica254   

El temple cristià segons August Schlegel, hagué d’enfrontar-se a la problemàtica 

de congregar a la multitud, funció que els temples antics no havien complert, per això la 

principal característica del temple cristià és la volta255. Però de fet l’arquitectura 

cristiana depengué encara de les formes romanes, la basílica, fins a Bizanzi, època en la 

qual es produí el trencament entre l’arquitectura antiga i la nova. El romànic fou l’època 

de transició entre les dues. Segons August Schlegel aquesta arquitectura arribà a Europa 

procedent del sud, a través dels àrabs. “Arquitectos sarracenos fueron á Grecia, á Italia, 

Sicilia y formaron una corporación que tenía sus leyes y estatutos, que guardaban 

secretos y cuyos miembros se reconocían por ciertos signos. Tal es el origen de la 

francmasonería.256” Així doncs en contacte amb “els gots occidentals” s’hauria format 

una nova arquitectura que seria el gòtic. Tanmateix, cal distingir clarament 

l’arquitectura gòtica de l’arquitectura àrab. L’arquitectura gòtica més antiga apareixeria 

al segle X, a Espanya, obra d’artistes grecs. Però l’arquitectura gòtica moderna fou 

completament alemanya, i deguda a l’esperit romàntic de l’Edat Mitjana. Les columnes  

gòtiques evoquen el bosc i druídic i teutònic. El temple gòtic segueix el model natural, 

però no hi ha imitació del visible, sinó inspiració.  L’arquitectura alemanya té una 

eloqüència simbòlica que parla a l’ànima257. Els adorns no són accessoris sinó que 

instrumenten una  llengua simbòlica i religiosa, i en el santuari l’ostentori que fereix els 

ulls dels fidels és la imatge simbòlica del temple sencer. “En medio de esas columnas 
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atrevidas, que parecen confundirse como los troncos  de esos bosques seculares á cuya 

sombra los antiguos teutones levantaban sus altares, se siente uno sobrecogido por un 

terror religioso; i  llevado en alas de la fe, se abandona este mundo de agitación, por 

un mundo espiritual, mansión eterna de la paz....” Així doncs a l’arquitectura gòtica el 

seu contacte amb el sagrat li ve de quelcom que és més antic que el cristianisme, el 

sentit del sant que posseïen els antics alemanys. L’esperit romàntic de l’Edat Mitjana 

alemanya, quan va voler expressar el sagrat cristià, no va recórrer al sagrat pagà, al 

romà corrupte de les lleis de Vitrubi, sinó que es va inspirar en els santuaris naturals, els 

boscos seculars. D’aquesta manera es va produir la connexió religiosa del cristianisme 

amb el sant original, impossible en el món civilitzat de la cultura clàssica. Calia retornar 

a l’edat heroica grega, o retrobar en el santuari natural la força necessària per crear una 

arquitectura autènticament cristiana. Per això l’arquitectura gòtica és essencialment 

religiosa i alemanya. “La arquitectura alemana muestra particularmente un carácter 

nacional y religioso y en sus iglesias es donde se desarrolla con toda su belleza.258”   

D’aquesta manera es van anar conformant els tòpics i els llocs comuns sobre la 

identificació entre gòtic i arquitectura cristiana que perduraran en l’època de Gaudí, uns 

tòpics que partien de Goethe, però que el romanticisme va desenvolupar,  i que van 

perviure al llarg del segle, a través de canals molt diversos des de Hegel  a Víctor Hugo 

i a Wagner. 

  

2.1.3. Les teories de Víctor Hugo 

Va ser precisament Víctor Hugo qui a través de la novel·la Notre-Dame de Paris 

(edició de desembre de 1832) i d’un article publicat el 1825, Guerre aux démolisseurs, 

va popularitzar el valor del gòtic a tota Europa. Víctor Hugo, de fet, no s’apartà de les 

teories dels Schlegel, però les interpretà des del punt de vista liberal i democràtic, i, en 

aquest sentit, les capgirà. Les tesis d’Hugo es presentaven  dins la novel·la en dos 

capítols absolutament teòrics  que res tenien a veure amb el seu desenvolupament i eren 

totalment obviables pel lector apressat (Notre Dame i Ceci tuera cela259).  

En primer lloc, Hugo coincidia amb els Schelgel en considerar l’arquitectura 

medieval com un producte del temps heroics, germana de la Il·líada i del Romancero260. 

També, evidentment coincidia, i aquest és un tema central de l’obra, a concedir-li el 
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mysterium tremens, és a dir el  poder de suggerir allò terrible que ens depassa. 

Altrament també es mostrava molt crític amb el Renaixement i amb la falsa arquitectura 

clàssica, tant és així que considerava que els pitjors estralls que havia sofert el temple no 

havien estat obra de l’inevitable pas del temps ni de les guerres i revolucions, sinó dels 

artistes que havien decidit millorar l’obra original, sobretot durant els segles XVII i 

XVIII, amb la qual cosa també seguia fidelment els Schlegel. “C’est le travail grec, 

romain et barbare selon Vitrube et Vignole. Cet art magnifique que les vandales avaient 

produit, les académies l’ont tué261.”  Hugo, però, es centra bàsicament en l’arquitectura 

francesa i prescindeix del caràcter alemany que els Schlegel donaren al gòtic, amb la 

qual cosa el gòtic perdia el sentit de recuperació de l’autèntic sagrat que el romanticisme 

alemany li havia conferit. Molt menys encara aquella connexió amb el dòric com estils 

propis de les époques heroiques, propi de la concepció aristocràtica dels Schlegel, però 

molt llunyana a la concepció liberal d’Hugo. De fet, aquest propugnava les seves 

pròpies tesis, que tot i estar inspirades teòricament en els Schlegel se n’apartaven 

ideològicament. Com ells, admetia l’existència de dos estils cristians en l’Edat Mitjana 

europea, un primer bizantí, saxó o romànic, que el nom no feia la cosa262, l’edifici més 

característic del qual seria l’abadia de Tournus, “ la grave et massive carrure, la longue 

et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein 

cintre pour générateur (...). (...)” cette antique famille d’églises sombres, mystérieuses, 

basses et comme écrasées par le plein cintre, presque égyptiennes au plafond près; 

toutes hiéroglyphiques, toutes sacerdotales, toutes symboliques; plus chargées dans 

leurs  ornements de losanges et de zigzags que de fleurs, de fleurs, que d’animaux, 

d’animaux que d’hommes, oeuvre de l’architecte moins que de l’évêque; de la 

discipline théocratique et militaire qui prend racine  dans le bas empire et s’arrête a 

Guillaume le Conquérant.263”  Hugo, doncs, definia perfectament les característiques del 

romànic (cosa que en aquell moment era una novetat) alhora que li atribuïa el caràcter 

sagrat i sacerdotal, propi d’una època teocràtica. El gòtic, per la seva banda, quedava 

caracteritzat per l’estil de la catedral de Bourges, “léger, multiforme, touffu, hérissé, 

efflorescent de l’ogive.(…) Cette autre famille d’églises hautes, aériennes, riches de 

vitraux et de sculptures; aiguës de formes, hardie d’attitudes; communales et 

bourgeoises comme symboles politiques libres, capricieuses, effrénées, comme oeuvre 
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262 Ibid., p. 163, veure nota del propi Víctor Hugo. 
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d’art ; seconde transformation de l’architecture non plus hiéroglyphique, immuable et 

sacerdotale, mais artiste, progressive et populaire.264 “   El romànic era l’estil sant de 

l’alta Edat Mitjana, mentre que el gòtic representava els moviments populars dels segles 

XIII, XIV i XV. Tanmateix, per a Hugo, això comportava connotacions negatives per al 

romànic, perquè representava un estil sacerdotal, críptic, d’una senzillesa abstracta i 

inhumana, que realment podia suggerir el mysterium tremens, certament necessari en 

una determinada etapa de l’art, però destinat  a ser superat en el seu desenvolupament, 

pel gòtic. Així mentre que el romànic seria un estil teocràtic i feudal, el gòtic seria un 

estil democràtic. Amb la qual cosa,  Hugo estava  traduint l’esquema que F. Schlegel 

havia aplicat a la literatura i a l’art grec, quan havia establert la seva època decadència i 

havia qualificat Hesíode de republicà. Si hi havia hagut a Grècia una època 

d’arquitectura sagrada i una època d’arquitectura civil, també a Europa s’haurien donat 

aquests dos períodes, amb el romànic i el gòtic. Estem, doncs, davant d’una lectura 

política oposada a les dels Schlegel.  Perquè, a més, Hugo considera, contràriament als 

alemanys, que és en aquest estat de llibertat civil quan hom assoleix l’autèntic art, que 

no estaria reservat al més antic i al més sagrat, sinó al més modern i al més lliure. La 

font de l’art no estaria en la proximitat a l’origen, sinó en la llibertat expressiva i de  

creació. 

Totes aquestes teories són explicades d’una manera molt més àmplia al segon 

d’aquests capítols, titulat Ceci tuera cela. En ell desenvolupa una teoria de la història 

segons la qual aquesta constituiria un procés en el que “la pensée humaine en changeant 

de forme allait a changer de mode d’expression, que l’idée capitale de chaque 

génération ne se écrirait plus avec la même matière et de la même façon, que le livre de 

pierre, si solide et si durable, allait a faire place au livre de papier265”.   És a dir, cada 

època ha tingut la seva gran forma d’expressió. Des dels temps antics, aquesta forma 

d’expressió havia estat l’arquitectura, que constituïa el gran llibre de la humanitat, 

perquè cada tradició es segellava amb un monument. 

Hugo hi analitzava les distintes èpoques. Tota civilització, afirmava, comença 

amb teocràcia i acaba en democràcia, i amb aquesta afirmació, encara que amb valor 

invers, seguia els Schlegel. L’arquitectura ha estat el reflex d’aquests canvis, doncs no 

només  ha reflectit els moments de domini sacerdotal, sinó que també ha estat reflex de 

les èpoques democràtiques. L’exemple seria l’Edat Mitjana i, tal com ja havíem explicat, 
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la successió del romànic al gòtic. El romànic, segons Hugo, fou el resultat de la 

reorganització d’Europa com una teocràcia després de la destrucció de l’Imperi Romà, 

un univers jeràrquic que es reflectia en una arquitectura germana de l’egípcia i l’índia,  

un impenetrable jeroglífic, emblema de catolicisme. La revolució de la baixa Edat 

Mitjana va canviar Europa i la seva arquitectura, que escapà del poder del sacerdot per 

anar a parar a mans de l’artista. El misteri jeroglífic fou substituït per la lliure 

imaginació. La llibertat havia arribat a l’arquitectura, el nou simbolisme era estrany i 

fins i tot contrari a la pròpia església. D’aquesta manera la societat europea va poder 

expressar allò que escrit en un llibre li hauria costat la vida. Sota l’excusa de bastir 

esglésies a Déu, l’art es va desenvolupar en proporcions magnífiques. El que naixia 

poeta es feia arquitecte266. 

Hugo analitzava l’arquitectura com a alfabet, cada un dels seus elements tenia el 

seu valor simbòlic i això des de les cultures més primitives. “Le  dolmen et cromlech 

celtes, le tumulus étrusque, le galgal hébreu, sont des mots”. (...) “Sous l’idée générale 

d’une époque, ces livres merveilleux qui étaient aussi merveilleux édifices: la pagode 

d’Ekingla, le Rhamseïon d’Egypte, le temple de Salomon. 267”  D’aquesta manera 

passava dels més senzills monuments religiosos de l’antiguitat als més complexos, per 

mostrar com aquest simbolisme es desenvolupava de forma progressiva vers idees 

també més complexes. 

Així hi ha una gramàtica que es correspon a tota arquitectura teocràtica: la 

immutabilitat, el rebuig del progrés, la conservació de línies tradicionals, la consagració 

de tipus primitius, el doblegar  totes les formes de l’home i de la natura als capricis 

incomprensibles del símbol. Aquesta gramàtica reflecteix l’arquitectura teocràtica i és la 

que llegim en l’art romànic. Els constructors populars, en canvi, s’havien caracteritzat 

pel progrés en les formes, la varietat, l’originalitat, l’opulència, el moviment perpetu. 

Són formes ja independents de la religió, són humanes, en definitiva. Entre les dues 

arquitectures hi la mateixa diferència que hi ha entre una llengua sagrada i una llengua 

vulgar, del jeroglífic a l’art, de Salomó a Fídies268. 

Tanmateix l’arquitectura que havia estat l’art principal des de temps 

immemorials entrà en crisi amb la invenció de la impremta, perquè el llibre imprès es 

converteix en el instrument de perpetuació de les idees d’una edat. Aquesta crisi es 
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manifestà amb una malaltia visible, el classicisme renaixentista pseudoantic, on 

l’arquitectura perd tot el que era autèntic, gal, europeu, indígena. i en aquest punt veiem 

com Hugo retroba el discurs dels Schlegel, per retreure’ls haver pres com aurora el que 

en realitat era un capvespre.  

D’altra banda, amb el Renaixement, l’arquitectura veié com les altres arts 

s’independitzaven i adquirien carta de naturalesa: l’escultura, la pintura, la música 

esdevenien noves arts lliures. L’edifici mancava a partir d’aquest moment de  d’aquests 

artistes, l’escultor es convertí en tallador de pedra. Miquel Àngel lliurà el darrer crit de 

dolor d’un art que moria. Totes les ciutats imitaren Sant Pere de Roma, Londres, París, 

però eren meres imitacions. En el temps del llibre la bíblia de pedra ha perdut el seu 

sentit de principal testimoni de la civilitzacions.          

Altra vegada seguint les passes dels Schlegel, Hugo fixà aquesta línia de 

trencament entre el món de l’arquitectura i el món del llibre no tan sols en el 

descobriment de Guttenberg, sinó també en la Reforma, concretament en la figura de 

Luter que utilitzà la impremta per difondre les seves idees, però que sobretot gràcies a la 

impremta pogué difondre la seva traducció de la Bíblia d’aquesta manera l’autèntica 

Bíblia verbal, que substituïa la bíblia de pedra. Tanmateix,  alguna cosa s’havia perdut 

en el camí. En l’arquitectura forma i fons són indestriables, de manera que la idea mare, 

la paraula, el concepte, el verb, com diu Hugo, queda tancada en la forma, i el 

pensament només es pot revelar a través de la forma.  “L’idée mère, le verbe n’était  pas 

au fond de tous ces édifices, mais encore dans la forme. Le temple de Salomon, par 

exemple, n’était point simplement la reliure du livre saint, il était le livre saint en lui-

même. Sur chacune des ses enceintes concentriques les prêtres pouvaient lire le verbe 

traduit et manifesté aux yeux, et ils suivaient ainsi ses transformations de sanctuaire en 

sanctuaire jusqu’a ce qu’ils le saisissent  dans son dernier tabernacle  sous sa forme la 

plus concrète qui  était encore de l’architecture: l’arche. Ainsi le verbe était  enfermé 

dans l’édifice, mais son image était sur son enveloppe comme la figure humaine sur le 

cercueil d’une momie.”  D’aquesta manera Hugo descobria el doble caràcter simbòlic 

de l’arquitectura, d’una banda pel símbols llegibles en si mateixos, aquells que ja estan 

interpretats, que ja formen part d’un codi establert, però de l’altra també aquells que la 

mateixa configuració material de l’arquitectura aporta, per la pròpia estructura de 

l’edifici, per les formes que s’hi ha utilitzat, per la situació que s’ha escollit, pels 

materials, aquesta part del verb queda tancada i se’ns ofereix com a imatge, però es 

guardada, i coneguda només parcialment, com a idea. Hugo, emportat per la seva 
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eufòria democràtica i progressista, no va desenvolupar prou aquest tema. Com no va 

acabar de desenvolupar el paper de Luter i la Reforma en el canvi de mitjà d’expressió 

per a la cultura moderna.   Freidrich Schlegel havia vist amb molta més profunditat 

aquesta funció reveladora de l’artista que desvetlla del material. Però Víctor Hugo i 

Schlegel, tot i que romàntics ambdós, tot i que, com hem vist, les tesis del primer 

depenen totalment de l’aportació teòrica del segon, es situen en camps enfrontats. 

Mentre que per a Hugo, l’art és una activitat civil i l’originalitat és un acte de  la 

llibertat, per Schlegel l’art és una activitat bàsicament religiosa, l’originalitat es 

relaciona amb la proximitat a l’origen sagrat, al nucli del numínic, l’artista és el profeta 

de la tercera revelació de l’àliga. 

 

2.1.4. Hegel i l’arquitectura gòtica 

Hegel situava també en Goethe, com ja hem esmentat anteriorment, el punt 

d’inflexió en l’actitud enfront del gòtic, que ell seguint la tradició de Schlegel 

anomenava arquitectura romàntica. “La arquitectura gótica, que aquí constituye el 

núcleo característico del espíritu romántico ha sido considerado como algo tosco y 

bárbaro. En la actualidad ha sido Goethe, con el vigor juvenil de su intuición natural y 

artística, opuesta a los franceses y a sus principios, el primero que le ha devuelto su 

lugar honorífico. Desde entonces se ha generalizado el esfuerzo por aprender a 

apreciar en estas magníficas obras su interna adecuación al culto cristiano, la 

concordancia de su configuración arquitectónica con el espíritu del cristianismo269.”  

Així, doncs, Goethe pogué comprendre el gòtic gràcies al “vigor juvenil de la seva 

intuïció natural”, paraules que evidentment totes cauen dins del paradigme del romàntic, 

força joventut, intuïció i naturalesa. Goethe, que fou romàntic en la seva joventut,  

reconegué l’arquitectura romàntica en el gòtic. L’element més romàntic d’aquest estil 

precisament era allò que havia fet que durant  tres cents anys hagués estat considerat 

tosc i bàrbar. Aquesta darrera paraula resultava clau per comprendre la seva categoria de 

romàntic, com a estrany, desconegut, oposat a la idea clàssica d’art. D’altra banda el 

gòtic s’adequaria al cristianisme, seria, de fet, l’arquitectura cristiana. Per tant Hegel 

compartia  en aquest aspecte totalment els pressupostos dels Schlegel i els romàntics. 

Tanmateix el seu plantejament era radicalment diferent, doncs aquesta adequació no era 

altra cosa que el pas que permetia superar l’època clàssica, l’art mateix com a forma de 
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manifestació de l’esperit. En el gòtic allò important ja no era l’artístic, sinó que “el 

elemento religioso es lo más destacable270.” El gòtic ja no va a la recerca de la bellesa 

ni de l’equilibri que caracteritzaren l’art clàssic. Ben el contrari aquesta arquitectura es 

fonamentarà en el desequilibri i en la desproporció i tampoc no rebutjarà la forma 

bàrbara o tosca. D’altra banda la mateixa arquitectura en si, presa com a finalitat 

constructiva, és a dir el fet de  bastir un edifici capaç d’acollir unes activitats 

determinades, tampoc no és la finalitat de l’arquitectura sinó que aquesta s’alça, com a 

finalitat en si mateixa. El religiós es manifesta d’aquesta manera com a objecte, la 

mateixa teologia del cristianisme s’encarna en l’art gòtic. “La mera funcionalidad es 

superada de forma que el edificio se eleva libremente para sí. Así estas casas de Dios 

muestran ser adecuadas para el culto y otras actividades religiosas, pero su 

característica principal reside  precisamente en que superan toda finalidad 

determinada y existen como un todo completo en y para sí271.”  Perquè l’arquitectura 

gòtica ja no és pròpiament arquitectura, sinó més aviat religió, expressió religiosa, en 

quant que l’esperit es manifesta de tal forma . Els problemes funcionals, mecànics són 

secundaris. Una visió ben diferent d’aquella que avui acostumem a tenir del gòtic sota la 

influència de la interpretació positivista que en féu Viollet-le-Duc. “La funcionalidad si 

es que existe desaparece y eso da al todo la apariencia de una existencia 

independiente.272” El pretès funcionalisme gòtic desapareix i només en resta el 

misticisme medieval. “…Se eleva (…) por encima de lo meramente funcional hacia la 

infinitud.273”  I tot això es realitza en l’espai tancat que és l’església. Mitjançant una 

utilització d’un llenguatge que és bàsicament espai. El gòtic jugaria amb la unitat i 

diversitat de l’espai que facilitaria la creació d’àmbits distints. Aquest espai que crea 

l’arquitectura gòtica, una arquitectura que és interior contràriament a l’arquitectura 

clàssica que era exterior i que per tant presentava imatges i no espais, és ell mateix el 

seu llenguatge.“Todo lo que el hombre necesita aquí no procede de la naturaleza 

exterior, sino que es un mundo hecho a su medida, por él y para él, en orden a su 

devoción íntima y a la ocupación del espíritu consigo mismo274.” El símbol de l’espai 

interior és la transcendència. La dimensió humana ja no és externa i corporal sinó 

espiritual i religiosa. L’església gòtica com espai tancat és símbol del mateix esperit, 
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que de tal manera s’objectiva, no pas com art, forma externa, sinó com a religió, forma 

interna. L’objecte de l’art gòtic és la representació de l’infinit i tal representació no es 

realitza a través del material sinó de l’immaterial que és l’espai.“El arte arquitectónico 

se ve impulsado a expresar mediante formas espaciales la elevación al infinito y el 

infinito mismo queda incluido en la significación que es independiente de la mera 

funcionalidad.275”  L’edifici ja no fa cap referència al món exterior, no té cap model per 

a imitar. Tampoc ha de ser contemplat des de l’exterior, com si fos una escultura, sinó 

que ha de ser viscut des de l’interior. Alhora la seva vida interior es reflecteix a 

l’exterior. El temple grec era opac, una pantalla on es reflectia l’esperit com símbol a 

través de l’art.  El temple grec es construeix de cara a l’exterior, però amaga l’interior. 

El temple gòtic es construeix per l’interior, però mostra la seva estructura interna. El 

temple cristià, és tancat des de dins, però transparent des de fora276. L’esperit ha de 

trobar en l’espai gòtic la possibilitat de representar-se a si mateix de forma espiritual i 

de transcendir. L’espai creat per l’arquitectura li propiciava la intuïció del sublim. I tal 

com havia fet en un primer estadi de la història l’art simbòlic, aquesta impressió li 

permetia superar la  limitació de l’enteniment, per copsar l’espiritual i l’infinit. 

L’arquitectura grega, per les seves pròpies limitacions, mai no havia pogut generar tal 

sentiment. El cristianisme havia aportat la dimensió religiosa. La nova arquitectura 

cristiana no era art sinó religió. “El edificio (a diferència del grec)  ha de producir, por 

una parte, la impresión de paz en el espíritu, que desasido del mundo y la naturaleza 

exterior, se recoge en sí mismo y por otra parte la impresión de una sublimidad festiva 

que pugna por elevarse sobre la limitación del entendimiento. Por eso si las 

construcciones clásicas se extienden a lo ancho, las iglesias cristianas brotan des del 

suelo y ascienden a las alturas.” 

L’anàlisi que Hegel fa de l’arquitectura gòtica no és evidentment la que faria un 

arquitecte. El filòsof creia que la volta descansava sobre els pilars i no esmentava les 

arcbotants ni els contraforts com a elements fonamentals277. El seu judici depenia de 

criteris estètics no constructius, tanmateix la seva idea era ben ajustada, de manera que 

veurem que arquitectes posteriors, com Elies Rogent, depengueren de la concepció 

hegeliana del gòtic. A Hegel li importava, en primer lloc, establir una clara diferència 

entre arquitectura clàssica i arquitectura gòtica com dos moments ben diferenciats de la 
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història de la manifestació de l’esperit. Hegel contraposava els elements característics 

dels dos estils i els donava un valor simbòlic. Així l’arquitectura clàssica es basava en el 

suport (la columna)  i en l’angle recte.  “En la arquitectura romántica, en cambio el 

soporte y el ángulo recto ya no proporcionan el modelo básico, sino que son superados 

por las terminaciones del edificio que se disparan hacia arriba y sin distinción firme y 

expresa entre peso y soporte, (part sustentant i part sostinguda) se reúnen en una punta. 

Este impulso libre hacia lo alto y la tendencia a culminar en mutua unión es la 

determinación principal mediante la cual se constituyen los triángulos apuntados con 

una base más  menos ancha y arcos ojivales, que son el rasgo característico más 

llamativo de la arquitectura gótica.278”  El primer que senyalava Hegel en la seva 

anàlisi de l’estructura constructiva del gòtic era el desplaçament vers l’espai del centre 

d’atenció de l’edifici, de la part sustentant a la part sostinguda. La columna perdia els 

seu protagonisme com a element sustentant i es confonia amb l’arc, l’element sostingut 

i ambdós, columna i arc, llançaven l’atenció vers la volta, que era la principal estructura 

de l’edifici, la que, com remarcarà Elies Rogent més endavant, determinava l’estructura 

de l’edifici. De manera que es produïa una inversió amb respecte a l’arquitectura 

tradicional, en quant al paper de la planta. Això tenia una significació tècnica, però 

també en tenia una de teològica, tanmateix.  La forma de l’església  circular, quadrada, 

oblonga, no eren apropiades, no podien simbolitzar el moviment, la diferència, la 

mediació de l’esperit en elevació des del terrenal a l’infinit. La funcionalitat de les parts 

de l’edifici es perd en la funcionalitat del tot. “Se pierde la diferencia entre peso y 

soporte (...) desaparece la forma rectangular, ya inútil y se regresa a la forma natural 

análoga (…). Al pisar el interior de una catedral, se piensa menos en la solidez y la 

funcionalidad mecánica de los pilares sustentantes y de la bóveda que descansa sobre 

ellos, que en las formas abovedadas de un bosque cuyas hileras de árboles inclinan sus 

ramas unas hacia otras y se cierra sobre sí.279”  D’altra banda, també contràriament al 

clàssic, l’edifici gòtic formava una unitat on tots els elements es subordinaven al tot. El 

pilar substituïa la columna i ja no es mostrava per a si, sinó que actuava merament en 

funció de la seva necessitat en la construcció de l’edifici. Per això els elements 

constructius ja no apareixien detallats sinó que és produïa una unificació que els 

subordinava a  l’espai que creaven. “Pilares y bóvedas aparecen en contraposición a la 
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columna y el travesaño como una sola y única figura, aunque los arcos descansan en 

los capiteles  a partir de los cuales se elevan280”  

Certament el gòtic presentava unes novetats estructurals molt importants, però 

no pretenia pas fer-ne gala. Ans al contrari, allò que intentava suggerir el gòtic era 

precisament una no percepció de les formes materials, una desmaterialització. Hegel 

retornava a la vella imatge dels Schlegel, la volta era com el fullam d’un bosc, sostingut 

lleugerament per les branques, encara que conegués perfectament la feina de les 

estructures constructives, aquest fet mancava d’importància, perquè allò que es 

manifestava era precisament la lleugeresa de la construcció. L’esperit es manifestava en 

l’espai, no pas en els elements constructius, que la volta definia. “La determinación de 

soportar la bóveda no está destacada expresamente y puesta para sí, aunque esta de 

hecho descansa en los pilares. Parece como si estos nada soportaran, al igual que en el 

árbol las ramas, por su forma, no parecen sostenidas por el tronco, sino como una 

continuación suya que, junto con las ramas de otros árboles, construye un techo de 

follaje. La catedral presenta, pues, como rasgo principal esta bóveda, este elemento 

sobrecogedor que invita a la contemplación, por cuanto las paredes y el bosque de 

pilares que ellas encierran se reúnen libremente en la cumbre. Pero con ello no esta 

dicho que la arquitectura gótica haya tomado los árboles y los bosques como modelo 

real de sus formas.281” La volta, doncs, constitueix l’element material que defineix 

l’espai que permet la contemplació religiosa. D’altra banda, l’alçada dels pilars supera 

l’amplada en una proporció que ja no pot ser calculada a simple vista, la qual cosa 

genera un sentit de desproporció.  Aquesta desproporció és la característica bàsica del 

gòtic, i es produeix també en la relació entre les naus laterals i la nau central, un altre 

aspecte que Rogent recollirà a la seva teoria arquitectònica. El pilar s’eleva vola fins 

descansar en la volta, és  dir el suport li ve de dalt i no de baix, i això Hegel ho compara 

amb l’ànim inquiet que se eleva y reposa en Déu. 

L’aspecte determinant doncs de l’arquitectura gòtica és la desmaterialització del 

temple. Un primer pas el constitueix la seva interiorització. Per una banda el temple 

cristià serveix per congregar el poble282. La seva contemplació és de dins i alhora és 

transparent, és a dir el dins és mostrat a fora.  Però, d’altra banda,  en l’església gòtica el 

religiós està per sobre del funcional. Aquests temples estan destinats a la devoció 

                                                 
280 Ibid., p. 247 
281 Ibid., p. 247 
282 Ibid.,p. 250 
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subjectiva de l’esperit que s’endinsa en la més profunda particularitat, en la seva 

elevació sobre  tot el particular i finit283.   

Així doncs l’arquitectura gòtica és l’arquitectura de l’espai, un arquitectura 

immaterial on la nova situació religiosa de l’home causada pel cristianisme es manifesta 

com a objecte.  Per això el gòtic tot i bastir  algunes de les més grans construccions de 

la història  ha de defugir el simbolisme del material i evitar que les  grans masses 

matèriques esdevinguin simbòliques i que es converteixin en objectes que aportin 

manifestacions que retornarien l’arquitectura religiosa a l’estadi de l’arquitectura 

simbòlica.  D’aquí vindria l’ornamentació i fragmentació que apareix en el gòtic. “Por 

un lado  lo romántico se basa  en el principio de la interioridad, de la vuelta de lo ideal 

sobre sí, por otro lado lo interior ha de reflejarse en lo exterior y des de ahí retornar a 

sí. En la arquitectura es la masa espacial, sensible y material, el lugar en el que lo más 

interior es visibilizado tanto como sea posible. Por ello se trata de impedir que lo 

material y masivo (el simbòlic)  aparezca en su materialidad, y desmenuzarlo, 

distribuirlo, despojarlo de su aparente cohesión inmediata y de su autonomía. Bajo este 

aspecto los adornos, especialmente en el exterior (que no tiene que mostrar el delimitar 

como tal), ostentan el carácter de una segmentación total y de ruptura con las 

superficies planas; no hay otro tipo de arquitectura en la que, a pesar de las inmensas 

masas pétreas, pesadas y en cohesión firme, se conserve totalmente la ligereza y lo 

ornamental.284”  

Així doncs la parcel·lació de l’espai que es produeix en el gòtic, aquesta voluntat 

de fugir de les grans parets planes, seria segons Hegel, un intent de fugir del sublim 

material,  produït precisament pel caràcter impressionant de la massa. Això significaria 

un retorn a l’arquitectura simbòlica, la primera i mes primitiva fase de l’art i de la 

història, quan l’esperit encara no podia determinar-se a si mateix i ho havia de fer a 

través del material, per constituir-se en símbol. El símbol, però, per la seva condició 

material fugia dels límits del definible, restava en ell sempre un costat fosc, 

impenetrable, noumènic. Per això al gòtic li cal defugir el sublim material, evitar allò 

que pugui provocar un retorn a la primitiva idolatria. El natural en el gòtic, que és un 

dels elements fonamentals, no és confon mai amb el salvatge, sinó que la natura s’hi 

presenta com fragment, segons Hegel, com a element prèviament definit. El que el gòtic 

determina no és la matèria sinó l’espai, per això es produeix la crítica de Hegel a 

                                                 
283 Ibid., p. 250 
284 Ibid. , p. 253 
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l’arquitectura protestant, tendent al classicisme. Què millor que la immaterialitat de 

l’espai podria representar l’esperit? 
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2.2. The Gothic revival 

La historiografia britànica sobre el neogòtic mostra clares diferències amb allò 

que hem exposat fins al moment. Pels historiadors anglesos no existí una autèntica 

solució de continuïtat entre el gòtic i les seves formes revival, de manera que  les 

estructures i formes gòtiques no haurien desaparegut mai del tot. Així es completaren 

edificis o fins i tot se’n bastiren de nous en aquest estil durant el segles XVI  i XVII, 

tant a les illes com al continent. Per això per a aquests historiadors la presència o 

absència de certes o formes o estructures  és irrellevant i allò que precisament destaquen 

és el seu caràcter de revival285. D’aquesta manera el revival no consisteix en un fet de 

mera tècnica arquitectònica, sinó que esdevé un fet principalment ideològic. 

En general, a l’Europa continental el gòtic hauria esta utilitzat en ocasió de 

remarcar la continuïtat de les institucions o per emfatitzar el caràcter tradicional del 

catolicisme enfrontat al protestantisme. Així, Enric IV de França hauria fet acabar en 

estil gòtic la catedral d’Orleans en ple segle XVII, una obra que s’hauria prolongat  fins 

al regnat de Lluís XIV, per remarcar la seva conversió al catolicisme. De manera 

semblant, a la mateixa Anglaterra, els edificis universitaris d’Oxford i de Cambridge 

s’haurien bastit com a gòtics per remarcar una unitat d’estil. De manera que en ple segle 

XVII es donaria una situació contradictòria. D’una banda es construirien falsos edificis 

gòtics, edificis amb estructures renaixentistes disfressats amb sostres amb volta de 

creuria de guix, però, altrament, també es bastirien edificis clàssics amb estructures 

gòtiques, el més destacat dels quals seria pròpia catedral de Sant Pau a Londres. Res 

d’això però no tenia caràcter de revival. Tanmateix, cal conferir-li un  marcat caràcter 

polític i ideològic com hem vist en el cas de la catedral d’Orleans. Aquest caràcter, però, 

com remarca la historiografia britànica, podia ser ambivalent, almenys a la trasbalsada 

Anglaterra del segle XVII. Així mentre que per a alguns el gòtic  ressaltava els valors d 

catòlics de la monarquia absoluta, per a d’altres representava la tradició de llibertats 

medievals personificades pel Parlament286. 

En el segle XVIII el gòtic esdevingué un motiu en els programes paisatgístics i 

també ideològics de la jardineria. Aquests jardins es movien entre el mer caprici i 

l’expressió de programes ideològics, com veurem més endavant en el capítol 

                                                 
285 Veure Kenneth CLARK, The Gothic Revival, London, 1928 Primera gran monografia sobre el tema. 
Hi ha una bibliografia molt extensa. Les següents obres donen una visó general i actualitzada. A elles ens 
referirem especialment. Chris BROOKS, The  Gothic Revival, Phaidon, London, 1999. Michael J. LEWIS, 
The Gothic Revival, Thames & Hudson, London, 2002 
286 Veure BROOKS, op. cit, cap 2 
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corresponent. L’expansió del neogòtic a la Gran Bretanya està íntimament lligada al 

naixement del Romanticisme, constitueix un procés indestriable. Afirma Chris Brooks 

que el gòtic es mogué entre dos sentiments, característics de la formació de l’esperit 

romàntic, el pintoresc i el sublim. El primer estigué representat per Strawery Hill, del 

diletant Horace Walpole, el segon pel sever castell d’Inverary. Ambdós sentiments però  

s’unien en l’arquitectura de ruïnes, expressament construïdes, que ornava els jardins de 

les grans mansions angleses de finals del XVIII. Hem parlat del procés indestriable de 

formació del Romanticisme, que implicava el gothic revival. En aquest procés tingué un 

paper destacat la novel·la gòtica, a la que ja hem fet referència, en parlar d’Horace 

Walpole. Podríem dir que novel·la i arquitectura gòtiques es retroalimentaren i que 

ambdues es constituïren en  fonaments del Romanticisme. Que la novel·la, en la seva 

fantasia, descriví edificis que després l’arquitectura intentà reproduir. I alhora 

l’arquitectura creà l’ambient propici per a què la novel·la es desenvolupés. Horace 

Walpole seria una prova de fins a quin punt ambdós fenòmens formaren part d’un 

mateix fet intel·lectual.    

El gothic revival té unes característiques absolutament modernes: perquè 

evidentment es tracta d’una reproducció, d’una arquitectura a la qual hom reconeix un 

poder d’evocació, una mena de capacitat de foment de la nostàlgia. Tanmateix, en cap 

cas es tracta d’una construcció amb voluntat de modernitat, sinó d’una construcció 

volgudament antiga, com les ruïnes expressament bastides com a tal. Però aquesta 

actitud era moderna, clarament romàntica.       

Tanmateix aquest mateix fet li conferia inevitablement un caràcter banal. Fins a 

ben entrat el segle XIX l’arquitectura gòtica fou arquitectura civil. Sovint l’obra 

d’homes rics que somniaven en altres èpoques i que desitjaven sorprendre els seus 

amics amb un joc intel·lectual. El rigor històric era mínim, el respecte al religiós o 

sagrat inexistent. Quan es reprodueixen autèntiques abadies per a residències privades 

existeix certament una banalitazació del religiós, com és el cas de Fonthill Abbey de 

James Wyatt per al ric excèntric William Beckford. Així si el revival, aportà com afirma 

Brooks, el pintoresc i el sublim i per tant redescobrí aquest element en arquitectura i 

això obria un camí al místic i al religiós, aquest camí no s’explorà. Potser perquè 

Il·lustració i Romanticisme convivien encara d’una manera promíscua en aquest revival. 

El seus protagonistes no foren autèntics romàntics sinó més aviat llibertins il·lustrats.  

Tota aquesta temàtica haurà de ser revisitada en estudiar la col·laboració d’Antoni 
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Gaudí amb el seus clients burgesos, especialment amb Eusebi Güell. El mateix Gaudí, 

potser, en féu el tema central del Park Güell. 

Certament l’assaig d’Edmund Burke Philosophical Enquiry into the Origin of 

our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757), suposava la introducció de la intuïció 

del sublim natural com a element del pensament estètic i revelava, alhora, el valor d’allò 

que impressiona per la seva grandesa, però que no formaria apart d’allò que 

tradicionalment s’havia conegut com a bell, entès com a harmònic, proporcionat, de 

formes agradables, sinó que contràriament hi intervindrien necessàriament la 

desproporció, la irregularitat, les dimensions titàniques, etc. El paisatge alpí, la tempesta, 

la cascada formen part d’aquest imaginari potenciat pel paisatgistes preromàntics. 

Tanmateix el seu simbolisme és limitat perquè és merament formal287.  Per això tot i 

haver estat pionera en la recreació de l’arquitectura gòtica, la Gran Bretanya haurà 

d’esperar a l’arribada de les idees del Romanticisme alemany per donar contingut 

ideològic i espiritual a la seva arquitectura. Llavors ressorgiran els continguts del passat. 

Això, però, no passarà fins la dècada de 1830, quan la discussió ideològica 

continental estava ja plenament desenvolupada. Fou llavors quan August Northmore 

Welby Pugin tingué ocasió de desenvolupar el seu programa. Tant en l’aspecte polític 

com en el religiós. En l’aspecte polític Pugin col·labora en dos grans projectes de signe 

contrari. D’una banda la reconstrucció i condicionament en estil gòtic del castell de 

Windsor, símbol del poder reial. Una obra de la qual Pugin va renegar, més endavant, 

encara que no per motius polítics. D’altra banda l’incendi del Palau de Westminster, seu 

del Parlament, va donar lloc a la reconstrucció d’aquest edifici, que s’havia de convertir 

en el més emblemàtic de la ciutat de Londres. Encara que els aspectes fonamentals i 

estructurals de l’edifici foren dissenyats per Charles Barry, fou Pugin qui s’encarregà 

tant de la decoració com de l’aspecte exterior. Aquest edifici que mai ningú va dubtar 

que s’havia de reconstruir en estil gòtic i que simbolitzava evidentment el poder del 

parlamentarisme en front de la monarquia, esdevindria possiblement una de les grans 

obres de l’arquitectura del segle XIX. Així doncs, l’obra de Pugin recollia els dos 

aspectes polítics i ideològics que durant els segles XVII i XVIII el gòtic com estil havia 

anat, contradictòriament, acumulant, tant les tendències absolutistes com les 

parlamentàries. 

                                                 
287 Aquesta afirmació és molt discutible, perquè evidentment aquest formalisme significava alguna cosa 
més. Qualsevol forma porta ja implícita un contingut ideològic. No es tracta pas de discutir això, sinó de 
posar de manifest la volta de cargol, que significarà l’etapa següent  
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Tanmateix no fou en l’aspecte polític que Pugin revolucionà l’arquitectura, tot i 

la seva intervenció en un edifici tan emblemàtic com el Parlament britànic, sinó en 

l’aspecte religiós. I no fou pròpiament com a arquitecte o decorador que la seva 

intervenció fou decisiva sinó com a teòric de l’arquitectura, bàsicament a través de dues 

obres: Contrasts: or, A Parallel between the Noble Edifices of the Middle Ages and 

Corresponding Buildings of the Present Day i The True Principles of Pointed 

Architecture288. 

Els plantejaments de Pugin parteixen de bases radicalment diferents de les dels 

seus predecessors. Amb ell el gòtic deixa de ser un divertimento de llibertins il·lustrats, 

com havia estat fins aquell moment i passa a ser un afer bàsicament religiós. Pugin 

havia llegit els teòrics del Romanticisme alemany, i se’ls havia cregut. Les seves idees 

són imprescindibles per entendre el pensament de John Ruskin i la ideologia que 

envoltà Antoni Gaudí. Com per a Schlegel o per al propi Hegel, per a Pugin el gòtic era 

sobretot l’arquitectura cristiana. L’únic tipus d’arquitectura digne d’allotjar el culte 

cristià però també l’únic tipus d’arquitectura que plaïa a Déu. Això situa l’arquitectura 

religiosa en  un àmbit que supera el merament constructiu, o d’allò lligat a l’art i a la 

bellesa sota canons de perfecció o de gust. L’arquitectura religiosa es desenvolupava, 

segons Pugin, en un nivell moral i transcendent. D’alguna manera coincidia amb Hegel, 

no es tractava d’art sinó de religió. Per això els principis constructius puginians no són  

d’ordre arquitectònic sinó moral. “Architectural features are continually tacked on 

buildings with which they have no connexion, only for the sake of what is termed effect; 

and ornaments are actually constructed instead of forming the decoration of 

construction.” (…)“The neglect of these two rules is the cause of all the bad 

architecture of the present time”. (…) “1st  That there should be no features about a 

building which are not necessary for convenience, construction or property; 2nd, that all 

ornamental should consist of enrichment of essential construction of the building”. (…) 

“In pure architecture the smallest detail should have a meaning or serve a purpose; 

and even the construction itself should vary with the material employed, and the designs 

should be adapted to the material in which they are executed.” (…) “Strange it may 

appear at first sight, it is in pointed architecture alone that these great principles have 

been carried out.289”  Així doncs Pugin centra el seu discurs teòric en un valor 

                                                 
288 Augustus Welby Northmore PUGIN, The True Principles of Pointed or Christian Architecture, John 
Weale, London, 1841 
289 A.W.N. PUGIN, “The true Principles…” , p. 1 
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aparentment aliè a allò merament arquitectònic, la veritat. Allò que no és veritable, allò 

que no és sincer no pot ser bell. La sinceritat constructiva  consisteix a no amagar allò 

que s’ha construït i a no construir res que no sigui necessari. La decoració ha de formar 

part de la construcció i no dissimular-la. Les raons constructives són tres, afirma  Pugin. 

En primer lloc, la utilitat, és a dir allò per al què es construeix un edifici, en el cas d’una 

església, el fet de ser adequada al culte. En segon lloc, la pròpia lògica de la construcció, 

les necessitats tècniques. Pugin tingué el mèrit de ser un dels primers en valorar 

precisament la bellesa dels elements estructurals, de valorar el fet de mostrar 

l’estructura de l’edifici com un acte de sinceritat. De manera que identificà la veritat 

d’un edifici amb la seva estructura. D’aquesta manera l’arquitectura passava a 

interpretar-se amb criteris platònics. La bona arquitectura, moralment bona, era la 

veritable, la que no mentia en relació a les seves estructures i en això consistia 

precisament la seva bellesa. Aquests postulats de Pugin s’han mantingut fins els nostres 

dies com a pedra angular del credo de l’arquitectura contemporània. Tanmateix no són 

d’ordre arquitectònic, sinó religiós. 

Cal tenir, doncs, en compte aquests prejudicis religiosos per comprendre 

l’enfocament que Pugin féu de la seva interpretació de l’arquitectura medieval.  La 

sinceritat, valor d’expressar-se en veritat,  afectava en primer lloc als materials. Cada 

material tenia el seu propi llenguatge i calia respectar-lo. Trencar aquesta llei, per 

exemple fer parlar la pedra com si fosa fusta,  fora mentir. Seria un pecat. “The 

architects of middle ages were first who turned the natural properties of the various 

materials to their account, and made their mechanism a vehicle for their art.290”  

Tanmateix Pugin només considerava tres materials de construcció (pedra, fusta i metall) 

propis de ser utilitzats en l’arquitectura sagrada. El maó seria, en tot cas, una variant de 

la pedra mentre que  el guix seria un engany pecaminós. Per això una església gòtica és 

un obra de paredat de pedra i morter. Tots els seus elements són propis de la pedra. No 

poden ser executats en un altre material. “The wonderful strength and solidity of their 

buildings are the result, not of the quantity or size of the stones employed, but of the art 

of their disposition.291”  

D’aquí partiria una de els grans línies de crítica que Pugin argumenta contra  

l’arquitectura grega. Aquesta hauria estat bàsicament de fusta, ja que com deia Vitrubi 

procedia de l’arbre i es va originar en edificis de fusta. Els grecs mai no tingueren prou 

                                                 
290 Ibid., p. 2 
291 Ibid., p. 2 



 113 

imaginació per a fugir d’aquest model. Van construir en pedra com ho havien fet en 

fusta. I aquest fou el seu gran defecte. L’arquitectura adintellada és una arquitectura que 

s’adapta a la fusta però que és impròpia d’edificis de pedra. El Partenó està construït 

amb el mateix sistema que una cabana de pastors. Els tríglifs no són altra cosa que els 

extrems de les bigues de fusta. L’arquitectura grega té el seu valor dins la història de 

l’art, però de cap manera aquests models responen a l’excel·lència arquitectònica “The 

Greeks erected their columns, like the uprights of Stonehenge, just so far apart that the 

blocks they laid on them would not break by their own weight. The Christian architects, 

on the contrary, during the dark ages, with stone scarcely larger than ordinary bricks, 

threw their lofty vaults from slender pillars across a vast intermediate space. 292.”   

El sistema constructiu del gòtic seria doncs l’adequat a les construccions en 

pedra. De fet, Pugin recollia les propostes teòriques dels filòsofs alemanys, però hi 

afegia els seus coneixements tècnics i pràctics. L’estudi del gòtic francès, des de la seva 

joventut, quan acompanyava el seu pare en els seus viatges per Normandia, la seva gran 

habilitat com a dibuixant i les seves  qualitats d’observació li havien revelat els secrets 

del sistema constructiu del gòtic que per primera vegada s’exposaven de forma teòrica 

sota el criteri de la sinceritat com el seu valor determinant. El contrafort és l’element 

bàsic del sistema constructiu del gòtic. I ho és perquè sosté l’edifici, però també perquè 

és el seu gran element estètic. D’aquesta manera bellesa i necessitat coincideixen en un 

sol mot que és la veritat. Però a més d’aquesta feliç unió en naixerà un gaudi estètic que 

no cal menysprear. Perquè una gran de construcció plana esdevé monòtona. Els 

trencaments de projecció són necessaris en arquitectura tant per a la solidesa com per a 

la bellesa, com també per crear efectes de llum i ombra. D’aquesta manera Pugin 

incorpora a la seva teoria tant la teoria de l’ombra, un dels elements bàsics, de la 

reivindicacions del gòtic  dels romàntics anteriors a ell, com la teoria hegeliana del 

trencament dels grans espais per defugir el caràcter simbòlic de les grans masses 

materials, que li podrien restar dimensió religiosa i espiritual.  

En la seva anàlisi dels elements arquitectònics sustentants, Pugin mantenia 

criteris aparentment mecànics d’utilitat i funcionalitat. La seva estricta moral i 

religiositat es traduïa  arquitectònicament en funcionalitat, és a dir en veritat 

constructiva que alhora retornava com a veritat i com a bellesa. Així la funció de la 

columna seria sostenir  la volta sense l’obstrucció d’una paret massissa, però la 
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construcció de murs inutilitzava la columna com a  element sustentant. La columna 

adossada resultava, doncs, supèrflua, i això volia dir també falsa i immoral i per tant 

mancada de bellesa. En canvi, el contrafort, mostrava la seva funció alhora que feia un 

efecte estètic en produir llums i ombres. Qualsevol pretensió merament decorativa 

hauria estat immoral i el seu efecte hauria resultat precisament el contrari d’allò que és 

pretenia. D’aquesta manera Pugin justificava la presència d’elements decoratius com els 

pinacles per raons mecàniques, doncs el pinacle exerciria una mena de contrapès. Així 

doncs l’arcbotant constitueix alhora un suport essencial i és aquesta essencialitat 

mecànica la que li confereix el seu caràcter lleuger  i elegant. Contraforts i botarells són 

una part molt important de l’estètica del gòtic, però també constitueixen l’essència de la 

seva sinceritat constructiva, del seu valor de veritat. Un valor del qual, afirmava Pugin, 

l’arquitectura del seu temps no pot presumir.  Les esglésies clàssiques, per exemple Sant 

Pau, amaguen els seus arcbotants i botarells darrera murs pantalla. “By no means ; the 

clumsy vaults of St. Paul’s, London, mere coffered semi-arches, without ribs or 

intersections, have their flaying butresses; but as the style of architecture does not 

admit of great principle of decorating utility, these butresses, instead of being made 

ornamental, are concealed by a enormous screen, going entirely round the building. So 

that in fact one half of the edifice is built to conceal the other293”    D’aquesta manera 

Pugin trasllada el seu puritanisme d’origen calvinista francès a la seva nova fe catòlica. 

La seva conversió al catolicisme, Pugin era fill d’un noble hugonot emigrat durant la 

Revolució, no afectava en aquest sentit les estructures profundes del seu pensament 

calvinista. El puritanisme arquitectònic evolucionarà al llarg del segle XIX. La teories 

sobre la mecànica del gòtic de Viollet-le-Duc vingueren a adobar aquest camp, la 

mística de la simplicitat  i el funcionalisme. Això abastaria de l’arquitectura dels 

enginyers a l’ornament és delicte d’Adolf Loos.   

D’altra banda, com ja havia vist Hegel, l’element bàsic de l’arquitectura cristiana 

és la volta. La volta, el sostre de creueria, és pròpia de l’arquitectura de pedra. La volta 

de pedra és convenient per molts motius, durada, incendis, sonoritat. Pugin en destaca la 

lleugeresa, doncs el pes descansa en les costelles, és la construcció més adequada en 

pedra i alhora la més bella,  donada la seva alçada imposant, que permet les finestres del 

cimbori alçar-se coronant el creuer. Tanmateix la seva bellesa dependria de la seva 

adequació a les necessitats constructives. Quan es produeix un enriquiment injustificat 
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de la decoració, ja a finals del segle XV o en el segle XVI, s’inicia la decadència,  el 

gòtic florit, edificis com la capella d’Enric VII a  Westminster o el King’s College a 

Cambridge, començaven  a mostrar mal gust en construir ornament en comptes 

d’enriquir les seves construccions. Els pinacles i les agulles no són pas elements 

merament decoratius. Responen a necessitats constructives i alhora contenen un 

simbolisme religiós: com tot el vertical en el cristianisme és emblema de la Resurrecció, 

però també serveixen de canal per recollir les aigües de la pluja.  

           D’aquesta manera, com després faria Gaudí, Augustus Welby Pugin es mostrava 

partidari de la decoració de les sortides d’escala i altres torres, i tota mena d’elements 

útils d’un edifici, donant-los valor simbòlic. No de construir decoració com a tal 

decoració, el que li donaria un caràcter banal, sinó donar als elements útils un valor 

simbòlic.  D’aquesta manera l’acabament natural d’una torre seria una agulla que si en 

el seu moment no es va poder bastir fou per falta de fons o feblesa de l’estructura. 

Igualment   cal considerar la utilitat de les motllures i el seu efecte decoratiu, en fer 

efectes de llum i ombra a les parets llises, alhora que a les  jambes serveixen per 

expulsar l’aigua cap a enfora. I en aquest punt Pugin remarcava les diferències entre 

l’autèntic gòtic i el seu revival. En l’arquitectura medieval mai es trobaran motllures 

inútils. Com no es trobaran tampoc carreus regulars, fruit del treball en sèrie de la 

tècnica moderna, sinó  que els carreus havien de ser petits i irregulars.  

 Aquesta mateixa norma el portava donar valor simbòlic als elements 

constructius en metall. “In the first place, hinges, locks, bolts, nails, &c., which are 

always concealed in modern designs, were rendered in pointed architecture rich and 

beautiful decorations (...) Hinges of this kind are not only beautiful in design, but they 

are practically good.” (...)“...merely on account of our present race of artists not 

exercising the same ingenuity as those of the ancients times in rendering the useful a 

vehicle for beautiful.294”  En els elements metàl·lics el gòtic buscava la bellesa alhora 

que la utilitat. Tot el moviment d’Arts & Crafts seguiria els seus passos. Més tard, 

Gaudí esdevindria un mestre en aquest aspecte. Tanmateix, insistia Pugin, cal tenir en 

compte la naturalesa  del ferro. El treball en ferro que té unes característiques diferents a 

la pedra o a la fusta. “Leaves and crockets were not carved or modelled, and then cast, 

but cut out of thin metal plate, and twisted up with pliers and the lines of stems either 

engraved or soldered on. By these simple means lightness, ease, and sharpness of real 
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vegetation  is produced. “ (...) “It is likewise to be remarked that the necessary 

fastenings for iron-work were always shown and ornamented.295”  El ferro, segons 

Pugin, podia oferir, utilitzant els seus propis mètodes de treball i posant-los de manifest, 

una gran capacitat expressiva. Per tant no calia imitar altres tipus de treball propis 

d’altres materials, sinó centrar-se en els treballs propis de la forja.  És a dir treballar el 

ferro com si fos fusta o pedra seria mancar a la veritat amb la qual cosa el valor més 

important de l’obra s’hauria perdut. La sinceritat apareix, doncs, novament com una 

característica consubstancial a l’art cristià.  

 L’art cristià es situava precisament als antípodes de banalització del gòtic que a 

nivell popular s’estava produint a l’Anglaterra del seu temps  No s’ha de disfressar els 

objectes, sinó decorar-los. “Instead of seeking the most convenient form, and then 

decorating it, has embodied some extravagance to conceal the real purpose for which 

the article has been made.296”  Pugin ironitzava sobre el tema. El gòtic s’havia convertit 

en una autèntica plaga, fins i tot es feia paper pintat per a les parets inspirat amb motius 

gòtics i molts altres objectes on l’escala i la utilitat de l’arquitectura quedaven 

desvirtuades, rellotges, i mil objectes fútils quan, en realitat, per exemple, s’haguessin 

pogut aprofitar els autèntics dissenys gòtics per a  paper de paret o per a cortinatges.  

 Pugin culpava d’aquesta banalització el capitalisme i la indústria. S’havia perdut 

l’autèntic esperit. Així els treballs d’orfebreria estaven mancats  de coneixements 

litúrgics, sense els quals perdien el seu simbolisme i esdevenien banals. Les seves 

crítiques s’estenien a tot el sistema de formació dels artesans  a principis del segle XIX. 

Tot s’havia corromput per culpa dels treballs industrials, tot pertanyia a un estil que 

denominava Sheffield eternal297. Les escoles de mecànica només havien servit per 

enverinar les ments dels obrers amb doctrines infidels i radicals. “The Church is the true 

mechanics institute, the oldest and the best. She was the great never failing school in 

which all great artists of the days of faith were formed. Under her guidance they 

directed the most wonderful  efforts of their skill to the glory of God; and let our fervent 

prayer ever be, that the Church may again, as in days of old, cultivate the talents of her 

children to advancement of religion (...) for without such results talents are vain, and 

the greatest efforts of art sink to the level of abomination.298”  La tesi de Pugin lliga art i 
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religió, un art no religiós cau en l’abominació. Aquestes idees seran desenvolupades per 

Ruskin, i en molts aspectes també per Morris i tot el moviment Arts & Crafts. 

La sinceritat el portava també a defensar l’arquitectura de fusta que tenia  la seva 

bellesa i que no s’havia dissimular darrera guix. Pugin valorava especialment les 

cobertes de fusta,  molt particulars a Anglaterra, on n’hi ha de molt boniques. Decorades 

amb motius bíblics o àngels tallats als extrems de les bigues. En canvi criticava la 

creuria en fusta perquè utilitzava una tècnica que era pròpia de la pedra i innecessària en 

fusta. És a dir cada material genera els seus propis sistemes constructius, l’arquitectura 

de fusta hauria de seguir les seves característiques pròpies i no imitar les de la 

arquitectura de pedra. 

Tanmateix ens trobem novament davant d’un criteri de funcionalitat moral. Cada 

material té unes propietats que transcendeixen la seva pròpia naturalesa física i 

mecànica, les qualitats dels materials prenen una dimensió moral. Així doncs, Pugin ens 

diu que la fusta no pot “mentir”. Aquest mentir, aquest engany es trobava en el 

fonament de l’arquitectura neogòtica del seu temps. Es construïa i  es dissenyava sense 

conèixer la “veritat” ni dels materials ni de les funcions. Per això el neogòtic fins aquell 

moment havia estat una trampa. Per això el títol de la seva obra era True Principles. 

Perquè era necessari retornar l’arquitectura a la seva veritat moral. L’arquitectura 

neogòtica, ell mateix en la seva joventut, havia acumulat materials i funcions sense 

plantejar-se la seva adequació material, la seva funcionalitat, la seva veritat moral. Per 

això les obres gòtiques del segle XIX tenien un cost excessiu perquè intentaven 

reproduir moltes característiques (elements) juntes que sovint eren innecessàries. Però 

aquest fet no venia sinó de la  comprensió incompleta del fet gòtic que el seu segle tenia. 

“The modern admirers of pointed style have done much injury to its revival by the 

erroneous and costly system  they have pursued: the interior of their houses are one 

mass of elaborate work; (...) the whole is covered  with trifling  details, enormously 

expensive, and at the same time subversive of good effect.”  (...)  “I have perpetrated 

many of these enormities in the furniture I designed  some years ago for Windsor Castle. 

At that time I had not idea of the principles I am now explaining; all my knowledge of 

Pointed Architecture was confined to a tolerably good notion of details in the abstract; 

but these I employed with so little judgement or property, that, although the parts were 

correct and exceedingly well executed, they appeared a complete burlesque of pointed 
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design.299” No es tractava de dissenyar objectes gòtics ni que això és fes de manera 

acurada, no es tractava de les parts sinó del tot. No es tractava de fixar-se en com 

estaven construïdes les obres gòtiques, sinó que, fora del seu context, la imitació 

esdevenia  ridícula. Perquè no es podia comprendre el gòtic de manera fragmentària, 

peça per peça, element constructiu per element constructiu, sinó calia assolir la seva 

totalitat. No pas construir obres gòtiques, sinó construir com ho havien fet els homes 

dels temps gòtics. L’argument principal, però és d’ordre moral, la rectitud, la correcció 

moral (propriety) “what I mean by propriety is this, that external and internal 

appearance of an edifice should be illustrative of, and in accordance with, the purpose 

for which it is destined300”.  Cada edifici ha de respondre a la seva finalitat ( religiosa, 

universitària, civil). La més important és la religiosa que contribueix a la glòria de Déu, 

com testimonia l’arquitectura catòlica dels temps de fe. És aquí on Pugin descobreix el 

secret del gòtic. “It must have been an edifying sight to have overlooked some ancient 

city raised when  religion formed a leading impulse in  the mind of man, and when the 

honour and worship of the Author of all good was considered of greater importance 

than  the achievement of  the most lucrative commercial speculation.301”   Evidentment 

aquestes idees presagien el que serà el pensament de John Ruskin, el de Les Set Llànties, 

però sobretot el Ruskin social i polític del període final. Perquè aquesta visió de conjunt 

és sobretot un projecte social. L’arquitectura gòtica fou el fruit de la societat cristiana de 

la Baixa Edat Mitjana, per això tota la ciutat, no sols l’església participava d’aquest 

esperit, afirmava Pugin. Estem davant d’una idealització de la societat medieval, del 

sistema gremial enfront de la societat capitalista i el sistema industrial.  A la ciutat 

medieval,  cada església, més gran o més petita, tenia les seves característiques i la seva 

gràcia. Totes juntes, juntament amb els edificis del seu entorn, formaven la ciutat 

catòlica. La ciutat es guiava pel principi cert del catolicisme de dedicar el millor que es 

posseeix a Déu. “Architectural  propriety as regards ecclesial buildings requires that 

they should be as good, as rich and beautiful, as the means and numbers of those who 

are erecting them will permit302.”  Pugin criticava els edificis religiosos del seu temps, 

no per raons arquitectòniques sinó per raons religioses, tanmateix, seguint la seva teoria 

ambdues raons acabaven coincidint.  
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D’altra banda es lamentava que els edificis religiosos eren bastits sense tenir en 

compte les raons místiques. Una habitació plena de cadires es convertia en una església 

a la qual se li afegia una façana, construïda per amagar la misèria del local. Tanmateix 

això constituïa un engany. “The severity of  Christian architecture is opposed to all 

deception.303”  L’arquitectura cristiana s’oposa  a qualsevol engany. El tema de la 

sinceritat emergeix amb tota la força. Res no pot ser més execrable que fer aparèixer 

una església rica als ulls dels homes, però plena de trucs i falsedat, que no poden 

escapar als ulls de Déu. És a Déu que es construeixen les esglésies, no als homes.“All 

plaster, cast-iron, and composition ornaments, painted like stone or oak, are mere 

impositions, and , although very suitable to a tea garden, are utterly unworthy of sacred 

edifice.304”  

D’altra banda és essencial que els ornaments introduïts en una església siguin 

apropiats i significatius, i no consisteixin en emblemes pagans adaptats al culte cristià. 

Cal netejar els temples cristians de simbologia pagana. Els temples pagans eren 

conseqüents amb la mitologia. “They never introduced any emblem without a mystical 

being attached to it.305 ”   Els que en el seu temps defensaven la introducció d’elements 

pagans com urnes en les tombes, no creien en el paganisme, però tampoc en el 

cristianisme. Eren persones banals, que no creien en la funció simbòlica de 

l’arquitectura. Per això calia desterrar els símbols pagans d’esglésies i cementiris. 

Tanmateix no es tractava només dels detalls, sinó que la  mateixa disposició i planta del 

temple era sovint inapropiada. La necessitat de grans dimensions per causar un efecte 

imposant era innecessària a l’arquitectura cristiana, la superioritat de la qual raïa en 

respectar l’escala dels diferents detalls, mentre que la clàssica només els magnificava. 

Això significava que el gòtic fugia de construir grans masses  impressionants, 

subdividia les grans masses, multiplicava les parts en comptes d’engrandir l’escala, per 

retornar-les a dimensions més humanes. Aquest fet ja havia estat apuntat per Hegel que 

creia que el gòtic volia fugir del simbolisme de la massa arquitectònica, és a dir d’allò 

que ell havia anomenat arquitectura simbòlica. D’aquí la seva crítica de Sant Pere de 

Roma. El resultat de la magnificació és la decepció que el visitant té en entrar, doncs 

com  que tot s’ha construït en grans dimensions tot li sembla petit. L’arquitecte hauria 

d’aconseguir que l’edifici sembli més gran d’allò que és. Això va obligar a introduir 
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colossos en les esglésies mentre que en les esglésies gòtiques mai no hi trobem  imatges 

més grans de la mida humana306. 

 Els temples grecs no podien ser el model de les esglésies cristianes307. Pugin 

exposava diverses raons en les quals es basava, a part del simbolisme ja esmentat, i que 

es podrien resumir en el següents quatre punts: 

1. El culte cristià i el culte pagà són diferents. Com havia remarcat August 

Schlegel, en el temple pagà només hi entrava el sacerdot. El poble 

quedava fora. El culte cristià necessita el poble dins. (Aquest argument 

fou també utilitzat per Elies Rogent). La gràcia del temple grec és el 

peristil, si es canvien les columnes per murs el temple perd tota la seva 

bellesa. 

2. El grecs no obrien finestres als seus temples. 

3. Els temples cristians necessiten campanes i campanars. 

4. El clima nòrdic necessita pendents més grans a les teulades per causa de 

la neu. 

Un arquitecte hauria de exhibir la seva habilitat convertint les dificultats que es 

presenten, en aixecar l’elevació d’un alçat a partir de determinades necessitats 

constructives, en pintoresques belleses. El clàssic i el gòtic es diferencien en això, el 

primer tracta de dissimular aquestes necessitats, el segon tracta d’embellir-les. El primer 

amaga la irregularitat, el segon la converteix en característica. Tanmateix tot això 

procedeix d’un error inicial: “The plans of buildings are designed to suit the elevation, 

instead of the elevation being made subservient to the plan308” .  

Aquestes reflexions portaven Pugin molt més enllà i així, tot exercint la fe del 

convers, criticava l’arquitectura protestant. Seguint la seva tesi l’arquitectura anglesa 

hauria perdut la seva originalitat a partir del cisma anglicà. Certament hi havia a 

Anglaterra una tradició catòlica, medieval, que es feia patent en el seu gòtic, però 

aquesta tradició s’havia malmès.  D’aquesta manera les virtuts de l’arquitectura 

universitària catòlica s’enfrontaven a les destrosses portades a terme per James Wyatt i 

Sir Joshua Reynolds. L’Oxford medieval, quan encara era catòlic, esdevenia el 

paradigma arquitectònic i urbanístic, perquè només en la fe catòlica es podia portar a 
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terme una autèntica  arquitectura cristiana309.  Però, a més, amb la introducció del 

classicisme, l’arquitectura anglesa havia perdut el seu caràcter nacional. Què hi fa una 

casa italiana a Anglaterra si el clima no és adequat, es preguntava Pugin que criticava  

l’exotisme urbanístic en  un dibuix que representava una ciutat plena d’edificis 

exòtics310.  

A Anglaterra, com a Catalunya anys més tard, li calia doncs buscar una 

arquitectura nacional, lluny de la mera amalgama arquitectònica, per evitar l’evident 

pèrdua de personalitat, en un món en el qual tot esdevenia igual, fruit de la societat 

moderna. “Factory chimneys disfigure our most beautiful vales; Government 

preaching-houses, called churches, start up at the cost of a few hundreds each, by the 

side of Zion chapels, Bethel Meetings, New Connexions, and Socialist Halls311.”  

El neogòtic no hauria de ser tan sols un estil arquitectònic sinó una autèntica 

revolució política i social que retornés Anglaterra als valors de la societat catòlica. Per 

això Pugin tallà qualsevol lligam amb el neogòtic anterior a ell, fins i tot amb les seves 

obres primerenques. Ridiculitzà els castells moderns amb notable sentit de l’humor312 

Ridiculitzà les cases construïdes  com ruïnes d’abadies (Fonthill Abbey) “modern ruins, 

too, of mere brick and plaster”. En aquestes abadies només la cuina és real, afirmava i 

establia una comparació amb les antigues “manor houses”, construïdes sota principis 

catòlics per perdurar generacions, segons les necessitats de cada grup social.” Catholic 

England was merry England, at least for the humbler classes. 313”   L’època Tudor es 

consagrava, d’aquesta manera, com a exemple de la gran arquitectura domèstica anglesa.  

Així doncs, l’obra de Augustus Northmore Welby Pugin tant com un tractat 

d’arquitectura ho és també de política social i de teologia. La seva visió de la Revolució 

Industrial és tan crítica com ho pogués ser la de Marx, i la seva proposta de retorn a la 

societat medieval entraria dins les utopies de l’època314  Sobretot pel que fa a la seva 

obra “Contrasts...”  on denuncia teòricament i gràfica la perversió del sistema 

capitalista i la bondat del sistema del cristianisme medieval. Però la seva obra també 

tingué bona part de teoria teològica, la seva gran aportació fou assimilar la veritat 

arquitectònica, un terme metafísic, a la funcionalitat constructiva, que alhora esdevenia, 

bellesa.  “In conclusion, Christian verity compels me to knowledge that there are hardly  
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any defects  which I have pointed out to you in the course of this lecture  which could  

not with propriety be illustrated by  my own productions at some period of my 

professional career. Truth is only gradually developed in the mind (...). Having, as I 

conceive, discovered the true principles of pointed architecture, I am anxious to explain 

to the others the errors and misconceptions into which I have fallen (...). Let then the 

Beautiful and the True be our watchword for future exertions in the overthrow of 

modern, paltry taste and paganism, and the revival of Catholic art and dignity”  

Reconeixent  els errors del neogòtic, confessant els seus propis pecats, Pugin pretenia 

portar a terme una tasca d’apostolat. De fet, com pretenia Hegel, en l’època del gòtic 

l’arquitectura havia esdevingut religió. Pugin va morir l’any que va néixer Gaudí. 

A part de l’edifici del Parlament, Pugin no tingué ocasió de construir grans obres, 

la seva teoria sobre l’arquitectura religiosa hagué de circumscriure’s a projectes de poca 

envergadura, aquells que la feble i perseguida església catòlica anglesa era capaç de 

sufragar. Tanmateix les idees de Pugin tingueren una gran influència. De fet l’església 

anglicana ja s’havia acostat al gòtic a principis de la dècada de 1830, en l’època que 

Pugin començava a treballar. De les esglésies construïdes en els anys anteriors a aquesta 

data la major part es bastiren en aquest estil, si bé les més importants ho foren encara en 

estil neoclàssic grec. De fet, aquestes construccions responien a un programa de 

recristianització de les classes populars britàniques. Aquests sectors de la societat 

s’havien apartat de l’església anglicana, i es decantaven per posicions allunyades de 

qualsevol culte religiós, o bé eren captats per altres confessions protestants amb 

doctrines més atractives a les seves condicions socials. D’altra banda, dins la societat 

anglesa era cada dia més grans les demandes de separació entre l’església i l’estat i 

d’igualtat entre totes les creences religioses. En aquest context, en un moment de 

secularització de la societat britànica, l’església volgué afirmar la seva independència 

del poder civil i aparegué el moviment anomenat Oxford High Anglicanism, el qual 

reivindicava la tradició medieval de l’església i la seva unitat històrica fonamental, i de 

fet s’acostava ritualment al catolicisme i en reivindicava l’herència. “The Oxford 

movement was part of a religious revival that battled with the growing forces of 

secularization across Europe in  the ninetieth century.(…) The result was intensification, 

with different European churches, Protestant and Catholic, fighting to retain areas 

threatened by secular forces and recapture territory already lost. Versions of the past 

were simultaneously part of the battlefield and the weaponry (…). Religious interests 

repeatedly laid claim to the Middle Ages, often in tandem with arguments of national 
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identity. Gothic was integral to such disputes, and they fuelled the Revival’s 

extraordinary cultural vitality in the middle decades of the century.315 ” 

Arquitectònicament  això es traduí en un nou auge del gòtic sota la influència de les 

idees de Pugin impulsades pel cercle denominat Cambridge Camden Society. Aquest 

grup, coneguts també com a  eclesiologistes, partidaris de les teories dels teòlegs 

d’Oxford, reivindicaven com aquells l’herència catòlica de l’església anglicana. 

Evidentment això els acostava a Pugin. Tanmateix els eclesiologistes no es 

conformaven amb petites reformes sinó que proposaven una canvi en la litúrgia, donant 

més importància els sagraments i menys a les lectures, cosa que, evidentment, havia de 

tenir conseqüències arquitectòniques, de fet, un autèntic replantejament de l’arquitectura 

anglicana. Així es restituïa el lloc preeminent de l’altar i es restava importància al púlpit. 

Però no solament  en aquest aspecte els camdenians s’acostaren a Pugin, sinó que com 

ell també reclamaren l’autenticitat i el simbolisme en arquitectura316. De fet demanaven 

que el neogòtic s’apartés de la banalitat diletant dels seus orígens per acostar-se  a la 

veritat arquitectònica transcendental de Welby Pugin. “The result was  a compound of 

dogmatic theology gleaned from the tractarians and dogmatic architectural theory 

gathered from Pugin. As Anglicanism was catholic by historical descent, and gothic 

uniquely Catholic Architecture, churches must be  gothic built with all rigour of True 

Principles. Church design, Neale wrote, was not a matter of mere taste…of trade, 

convenience, caprice or arbitrary arrangement, but a discipline akin to a holy 

science.317” L’eclesiologia va adaptar a l’anglicanisme la teoria de Pugin sobre la 

dignitat i les característiques del temple cristià: lluità a favor de la veritat dels materials 

i del seu ús adequat i simbòlic. Però el grup de Cambridge no es limitava a tan sols 

adaptar els aspectes arquitectònics de la teoria Pugin sinó també els polítics.  El gòtic 

seria per a ells també el reflex d’una societat organitzada sota principis cristians i 

radicalment superior a la societat industrial i capitalista.  

Els eclesiologistes tingueren una gran influència en l’Anglaterra de mitjans de 

segle. Molts arquitectes seguiren les seves recomanacions i d’aquesta manera 

l’arquitectura britànica s’apartà definitivament dels models del neogòtic inicial per 

guanyar en significació, rigor i “sinceritat”, per convertir-se en arquitectura cristiana. La 

                                                 
315 Chris BROOKS, “The Gothic Revival”, p. 232 
316 Ibid., pgs. 246 i ss. 
317 Ibid., p. 246.  John Mason Neale fou el líder del moviment eclesiologista. Aquest moviment reclamava 
la importancia del material en el culte. Veure Anglo-Catholics and the Vestment Controversy in the 19th 
Century with special reference to the question of authority  by the Very Rev. Scott D. de HART, 
completed in 1997 at Wycliffe Hall, Oxford University (tesi no publicada)   
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influència no es limita, però, només a les Illes Britàniques, sinó que arribà a Alemanya, 

on impulsà les grans obres de construcció de la llavors inacabada catedral de Colònia, o 

en edificis tan característics com l’església de Sant Nicolau d’Hamburg. D’aquesta 

manera una teoria nascuda alemanya, en el món de la filosofia, hi retornava de la mà de 

la pràctica arquitectònica.        
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2.3 El romanticisme català i el medievalisme arquitectònic: Pau Piferrer. 

Ens hem  remuntat, doncs, als orígens del romanticisme arquitectònic, a les 

seves fonts intel·lectuals. A Catalunya aquest moviment s’inicià amb la figura de 

l’historiador Pau Piferrer que l’any 1839 publicà “Recuerdos y bellezas de España. 

Principado de Cataluña” que hem de considerar la pedra fonamental del romanticisme 

arquitectònic al nostre país318. Pròpiament Piferrer no fou un arquitecte ni tan sols un 

historiador de l’art, però fou el primer que defensà el valor de l’arquitectura medieval, 

en una data encara relativament primerenca en l’àmbit europeu. Les raons d’aquesta 

defensa són de diversa índole. D’un costat caldria buscar-les en la circumstància 

històrica, en la destrucció d’una gran part del patrimoni arquitectònic gòtic de Barcelona 

a causa de les revoltes de 1835 i de la desamortització de 1837, que demoliren 

monuments tan significatius com el convent de Santa Clara. Tanmateix cal tenir en 

compte que aquests enderrocs eren considerats necessaris pel liberalisme il·lustrat i que 

en aquells moments ni a Catalunya, ni a gairebé enlloc l’arquitectura gòtica gaudia de 

cap mena de predicament. La revalorització del gòtic fou un procés lent. A Catalunya 

aquesta revalorització no s’entendria fora de la influència de textos com “Guerre aux 

demolisseurs”  de Víctor Hugo319 i de tota una tendència que a Europa, com hem vist en 

els capítols anteriors, començava a valorar el gòtic, al front de la qual trobaríem els 

germans Schlegel, l’obra dels quals ja fou coneguda a Barcelona a través de les pàgines 

de “El Europeo”, durant el Trienni Liberal320. Per això, encara que Piferrer no llegís 

alemany, i tingués les seves fonts ideològiques en autors francesos, italians i britànics 

com Chateaubriand, Hugo, de Stäel, o Walter Scott, cal considerar-lo vinculat al 

romanticisme conservador d’arrel germànica i tenir present que aquests autors 

contribuïren a divulgar el pensament del romanticisme alemany, alhora que feren la 

seva pròpia aportació.  

Així doncs, conegués millor o pitjor els alemanys, Piferrer els reivindicava 

explícitament i identificava  el romanticisme com un corrent clarament vinculat a 

aquella cultura, envoltada de tota una mítica que es confonia amb el mateix 

Romanticisme, que era vist com nou naixement de les virtuts bàrbares i cristianes. En 

                                                 
318 Pau PIFERRER, Recuerdos y bellezas de España, Principado de Cataluña I, Imprenta de Joaquín 
Verdaguer, Barcelona, 1839,  amb gravats de F. X. Parcerisa. 
319 Víctor HUGO, Guerre aux demolisseurs, apèndix documental dins Notre-Dame de Paris,  Gallimard, 
Paris, 2002, p. 648 i ss. 
320 Manuel JORBA, Els romanticismes de Catalunya, dins Actes del col·loqui sobre el Romanticisme, 
Biblioteca Museu Victor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, 1997. Jorba hi troba els noms esmentats i les 
idees recollides per via indirecta a través d’Itàlia.   
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ell ja hi trobem el conjunt de tòpics que constituiran la retòrica d’aquest romanticisme i 

que es repetiran fins a la fi de segle i que encara Eugeni d’Ors a principis del XX 

convertirà en bèsties negres del seu programa. “La regeneración, salida de las 

misteriosas regiones del Norte, pudo atravesar  la espesa niebla321”, escrigué Piferrer. 

Només unes línies més avall l’historiador parla dels nous sacerdots del Nord i esmenta 

Goethe, Schiller i Walter Scott. Així doncs hi trobem un conjunt de temes, de 

referències ideològiques, d’autors i, fins i tot, de tòpics, que s’aniran repetint al llarg del 

segle, i que tornarem trobar integres en l’època anomenada modernista. Certament el 

Romanticisme que arribarà a Catalunya durant la dècada dels trenta i que es reflectirà en 

revistes com “El Vapor”  haurà experimentat el viratge liberal de 1827 de Víctor Hugo i, 

aparentment, s’haurà produït una identificació entre romanticisme i liberalisme322, però 

el retorn dels natzarens catalans, sobretot Lorenzale, i les circumstàncies revolucionàries 

abans esmentades devien decantar un sector de la intel·lectualitat catalana vers posicions 

més lligades a la reivindicació del Catolicisme, de l’Edat Mitjana i clarament 

antiracionalistes, com demostren tant la publicació de l’obra de Friedrich Schlegel com 

la ideologia que trobem en Piferrer323. 

Aquest es plantejà la seva obra com una història de l’arquitectura, amb idees, 

que, com ja hem avançat, estan relacionades amb l’obra dels germans Schlegel. Per a 

Piferrer cal buscar l’origen de l’arquitectura europea en l’arribada del cristianisme que 

determinà la mort del món antic. La nova societat cristiana, la nova Roma, construïda 

sobre la sang dels màrtirs, generà una nova arquitectura, “aquella misteriosa 

arquitectura bizantina”,  de la qual parlava Víctor Hugo i que considerava, simbòlica, 

impenetrable i sacerdotal324. Tres adjectius que caldria tenir en compte, perquè formen 

part d’una mena de llenguatge que prové de Víctor Hugo, però que es mantindrà com a 

tòpic al llarg del segle. 

Segons Piferrer el trànsit de l’arquitectura clàssica a la cristiana es produí quan 

la construcció de temples hagué de reflectir el dogma i els símbols del cristianisme. 

                                                 
321 PIFERRER, op. cit., p. 2 
322 JORBA, op. cit., p. 216 
323 L’obra de F. SCHLEGEL es va publicar en castellà a Barcelona uns anys més tard que la de Piferrer . 
Federico SCHLEGEL, Historia de la Literatura, antigua y moderna, traduïda per P.C., Olivera y Gavarró, 
Barcelona, 1843. D’altra banda, la relació entre Piferrer i Lorenzale i els Milà i Fontanals ( Pau i Manuel) 
també està documentada per F. BERTRAN DE AMAT, Del origen y doctrinas de la Escuela Romántica 
y de la participación que tuvieron en el  adelantamiento de las Bellas Artes en Barcelona los señores D. 
Pablo y D. Manuel Milá y Fontanals y D. Claudio Lorenzale. Discurs pronunciat a la Acadèmia de Belles 
Arts de Barcelona el 1891. Barcelona 1908, pgs.. 56 i 58 (2a edició)  
324 PIFERRER, op. cit., p. 22   
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L’arquitectura clàssica no era adequada a aquesta simbologia. “Los templos de aquella 

época, que principalmente consideraba el arte como desarrollo y, si puede decirse, 

paráfrasis del símbolo y del dogma, por reacción muy natural destruyeron el arte de 

Vitrubio. Ya no se vieron basílicas rodeadas de elegantes pórticos, en los que la luz 

atravesaba libremente, ni el círculo o la elipse formaron la planta de las nuevas 

fábricas religiosas“.  Per Piferrer, que segueix Schlegel, aquest és un moment clau de 

l’arquitectura i de la història. “Creose una tercera arquitectura que debía señalar la era 

de una nueva civilización.325” Per això va fracassar l’intent de Constantí d’adaptar la 

basílica romana, de tres naus i planta rectangular al cristianisme, fins que al final del 

segle IV s’imposà la nau en forma de creu. Bizanci, tot i que tenia  a la mà les formes 

gregues, les rebutjà i durant segles quedaran oblidades fins al “pretès Renaixement”. 

Santa Sofia representà l’evolució de l’arquitectura del Panteó, adaptada a l’estructura de 

creu grega, que presentava com a principal novetat la cúpula i el capitell cúbic i que 

influí sobre Ravena i Venècia, creant d’aquesta manera l’art anomenat romà bizantí. 

Tanmateix l’autèntica arquitectura cristiana encara s’havia de deslliurar d’aquestes 

rèmores de paganisme a través de la influència bàrbara que donà lloc a diferents tipus 

d’art com el llombard, el carolingi, l’anglosaxó i el del Migdia de França, anomenat 

també romà, per la forta influència romana. Tanmateix, l’art cristià medieval fou 

bàsicament una aportació dels bàrbars. L’arquitectura cristiana havia de trencar amb les 

cadenes de la tradició que el lligaven a Roma i a Grècia, perquè l’arquitectura cristiana 

s’havia de basar en una simbologia cristiana326, per això l’única planta possible era en 

forma de creu, la llinterna havia de coincidir amb el lloc on Crist havia reposat el cap, i 

era per allà que havia d’entrar la llum. Alhora que el cor s’havia de construir sobre la 

planta de l’església coincidint amb la posició del cor de Crist en la creu327.  Un edifici 

cristià, per tant, no era un edifici qualsevol, sinó que la seva construcció estava 

supeditada a un simbolisme determinat que no podia dependre de cap manera de les 

convencions de l’art clàssic vinculat a la tradició pagana i a la seva simbologia. Per això 

l’arquitectura renaixentista i neoclàssica no podia ser arquitectura cristiana. El 

simbolisme religiós de l’arquitectura cristiana és també un element fonamental que es 

troba en el nucli de l’obra de Gaudí.   

                                                 
325 Ibid., p. 221 
326 Pau PIFERRER i Francesc PI I MARGALL, Recuerdos y bellezas de España, Principado de Cataluña 
II, p. 9 i ss. Aquesta segona part fou interrompuda per la mort de Piferrer i continuada per Pi i Margall, el 
qual sembla que hi aportà uns criteris més positivistes. Tanmateix, en aquest cas,  l’argumentació es 
limita a fonamentar i ampliar allò que havia exposat en el primer volum.   
327 PIFERRER, op. cit., p. 221 a  224 
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Per això el romànic, anomenat encara bizantí o obscur saxó, no es consolidà com 

a autèntica arquitectura cristiana. A més, era massís, pesat i, tot i que donava un aire de 

majestat, es veié forçosament superat pel gòtic. Piferrer observà aquest procés a la 

catedral de Tarragona,  on pogué comparar ambdós estils i decantar-se pel segon. Una 

nova arquitectura que, altre cop seguint Friedrich Schlegel, hauria d’anomenar-se 

“tudesca”, és a dir alemanya cosa que comentarem més endavant. D’altra banda aquesta 

arquitectura és l’única que “tiene el pensamiento de darse á luz”, és a dir que es 

construeix a si mateixa com a procés, alhora que reflecteix la llibertat de l’artista i és 

l’art mare de les altres arts328.  

Per això ens confondríem si penséssim la crítica de Piferrer en termes merament 

artístics. La concepció que aquest tenia de l’obra d’art era bàsicament religiosa. La 

superioritat de l’arquitectura gòtica sobre qualsevol altra no és tècnica, ni es pot reduir a 

termes de bellesa o d’expressivitat, la seva superioritat és ritual i és mística. Ho veiem 

en la descripció que féu de la façana de la Catedral de Girona: “Un cuerpo greco-

romano pegado a un santuario gótico329”  . Parem esment a la naturalesa del llenguatge 

que utilitza mentre que la façana barroca és a per a ell un “cuerpo”  la resta de l’edifici 

gòtic és un “santuario”. Per Piferrer la construcció de la façana fou una mera edificació, 

mentre que els que bastiren la nau gòtica participaren en un acte de culte, en una oració. 

Construir gòtic és resar. “Los templos se construyen para elevar el alma á Dios, y es 

innegable que los góticos son los que más (...) este deber. No creemos, sin embargo, 

que los arquitectos de estas casas del Señor se abismasen en investigaciones 

metafísicas sobre los recursos de la arquitectura para atraer al cristiano á una 

disposición de espíritu  adecuada a los misterios de su culto. Oficio es éste de la fría 

observación; el arte ha de menester principalmente inspiración, cierta oscuridad vaga 

e indefinida, luego que se introduce en él la claridad de los preceptos, luego que se han 

declarado matemáticamente sus partes y previsto todos sus accidentes y si algunos 

adelantos se hacen después, si es que adelantos son, consisten en vencer dificultades, 

en combinar nuevos efectos, establécese el imperio del juicio y desaparece el del 

sentimiento, no obra ya la inspiración el arte todo, sino que una parte secundaria, el 

mecanismo (…). Solo con entera y plena convicción, el sentimiento el más íntimo, con 

la veneración más profunda a las sublimes verdades de la religión, pudieron los 

artífices de la edad media llegar a tal gran perfección y ejecución en el arte. Ese 

                                                 
328 Ibid., p. 22 
329 Ibid., p. 131 



 129 

sentimiento y esa inspiración les dictaron las torres de tantas magníficas catedrales que 

cubren el suelo de Europa y (…) en la construcción de sus fachadas. Cantaban á Dios 

con la inmunidad y osadía de sus arcos, y su alma fervorosa volaba a su seno con 

altísimos campanarios y sublimes agujas, dedos, silenciosos que señalaban el cielo.330”  

La construcció és oració perquè només es pot fer en un estat d’inspiració, en el 

qual el temple es dóna a llum a si mateix com a revelació profètica, en un acte de 

submissió per part de l’artista, que no ha de pensar com ha de realitzar el temple per 

atraure als cristians, la qual cosa seria suplantar la voluntat de Déu, sinó que s’ha de 

sotmetre al sentiment més íntim que li genera la veneració més profunda. No hi ha un 

procés racional que permeti arribar a pensar com ha de ser el temple cristià, això només 

ens conduiria a un fred mecanisme, un mecanisme concebut matemàticament que podria 

significar un progrés, si el progrés existís. Però Piferrer no creia en el progrés. Sembla 

evident, pel paràgraf que hem citat, que té una concepció agustiniana del coneixement, 

que només li pot arribar a través de la il·luminació mística que li revelarà els secrets de 

la construcció, quan l’home es situï en aquest estat de submissió, d’adoració i d’oració.  

Les biografies de Piferrer tendeixen a distingir dues èpoques. La romàntica i la 

positivista, que correspondrien al primer i al segon volum dedicats als “Recuerdos y 

bellezas...”, el segon acabat per  Francesc Pi i Margall331. Tanmateix l’opinió sobre la 

superioritat de l’arquitectura gòtica com a arquitectura cristiana és tan present al primer 

com al segon volum, amb arguments semblants, que són clarament subjectius, és a dir 

no es refereixen a l’obra d’art en si, sinó a la sensació que produeix en el visitant. Vegis, 

com a exemple, la impressió que li produïa la Catedral de Barcelona: “el primer efecto 

que el interior de esta catedral produce a quien entra por la puerta mayor, es un temor, 

un pasmo religioso que impone silencio y demanda gravedad...” (…) “el aspecto de 

grandeza enciende una conmoción sublime…” (…) “..la lucha de los efectos, de las 

sombras y la luz nos llevan al mayor y más fundado entusiasmo…” (…)  “el arrojo que 

de sus líneas verticales se expande nos arrebata del suelo332”   Totes aquestes 

referències deixen ben clares dues posicions. En primer lloc, l’obra d’art es produeix en 

l’interior del subjecte que contempla, el qual aconsegueix connectar a través d’aquesta 
                                                 
330 Ibid., p. 132 
331 Veure Diccionari d’Història de Catalunya, article de Ramon GRAU. Ramon CARNICER, Vida y 
obra de Pablo Piferrer, Madrid, 1963. Jordi RUBIÓ I BALAGUER,  Història  de la Literatura Catalana, 
volum III, 1986. Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, “Sensibilitat romàntica contra erudició il·lustrada: les 
columnas romanes de Barcelona”, “Pau Piferrer i Víctor Hugo: La llum no venia d’Alemanya”, 
“ArqueologIa romàntica: espiritualisme versus materialisme” i “ La genèsi del positivisme historiogràfic: 
Barcelona revisitada”. Dins L’Avenç  números  87, 89, 91 i 96. Barcelona, 1985 i 1986   
332 PIFERRER I PI MARGALL, op. cit. p. 205   
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amb l’estat d’oració o d’adoració de l’artista. D’aquesta manera a través de l’art gòtic el 

cristià s’enfronta al sublim. Altrament també observem la utilització del que Rudolf 

Otto denominava “mysterium”,  perquè els plantejaments de Piferrer no són pas 

principalment estètics, sinó que, en darrera instància ens remeten a una transcendència 

religiosa. El temple, com diria molt més tard Eliade, no és pas un espai qualsevol, sinó 

que l’espai veritable del cristià és de la terra al cel, i això quedà perfectament 

simbolitzat en l’arquitectura gòtica, que apareix alhora gran i lleugera, misteriosa i 

atractiva, com la religió que simbolitza333.  Les línies que sustenten les estructures 

ogivals, molt remarcades en els dibuixos de Parcerisa, tenen també un sentit simbòlic. 

“Place olvidarse de la tierra sobre la cual afirmamos la planta, place elevarse en 

espíritu y seguir el vuelo de las líneas, mientras el corazón palpita apresurado y la 

frente se colorea con el fuego del entusiasmo.334”  Així doncs en la seva anàlisi 

arquitectònica Piferrer valorava sobretot els elements que generadors d’efectes místics, i 

era en aquesta dimensió que es jutjava la pertinència de l’arquitectura gòtica. 

Aquesta anàlisi arquitectònica es fonamentava en un coneixement considerable 

de la filosofia de Kant de la qual partia per a les seves pròpies reflexions que van quedar 

recollides a “Estudios de Crítica”, obra publicada pòstuma, onze anys més tard de la 

seva mort,  i que recollia l’obra dispersa i inèdita de Piferrer335. Cal destacar-ne els 

materials pertanyents a la revista la “La Discusión”, on trobem àmplies referències a la 

literatura alemanya.  També trobem esmentat en aquesta revista Horace Walpole i la 

seva obra de “The Castle of Otranto”, la primera reivindicació europea del gòtic, en 

plena febre classicista, així com a Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, tant important per 

al neogoticisme català i europeu336. La qual cosa ens pot donar noció de les idees 

arquitectòniques de l’historiador. 

Piferrer es mantenia fidel a la teoria kantiana del coneixement, però es mostrava 

crític amb el projecte de la Il·lustració. Per a ell la ciència derivada de la raó o de 

l’experiència deriva també d’una fe especial. La ciència hauria d’establir els seus propis 

límits, dins dels límits de la raó humana. Piferrer desconfiava de la ciència empírica, 

però també del racionalisme. Segons ell l’observació i el raciocini no basten perquè 

resta un buit que ha de salvar-se amb altres arguments. On s’acaba l’observació hi ha un 

                                                 
333 Ibid., p. 206 
334 Ibid., p. 207 
335 Pau PIFERRER, Estudios de crítica, colección de artículos escogidos, Diario de Barcelona, 1859 
336 La Discusión, revista dirigida por Pablo Piferrer, només se’n va publicar un número, veure pgs. 127 i 
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límit, el d’allò que és finit, on comença la immensitat i l’infinit. La ciència mai no podrà 

travessar aquest límit337. L’existència del món exterior, el lliure albir i la identitat del jo, 

segons Piferrer, són actes de fe. La mateixa consciència, origen del coneixement 

requereix un acte de fe. “Dimanada de Dios la razón es inmutable y absoluta; mas 

aunque la idea de lo absoluto constituye su núcleo, la inteligencia aparece limitada en 

el hombre, que voluntariamente renuncia a explicar ese núcleo, al mismo tiempo que un 

anhelo natural le impele a traerlo de continuo ante su espíritu.338”  Piferrer es 

lamentava del positivisme i del racionalisme que intentaven portar a la llum tots els 

arcans de la veritat, doncs, per a ell, el nucli de l’absolut havia de restar inaccessible al 

coneixement humà. La Il·lustració del XVIII i el positivisme que n’havia derivat es 

basaven també sobre una professió de fe, no exempta d’ingenuïtat. D’altra banda, 

Piferrer denunciava l’idealisme que temia pogués derivar en un panteisme339.  

En canvi l’art no s’encaminava pas a comprendre sinó a crear, no abstreia  la 

veritat lliure de tota forma sinó que, per mitjà de formes, parlava a l’ànima. És a dir l’art 

no està pas subjecte als límits que conformen el concepte. En certa manera, doncs, l’art 

és superior a la ciència i a la filosofia, car és més proper a l’autèntica realitat, aquella 

que està més enllà dels límits del coneixement kantià340. Per Piferrer l’estètica no aporta 

res a l’art, no el fecunda. En mans dels filòsofs, l’art esdevé estèril. En canvi, la crítica 

sí que participa de l’art, perquè  també participa de l‘entusiasme de l’artista341. La 

filosofia, com la ciència, es fonamenta en la raó i per tant la investigació estètica, en 

quant que aquesta està lligada a la filosofia és una investigació eixorca, en els límits de 

la raó humana, incapaç de transcendir més enllà d’aquests límits. Només l’entusiasme 

pot superar els límits de la raó342. L’entusiasme és el fonament de l’art, i també d’una 

certa crítica, en quant que l’art necessita de dos entusiasmes, el del creador, que  

suggereix les formes transcendents i  el del receptor en el qual les formes generen una 

idea transcendent. “El objeto del arte, pues, es manifestar esta belleza invisible por 

                                                 
337 Amb això Piferrer s’allunyava de Kant i s’acostava als romàntics, sobretot a  F. Schlegel i a Novalis. 
El tombant més conservador i religiós del Romanticisme i que és precisament el que descobrirem en 
Gaudí.   Sobre l’evolució del pensament estètic entre Kant i el Romanticisme veure Jean-Marie 
SCHAEFER, L’art de l’Age Moderne, Gallimard, Paris, 1992   
338 PIFERRER, Pensamiento de la revista La Discusión dins Estudios de crítica., p. 23  
339 Ibid., p. 24 i 26. Cosa que indica que Piferrer conexia les idees de Schelling i Novalis. 
340 Ibid., p. 19. Una concepció propera a la de Schelling 
341 Ibid., p. 19 
342 Sobre l’entusiasme veure el desenvolupament d’aquest concepte en Shaftesbury i, sobretot, en Diderot 
a Antoni MARÍ, L’home de geni, Edicions 62, Barcelona, 1984. El concepte que provenia de Plató (Fedre) 
fou desenvolupat també per Kant a la seva Crítica del Judici, quan formula que el geni és un do de la 
natura, mitjançant el qual la natura dóna al subjecte les regles de l’art (paràgraf 46 i ss.). El concepte 
d’entusiasme en el cas de Piferrer prové directament de SCHLEGEL, op. cit., p. 143 i 145  
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medio de formas materiales.” Aquesta bellesa invisible es definida com a Bellesa 

Absoluta, la qual, seguint l’argumentació platònica i agustiniana, és reconeguda en la 

bellesa real, tant en la vida humana, com en l’ordre de l’Univers, i que tant ens arriba a 

través del coneixement moral i intel·lectual com del sensible, però que identifiquem en 

un procés d’interiorització, perquè reconèixer l’art és una facultat de l’ànima. L’art 

només s’esdevé en la ment de l’espectador que reconeix que “hay una conveniencia con 

el tipo ideal que llevamos estampado en el interior” . Aquesta conveniència “nos impele 

a gozar las obras en las que brilla simbolizado por la materia, lo que constituye la 

esencia, la perfección de nuestra naturaleza ”. Tanmateix allò que portem estampat en 

l’interior i que coincideix amb la nostra naturalesa  “es una gran variedad de formas 

que tiende a la unidad y al infinito343” . I l’art té la funció de despertar aquest sentiment 

puríssim. Amb la qual cosa arribem al nucli del pensament romàntic alemany 

representat per Hölderlin, Schelling i Novalis344.  

Aquest sentiment puríssim, com ja l’havia descrit Kant, està lliure de tota mena 

d’interès. És l’entusiasme. L’entusiasme és l’amor per la Bellesa Absoluta: “un amor 

exento de toda mira y de todo interés nos avisa de la presencia de esta Belleza345 .” 

Aquest sentiment es basta a si mateix, no té altre objecte que la seva pròpia existència. 

L’art, doncs, no té tampoc altra finalitat que si mateix, ni cap altra llei que la que emani 

de la seva essència. Això significa  una concepció totalment idealista, doncs l’art 

s’exerceix en l’expressió de l’ideal i no copia pas exactament ni servilment les formes 

materials i, tanmateix, només es pot expressar a través d’aquestes346. Per tant cal una 

concepció idealista de la matèria.  “Nos confesamos idealistas, el arte es ideal en todas 

las cosas, por ser ideal domina en región superior e independiente sobre las artes 

liberales y mecánicas.347”  L’art és superior a les altres activitats humanes com a 

activitat espiritual que és, però alhora també és superior a la filosofia, per la seva 

naturalesa material, que li permet participar de l’entusiasme  i superar els límits del 

racional i del merament conceptual348. Per això Piferrer pretén exercir l’alta crítica, com 

a  teoria de l’art, i això només ho pot aconseguir  a través de l’entusiasme, que és l’únic 

capaç d’estimar les concepcions del geni, com per exemple l’arquitectura gòtica o 
                                                 
343 Ibid., p. 21 
344 MARÍ, op. cit., veure capítols referents a SCHELLING, pgs. 207 i ss.   
345 PIFERRER, p. 21 
346 Ibid., p. 21  
347 Ibid., p. 21 
348 Aquesta opinió també prové  de SCHELLING, que creia que l’Absolut només es pot revelar a través 
de l’art, la filosofia pel fet que neix dins la conciencia mai no pot superar els límits d’aquesta. Veure, 
Sistema del Idealismo trascendental, capítol VI, Antropos, Barcelona, 1988, pgs. 410 i ss.   
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l’òpera Guillem Tell349.  La crítica desenvolupa la Història de l’Art, l’objectiu de la qual 

és aprendre la seva filosofia, d’aquesta manera, sempre seguint Schlegel, aquesta es 

converteix en l’alta expressió de Déu de la terra350.  

En conclusió, doncs,  Pau Piferrer elabora una teoria de l’art pròpia que parteix 

de l’idealisme alemany que havia conegut a través dels seus amics natzarens o puristes, 

Claudi Lorenzale i Pau Milà i Fontanals, que havien estudiat a Roma i que havien rebut 

la influència de teòrics, i alhora artistes, com Friedrich Overbeck i Tommaso Minardi, 

els quals a la vegada es basaven en els pensadors idealistes alemanys, sobretot Hölderlin, 

Shelling i Novalis, però també, evidentment, Kant.  La teoria dels puristes, el grup italià, 

o natzarens, el grup alemany, es basava en una concepció subjectiva de l’art que tenia 

com fonaments la llibertat personal, la sensibilitat, i el sentiment particular de cada 

creador. 

L’artista, com recollia Piferrer, només ha d’obeir el seu mandat interior, fins a 

aconseguir la revolució de l’art, per sobre de qualsevol altre valor estètic. Overbeck 

identificava veritat i bellesa la qual cosa li feia combatre la mentida, i això en el terreny 

arquitectònic ens portaria a un debat molt ampli que estaria gairebé en el centre de la 

problemàtica de l’arquitectura anomenada modernista. La sinceritat pren un valor moral 

que es transmet a l’art. És en l’esperit del cristianisme primitiu on l’artista havia de 

trobar material suficient per omplir de contingut la pintura i renovar-la. En el fons es 

tractava de recercar la inspiració divina, pintar era d’alguna manera un acte místic. 

Minardi per la seva banda recordava Hegel quan afirmava que el primer sentiment de 

l’home era religiós, i que aquest s’expressava amb la màxima senzillesa per captar de 

manera directa, ingènua, les primeres expressions recollides de la natura com es 

manifesten en l’art primitiu i medieval351. El primitivisme és justifica com una pràctica 

religiosa de l’art, en la qual l’art és concebut com a litúrgia i el primitiu esdevé sinònim 

del sagrat, del més pur i proper a l’esperit. En els seus breus escrits dispersos, Pau 

Piferrer va elaborar una teoria romàntica de l’art que, de fet, contenia ja els principals 

elements que hem de trobar en el neoromanticisme gaudinià. Una concepció idealista de 

l’art, que donava preeminència al subconscient com a font d’on l’entusiasme rescatava 
                                                 
349 Ibid., p. 21 
350 Ibid., p.22 
351 Matilde GONZÁLEZ, Los Puristas, dins Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme. Vilanova i la 
Geltrú 1997. Tommaso MINARDI Della qualità essenciali della pintura dal suo rinasciemnto fine 
all’epoca de la perfeccione. Catàleg Desegni di Tommaso Minardi, Galeria Nazionale d’Arte Moderno 
1973  
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el més sagrat, l’encara no contaminat pel concepte, allò que està en el lloc previ al 

llenguatge,  com a ordre conceptual del món, i que s’encarna en la matèria, en la poesia, 

en l’art i sobretot en la música. Cinquanta anys més tard la generació de Gaudí 

reelaboraria aquestes idees, que de fet havien romàs en el fons ideològic tot i el 

parèntesi positivista. Per això quan entorn de 1900 els intel·lectuals catalans 

descobreixen Ruskin, aquest descobriment té el regust d’allò vell conegut, perquè com 

hem vist Piferrer i els romàntics ja havien arribat a unes conclusions semblants. I això 

no té res d’extraordinari perquè les fonts eren les mateixes. 
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2.4. La plenitud del medievalisme a Catalunya: Elies Rogent 
 

L’obra de Pau Piferrer va redescobrir entre nosaltres l’arquitectura gòtica, va 

reivindicar la seva vinculació amb el cristianisme, va criticar les formes paganes de 

l’arquitectura renaixentista i la seva manca d’adequació al culte cristià, alhora que 

proposava continuar les obres de la catedral segons els plànols antics que s’hi guardaven 

i, a la fi, va obrir el camí per a l’eclosió d’un revival goticista a Catalunya. Però Piferrer 

era un historiador i no un arquitecte. El pas de la teoria a la pràctica cal atribuir-lo a 

Elies Rogent i Amat. Hem de creure que des de ben jove Elies Rogent (1821- 1897) 

estigué en contacte amb les idees de Piferrer. Així, el 1839, any de publicació del primer 

volum de Bellezas y recuerdos de España, i tot just quan Barcelona havia estat 

deslliurada de l’amenaça carlina, el veiem emprendre diversos viatges per Catalunya 

que li permeten  conèixer alguns monuments medievals, especialment el monestir de 

Poblet352. Posteriorment el contacte amb el seu cunyat Claudi Lorenzale i el cercle dels 

anomenats puristes o natzarens devia reforçar la seva fe medievalista353. La lectura de 

Schlegel li aportà la base ideològica imprescindible per desenvolupar el seu programa 

d’arquitectura romàntica. A Madrid, on va estudiar entre 1845 i 1848 es va mostrar 

totalment contrari al classicisme renaixentista i neoclàssic354.  A partir de 1860, Elies 

Rogent va desenvolupar a Catalunya el programa de l’arquitectura medievalista que 

s’havia de consolidar durant la segona meitat del segle i sobretot durant el període 

anterior a l’eclosió del que s’ha denominat Modernisme i fins i tot superposant-se o 

essent reinterpretat per aquest darrer moviment.  

La influència de Rogent havia de ser molt gran perquè va dirigir l’acabada de 

fundar Escola d’Arquitectura de Barcelona entre 1871 i 1889 i per tant el seu mestratge 

incidí sobre tota la generació coneguda com a modernista, Gaudí inclòs,  que es va 

formar durant aquesta època. D’altra banda, Rogent fou l’autor d’alguns dels edificis 

més notables de la Catalunya vuitcentista, particularment, de la Universitat de 

Barcelona, del Seminari de la mateixa ciutat i de la restauració del monestir de Ripoll. 

També dirigí les obres de l’Exposició Universal de 1888 on es revelaren per primera 

                                                 
352 Elies ROGENT, Memòries, viatges i lliçons, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Barcelona, 
1990, pgs. 48 i ss. Rogent coneixia personalment  Piferrer i admirava la seva obra, p. 98  
353 Ibid., p.80 i 81. Citava explícitament Minardi i Overbech com a mestres de Lorenzale i Pau Milà i 
Fontanals. Rogent reconeix la influència de Lorenzale en el seu gust artístic alhora que valora 
extraordinàriament el paper dels pintors natzarens en la formació del propi Lorenzale. 
354 Ibid., p. 101 i ss. Vegis la crítica severa que fa de l’església de la Madelaine a París. En 12 línies troba 
“un gran defecte”, que estava realitzada amb materials desproporcionats a l’obra, i un “defecte principal”, 
que una construcció d’aquest tipus no té sentit dins de la nostra cultura 
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vegada els nous valors de l’arquitectura anomenada modernista, sobretot Domènech i 

Montaner i que també representà un canvi en l’estatus de Barcelona com a capital 

europea. I si bé és veritat que aquesta generació modernista intentà superar l’obra de 

Rogent, que va qualificar d’arqueologista, també és cert que l’esperit romàntic de 

l’escola de Rogent impregnà els joves arquitectes i que sense aquest esperit romàntic 

seria molt difícil d’entendre l’eclosió del Modernisme a Barcelona. 

Cal aclarir que darrera el concepte esperit romàntic no s’hi amaga pas quelcom 

indefinible i vague que serveixi per justificar qualsevol cosa, sinó que es pot definir com 

una concepció simbòlica de l’arquitectura com a obra d’art, com a llenguatge significant, 

amb unes connotacions artístiques, filosòfiques i religioses molt concretes, tal i com les 

hem definit en els capítols anteriors. En Rogent s’agresolen  totes les tendències que 

hem vist, en el Romanticisme. D’una banda l’historicisme cristià dels Schlegel, de 

l’altra la concepció de l’art i de la història de Hegel355, matisats per l’estètica de  Milà i 

Fontanals i, fins i tot,  alguns dels tòpics sobre l’art medieval difosos a través de l’obra 

de Víctor Hugo.  

Al seu vessant com a arquitecte, Rogent afegeix, doncs, el seu vessant com a 

teòric i a professor. De manera que la seva concepció de l’arquitectura i de l‘art ens ha 

arribat tant a través de la seva obra, com a través de la seva teoria  de l’art, que 

explicava a classe, i que els seus alumnes van assimilar com essència de l’arquitectura. 

 

2.4.1. Els fonaments filosòfics  

La part més significativa dels textos teòrics d’Elies Rogent la constitueixen les 

lliçons, una mena de notes o apunts que el professor devia fer servir com a guió de les 

seves classes de Teoria i Història de l’Arquitectura. Aquests apunts estaven dividits en 

tres parts molt clares que devien constituir el cos del curs. La primera part era una 

estètica, la segona una teoria del llenguatge arquitectònic, la tercera una història de 

l’arquitectura. L’estètica de Rogent partia d’una sèrie de pressupostos filosòfics d’arrel 

netament idealista, encara que de diferents orígens. Rogent intentà bastir una breu teoria 

de l’art que participava d’una banda de la influència de les idees de Hegel i de l’altra del 

                                                 
355 Sobre la ideologia d’Elies Rogent veure Pere HEREU, Vers un arquitectura nacional, Edicions de la 
UPC, Barcelona, 1987. Hereu manté que Rogent es basa tant en les idees de Hegel com en les de Milà, 
influït per Víctor Cousin, filòsof francès que havia escrit una estètica, Du vrai, du  beau et du bien (1836). 
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platonisme de Milà i Fontanals356, sense renunciar als principis romàntics que havia 

heretat de Pau Piferrer. 

 Rogent iniciava el seu curs amb una definició segons la qual art és la facultat de 

realitzar sensiblement una idea357. Segons Pere Hereu, que va editar i comentar aquests 

textos, aquesta definició poc afortunada ens remet a Hegel: “el contenido del arte está 

constituido por la idea en forma concreta y sensible358”. És a dir, l’art és una forma 

particular sota la qual l’esperit es manifesta i els seus antecedents són les 

representacions de la nostra consciència359. Certament podríem comparar aquesta 

definició d’art amb altres que Hegel havia anat perfilant. “El hombre se ha servido del 

arte como medio para tener conciencia de las ideas e intereses más sublimes del 

espíritu (...) En muchas religiones, el arte ha sido el único medio del que la idea nacida 

del espíritu se ha servido  para convertirse en objeto de representación. 360 .” 

D’aquestes definicions ens sembla deduir que mentre que per a Rogent la idea és prèvia 

a l’obra, una concepció propera a la de Kant,  de la qual procedia la de Hegel361, per 

aquest darrer la idea  pren forma mitjançant l’obra, s’esdevé com a objecte identificable 

                                                 
356 Ibid.., p. 61. Sobre la teoria de l’art i de la literatura de Milà i Fontanals veure Norbert BILBENY, 
Milà i Fontanals i l’estètica, dins Entre Renaixença i Noucentisme, La Magrana, Barcelona, 1984. 
Bilbeny relativitzava la influència de Victor Cousin sobre Milà (p. 37), destacada per Hereu. En canvi, 
ressaltava tant la de Friedrich Schlegel com la de Kant, així com el platonisme de Milà. D’altra banda, 
també destacava els límits tomistes de tota la filosofia de Milà.  
357 ROGENT, Teoría e historia de la arquitectura, dins  op. cit., p. 171 a 176. Tot el que segueix es 
refereix a aquestes pàgines. Aquesta definició, que Hereu atribueix a Hegel, és de clara influència 
kantiana. Veure Crítica del Judici, paràgraf 49, citat més endavant.  
358 HEREU, op. cit., p. 61. La influència de Hegel sobre el pensament estètic català és antiga.  Segons 
Norbert BILBENY (Entre Renaixença i Noucentisme, La Magrana, Barcelona ,1984) Milà havia conegut 
les Lliçons d’Estètica en la seva versió alemanya abans de 1840. Tanmateix Milà sempre fou contrari a  
l’Estètica de Hegel. Aquesta havia estat traduïda (o versionada) al francès per Charles Bernard, el 1840 
(op. cit., p. 21) A la BC n’hi ha dos exemplars de la reimpressió de 1875 (editada per  Germer-Baillère). 
Aquesta era l’època en la qual Rogent devia elaborar els seus apunts i Gaudí estudiava a l’Escola 
d’Arquitectura. D’altra banda sembla lògic que Rogent que ja estava familiaritzat amb l’estètica alemanya 
en seguís la seva evolució i, fins i tot, conegués les opinions de Milà sobre Hegel. 
359 HEREU, pgs. 17 i 18 
360 G.W.F. HEGEL, Introducción a la Estética, Nexos, Barcelona, 1990, p. 12 
361 Immanuel KANT, Crítica del Juicio,  paràgraf 49,  Espasa Calpe, Madrid, 1999,  p. 270 i 271 “Ahora 
bien afirmo que la necesidad de exposición de ideas estéticas, entendiendo por idea estética la 
representación de la imaginación que incita a pensar mucho, sin que, sin embargo, pueda serle adecuado 
pensamiento alguno, es decir concepto alguno, y que, por lo tanto, ningún lenguaje expresa del todo ni 
puede hacer comprensible. Fácilmente se ve que esto es lo que corresponde (el pendant) a una idea de la 
razón, que es, al contrario, un concepto al cual ninguna intuición (representación de la imaginación) 
puede ser adecuada.” (...) “según principios  que están más arriba en la razón” (...) “Semejantes 
representaciones de la imaginación pueden llamarse ideas, de un lado porqué tienden al menos, a algo 
que está por encima de los límites de la experiencia, y así tratan de acercarse a una exposición de los 
conceptos de la razón (ideas intelectuales)”.  És possible que Hereu no hagi valorat prou la influència del 
pensament estètic kantià sobre Rogent i que algunes de les tendències que atribueix a Hegel o a Milà 
tinguessin el seu origen en Kant. La qual cosa simplificaria les aparents contradiccions que trobem en el 
pensament estètic de Rogent. Ja hem assenyalat l’origen kantià de les idees estètiques de Pau Piferrer. Per 
tant, seria lògic que essent aquesta la seva primera formació hi hagués un pòsit d’aquest pensament en 
Rogent.  
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pel subjecte com a quelcom extern, com a art, en primer lloc. Tanmateix per a ambdós 

el fonament de l’obra és totalment d’ordre intel·lectual, en l’àmbit de l’esperit. Per a 

Hegel, l’art seria la primera forma sota la qual l’home pot manifestar l’espiritual, és a 

dir el conceptual i l’universal. La història de l’esperit consistiria precisament en un 

progrés en aquesta manifestació de l’aparèixer  de la idea. Però l’art seria només un 

primer estadi d’aquesta manifestació, la religió i la filosofia serien les successives 

etapes de l’aparèixer de l’esperit. Rogent interpreta a la seva manera aquesta evolució 

dialèctica. Per a Hegel la mateixa condició material de l’art serà un obstacle que 

l’impedirà assolir la idea, que té una existència més profunda, que no es presta a 

l’expressió sensible.  Rogent donava  la volta a aquests plantejaments, en conservava el 

sentit dialèctic, però no sortia de l’àmbit de l’art que en la seva pròpia evolució 

aconseguiria expressar la idea i l’espiritual, en l’art cristià.  “El arte es la creación 

dentro de la creación y como crear es dar forma sensible a una idea, si la primera es 

hija de la segunda, por medio de la forma se percibe la idea. A cada progreso de idea 

corresponde un progreso de forma.  Antes de las obras perfectas comienzan los toscos 

ensayos, pues el arte como el hombre, empieza rudo, torpe y material. La soltura, el 

pensamiento y la expresión sólo se adquieren con el tiempo. 362” Aparentment en 

aquestes afirmacions es contindria una teoria que no sols ens remetria a l’estètica 

hegeliana sinó a també a aquesta concepció de la història.  Així, si l’obra d’art 

materialitza l’essència de la idea, ho fa mitjançant uns materials. I entre aquests 

materials i la idea existeix una relació que Rogent denomina llei d’expressió o estil. Ara 

bé, aquesta llei d’expressió no és permanent i immutable, sinó dialèctica, de manera que 

no existirà un cànon de representació, sinó que cada època, depenent de les seves 

condicions, haurà generat la seva pròpia llei de relació, és a dir el seu propi llenguatge 

artístic, la seva pròpia bellesa. Per tant, altre cop seguint Hegel, no hi pot  haver un 

criteri de bellesa etern, una regla per discernir allò que és bell d’allò que no ho és363. I, 

com hem senyalat abans, això significa un progrés, perquè a cada progrés d’idea 

correspon un progrés de forma. D’aquesta manera Hegel entenia que es manifestava 

l’esperit, Rogent possiblement no anés tan lluny.     

I és que, altrament, també admetia que “siendo el objeto principal del arte la 

realización de la belleza, las diferencias nacen del lenguaje que cada una emplea para 

dar forma a las ideas” Aquesta concepció provenia, en la seva primera part, dels 

                                                 
 362 ROGENT, op. cit., p. 172  
363 HEGEL, op., cit., p. 21 
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pressupostos de Milà i Fontanals segons els quals l’art és la realització de la bellesa364. 

Aquesta bellesa seria una mena d’idea innata. Seguint l’estructura jeràrquica de les 

idees de Plató, Milà afirmava que la idea de bellesa és de jerarquia superior i que és 

“una idea primordial hermana de lo verdadero y de lo bueno.” Això ens portaria a una 

reflexió ètica sobre els límits de l’art, doncs bellesa i bé s’identifiquen en la teoria de 

Milà, com en la de Plató. L’obra d’art ha de ser bella i bona, alhora, o més ben dit 

només pot ser bella si és bona365. La bellesa és una idea innata que “sin necesidad de 

definirla, ni averiguar como la hemos adquirido, sabemos que existe en nosotros”.  

Així, tot citant Ciceró, Rogent afirmava que Fídies per fer Júpiter o Minerva no tenia 

cap model particular, sinó que tenia en la seva imaginació un model elevat de bellesa. 

Quelcom que citant després Rafael, caldria no oblidar-ho influït pels cercles platònics 

florentins, es resumia en la frase em serveixo d’una idea que brolla de la meva ment. 

Aquesta és, doncs, la idea d’essència que informa l’obra d’art i constitueix una condició 

prèvia a la forma366.  D’aquesta manera, l’art es constitueix com una recerca, fora del 

temps, de la bellesa ideal, que ens conduiria a la bellesa summa. recerca de la veritat 

immutable, del bé, de la bellesa i de Déu367. 

Ens  trobem, doncs, davant d’una doble concepció de la definició de l’art. Per a 

Milà la bellesa és un fet objectiu, que ofereix la forma de l’objecte mateix en la seva 

construcció exterior, l’excel·lència de la forma constitueix la bellesa. En canvi, per a 

Hegel, trobem en l’art d’una banda un procés dinàmic de recerca d’un llenguatge capaç 

d’expressar idees, mitjançant formes materials. Aquestes idees constituirien la història 

de l’esperit.  L’art és un llenguatge dialèctic, que es construeix en la història, a través 

d’un seguit de contradiccions que obliguen a superar les etapes passades, un cop 

assumides les noves concepcions de l’esperit. La tasca de l’art consisteix en fer que la 

idea sigui accessible a la nostra contemplació, objectivada, sota una forma sensible, i no 

sota la del pensament i la de la espiritualitat  pures en general, i que aquesta 

representació tingui el valor i la dignitat de la correspondència entre idea i forma, fosses 

i juntes interpretant-se. Això, tanmateix, implica que en l’art sempre haurà de romandre 

un pòsit material, no conceptual, més enllà del límit de la comprensió. Igualment, si 

                                                 
364 Manuel MILÀ I FONTANALS, Obras Completas, vol. I, Barcelona, 1889, p. 93  
365 Ibid., pgs. 95, 96 i 97 
366 ROGENT, op. cit.,  p. 175, com hem vist, però, aquesta concepció no estaria allunyada de la kantiana., 
on la idea estètica precedeix l’obra d’art que intenta plasmar-la.  
367 MILÀ, op. cit., p. 65 
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acceptem la influència kantiana, restarà, pel seu caràcter il·limitat, una part de la idea 

estètica que no haurà pogut ser definida.    

Per a Rogent  crear és donar forma sensible a una idea i l’art és la creació dins de 

la creació. L’artista és creador perquè materialitza idees que anteriorment eren, com 

deia Hegel, representacions de la nostra consciència. Ara bé, si la idea és prèvia a l’obra 

d’art o forma, és per mitjà d’aquesta que la idea és percebuda i de cap manera es pot 

dissociar de l’element material. Per tant les formes constitueixen un llenguatge plàstic. 

Són signes materials que manifesten idees, és a dir, símbols. I a cada progrés d’idea li 

correspon un progrés de forma. És a dir, l’art és un procés a través del qual es manifesta 

la llibertat humana, que constitueix l’esperit, i que té com a finalitat el mateix esperit. 

Com activitat lliure està desvinculada del material, però alhora actua sobre el material 

per donar-li forma, forma que es constitueix en llenguatge plàstic, com a significant 

d’idees, com a símbol. Tanmateix, idees i formes s’enfronten en el temps de forma 

dialèctica, de manera que el progrés de les idees comporta necessàriament el progrés de 

les formes. “A toda forma precede y preside una idea. Idealizar es depurar la forma 

visible.368”  La idealització allibera  la forma de tot allò que no es correspon exactament 

a la idea. L’idealisme artístic, segons Rogent, consistiria en només buscar l’essència i 

menysprear la forma, mentre que el realisme només es fixaria en la realitat aparent 

sense descobrir el fons. Com ja hem dit, la bellesa, precisament consistiria en establir un 

equilibri entre aquestes dues tendències, un equilibri entre el fons i la forma, de manera 

que l’ideal subsistís en el formal, i existís una correspondència total entre ambdós. És a 

dir, que l’obra d’art es constituís com a símbol 

Així doncs, si per a Rogent l’art era la facultat de realitzar sensiblement una idea 

i alhora era un llenguatge i ambdues tesis provenien de Hegel, també sembla que el 

concepte de bellesa que l’arquitecte prefereix procedia igualment del filòsof, l’equilibri 

entre fons i forma o com deia aquest:  la qualitat de l’art rau en la mesura en la qual la 

realitat que representa estigui d’acord amb el seu concepte. Tanmateix, l’art només 

existeix per a l’esperit, afirmava Hegel,  i negava que el sentiment i el gust fossin un 

element vàlid per introduir-se a l’obra d’art, perquè l’obra d’art, com la natura, es 

presenta a la sensibilitat, però només existeix per a l’esperit. Mentre que Rogent entenia 

que el gust era la capacitat d’apreciar les manifestacions de la bellesa, com la 

intel·ligència entenia les  veritats abstractes i el sentiment les veritats morals. D’aquesta 

                                                 
368 ROGENT., p. 172 
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manera darrera el concepte de gust, rebutjat per Hegel, Rogent introduïa les seves 

conviccions romàntiques, retornant a l’estètica de Piferrer, perquè, de fet, aquest gust 

del qual ens parla és equiparable a allò que Piferrer entenia per entusiasme, perquè 

participava de les mateixes característiques que el geni artístic. De fet  era una capacitat 

derivada de la imaginació i aquesta era definida com la facultat de representar el món 

espiritual i corpori en la seva individualitat finita, per tant l’art es desenvolupava entre 

dues imaginacions subjectives: la del geni creador i la del crític que exercia el gust i 

aquesta és una relació que evidentment només existeix en l’esperit. Amb la qual cosa, 

Rogent repetia la teoria de l’entusiasme de Piferrer, que procedia de Friedrich Schlegel i 

de Kant369.  

Certament, contràriament a la natura, com deia Hegel, l’art sempre ens remet a 

la idealitat.  L’objectiu final de l’art es revelar la veritat, representar de forma figurada 

allò que s’agita en l’ànima humana. Però aquest fons no és pas sempre conceptual 

(representacions de la consciència), com hagués volgut Hegel, sinó que inclou tant el 

conscient com l’inconscient, com afirmava Schelling, i és en l’entusiasme on l’artista i 

l’espectador coincideixen i reconeixen la identitat profunda d’ambdós principis la qual 

cosa els provoca un estat de satisfacció370. Una satisfacció que és causada, també, pels 

elements materials, no conceptuals, que constitueixen el símbol. Això és precisament 

allò que Rogent anomenava gust. 

 

2.4.2. L’art simbòlic com a obra del geni 

Aquestes formes, doncs, són producte de la imaginació que és la facultat de 

representar el món espiritual i corpori en la seva individualitat infinita. L’art es refereix, 

doncs, al que és universal, i per tant espiritual, però ho fa a través del que és individual i  

corpori. Tanmateix l’essència espiritual ha de romandre, perquè l’art forma part del 

regne de l’esperit i del que és universal, perquè ha estat creat des de la llibertat, com a 

part de l’esperit, per manifestar allò que és individual371. Rogent afirmava que l’origen 

                                                 
369 SCHLEGEL, op. cit, p. 143 i 145. KANT, op. cit., del paràgraf 49 fins al 60, especialment, ed. cit., p. 
275.  Històricament, el concepte de gust s’ha entès també com a oposat a la transcendència de l’art, com 
un simple agradar, per exemple en Burke i en el mateix Kant. En aquest cas però s’entén com la 
possibilitat subjectiva i lliure de veure la sensibilitat afectada per l’obra d’art, allò que Antoni MARÍ 
anomena geni,  op. cit., p. 141. “El gust, ara, jutja si una obra d’art té vertaderament geni o si n’està 
mancada.”(...) “per tenir gust, cal gaudir de la qualitat de geni. D’això es pot deduir que a la genialitat 
de la creació respon la genialitat de la comprensió.”      
370 F.W.J. SCHELLING, Sistema del idealismo transcendental, paràgrafs 612- 615, Edició Àntropos, 
Barcelona, 1988, pgs. 410-4134 
371 ROGENT, op. cit., p. 174. La llibertat és el principi de la creació artística, com a font d’allò espiritual 
en front de la  naturalesa. Veure F. SCHILLER,  La educación estética del hombre en una serie de cartas, 
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de l’art “proviene de dotes naturales que la educación puede perfeccionar372”.  És a dir, 

l’art prové del que és individual en l’home i, fins i tot, natural, que en aquest cas vol dir 

innat, que l’educació pot millorar, pot desenvolupar, però l’educació no podria per si 

sola ser font  d’allò que és característic de l’art. Això és la imaginació, però també 

l’originalitat. 

La imaginació treballa a partir dels següents elements. La memòria que 

subministra els materials per a l’associació d’idees; la raó que abstreu, generalitza, 

estableix relacions de causa i efecte i combina els materials de la memòria. 

 D’altra banda, l’originalitat es manifesta en el sentiment. El sentiment és el foc 

sagrat que anima i vivifica, el que dóna vida i individualitat a l’obra d’art. és l’element 

principal de l’obra d’art. I el sentiment és la característica del geni, que és la facultat de 

concebre, imaginar i realitzar la bellesa. “Hay hombres que descuellan por lo profundo 

y extendido de su inteligencia373”,  afirmava Rogent. I aquesta intel·ligència caldria 

entendre-la com la facultat d’arribar a veritats abstractes, però, que, alhora, en el geni 

artístic hauria de coincidir amb el gust, és a dir, amb la facultat d’apreciar les 

manifestacions de la bellesa. De manera que el geni artístic és aquell capaç d’arribar a la 

veritat a través de la bellesa, o el que és el mateix, a l’universal a  través de l’individual, 

això és la forma artística que Rogent defineix de la següent manera. “Cuando 

particularizamos una idea general dándole vida propia, lo hacemos por medio de la 

forma que es la verdadera creación artística porqué realiza la esencia.374” En aquesta 

obra d’art, doncs, el geni  aconsegueix, a partir d’una idea universal, expressar a través 

de quelcom que és individual i material, la mateixa obra d’art, quelcom altre que és 

també universal i pertany al domini de l’espiritual375.  

Són característiques del geni, en primer lloc, l’espontaneïtat, aquesta 

espontaneïtat esta lligada a allò que és innat i natural en l’individu, és allò que 

l’individu aporta de nou a l’esperit, i això coincideix amb l’originalitat, és dir la no 

repetició de models anteriors, al sentit històric de progrés, entès l’art com a procés i 

                                                                                                                                               
Madrid, 1920, carta 25, p. 135 i ss. Schiller es referia al període titànic com aquell en el qual l’home 
encara no disposava de llibertat i estava sotmès a la naturalesa, un tema que, com veurem en el capítol del 
Park Güell, després desenvolupà Gaudí. Caldria tenir en compte, doncs també, la influència de Schiller 
sobre Rogent. 
372 Ibid., p. 171. Potser seria agosarat veure aquests dots com l’inconscient de Schelling  
373 Ibid., p. 174 
374 Ibid., p. 174 
375 Amb la qual cosa Rogent no s’apartava gens de la teoria kantiana del geni ( Veure MARÍ, op. cit., p. 
130 a 149) alhora que  s’acostava als conceptes d’intuïció intel·lectual i d’intuïció estètica, propis de la 
filosofia més romàntica de Hölderlin,  de Friedrich Schlegel i de Schelling (Veure MARÍ, op. cit., pgs. 
235 a 240) 
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l’esperit com a història de l’esperit. Aquestes primeres característiques es poden 

incloure en allò que els romàntics anomenaven inspiració i, d’alguna manera, recaurien 

en la banda del natural. Amb la qual cosa estem establint una diferenciació important 

entre les idees de Hegel i les de Rogent, i, evidentment, estem donant més èmfasi a la 

influència que tingueren Piferrer i els romàntics sobre l’arquitecte.  

Havíem dit que, per a Rogent, l’art era un acte espiritual fruit de la llibertat i que 

partia de l’esperit i a aquest retornava, i això es realitzava, segons ell, a través de 

l’autonomia o facultat que encarnava la llibertat del geni que imposava les seves pròpies 

lleis a la matèria i a la inspiració, de manera que el que era natural esdevenia obra d’art 

sota aquestes lleis, i això volia dir que adquiria esperit, és a dir, que esdevenia una 

forma significant, i que per obra de la llibertat es referia a un  significat. Es produïa, 

doncs, una imposició de formes a la matèria, unes formes arbitràries i lliures, per tant 

espirituals, que no eren tan sols fruit de la voluntat individual del geni, sinó que a través 

de la utilització de la tècnica executòria, també participaven de la història de l’esperit i 

de les distintes determinacions de la llibertat individual376. D’aquesta manera es definien 

els estils, les lleis de l'expressió entre el fons i la forma que vénen determinades per 

dues variables: d’una banda, l’estat social, polític i religiós d’un poble fixen els termes 

d’aquesta relació, però de l’altra,  també la manera particular de l’artista de donar forma 

a les seves idees és un factor determinant. 

 

2.4.3.  Una teoria de l’art 

Pere Hereu resumia la teoria de l’art de Rogent de la següent manera.  “El 

recorregut que fa Rogent per les arts ens les mostra, a la manera hegeliana, com un 

procés continu d’espiritualització, d’abandó de la materialitat i de la inconcreció del 

símbol per cada vegada anar assolint cotes més altes  d’espiritualitat i concreció.” 

(...) ”trobem clarament situat el pensament de Rogent. La creació artística és un procés 

que té com a finalitat l’expressió d’unes idees relatives a l’essència profunda de la 

realitat - relatives a Déu-. El geni creador, l’artista, expressa aquestes idees mitjançant 

la imaginació i execució d’unes formes belles. Aquestes formes s’obtenen gràcies a un 

procés en el qual el sentiment de l’artista, mogut per la inspiració, tria entre un fons 

d’elements formals significatius que guarda en la seva memòria i els compon 

racionalment per poder obtenir una forma nova i complexa que sigui capaç d’expressar 

                                                 
376 ROGENT., p. 174 
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la idea que vol comunicar i que els espectadors de l’obra d’art podran copsar si posen 

en exercici un gust suficientment desenvolupat. La forma concreta com es desenvolupa 

aquella tria i la composició dels elements triats ve condicionada per les circumstàncies 

particulars de la societat on viu l’artista i determina una manera de fer comuna de tots 

els artistes situats en el mateix àmbit, que s’anomena estil. L‘art, per tant, no és un fet 

abstracte sinó que obté de la realitat –de la història- una de les seves possibilitats 

d’existència. Déu, artista i història apareixen en última anàlisi com les claus 

fonamentals del procés artístic que és vist com una de les formes possibles, al costat de 

la religió, de la ciència i la filosofia, d’explicar i racionalitzar el pas de l’home sobre la 

terra, la seva apropiació i transformació del món377”.             

Així, doncs, veiem que Rogent prengué de Hegel l’estructura històrica i 

dialèctica de l’art. Així com alguns conceptes. Convé destacar això perquè significa un 

canvi important en el pensament estètic, que del romanticisme dels Schlegel passà a 

l’idealisme de Hegel, sense moure’s, però, d’uns esquemes comuns. Perquè la 

comprensió que Rogent tingué de Hegel fou evidentment molt incompleta. Com també 

observà Pere Hereu i com hem desenvolupat en les línies anteriors, Rogent féu una 

trivialització de Hegel en defugir el concepte d’idea absoluta378, però això li permeté 

adaptar la dialèctica hegeliana a les idees romàntiques, que d’altra banda el platonisme 

de Milà i Fontanals afavoria.   

Altrament, Pere Hereu insisteix en un aspecte que ens sembla molt  interessant, 

Rogent no podia acceptar la  concepció hegeliana de l’art com un primer pas en la 

dialèctica de l’esperit, un pas que havia de ser superat per la religió i per la filosofia com 

a formes superiors d’aquesta manifestació. Arribem amb això a un dels nuclis centrals 

de la nostra tesi que precisament volta entorn de la concepció hegeliana de la història i 

de l’art i de la manera com Gaudí s’hi  enfrontà en la seva maduresa. El que acabem de 

dir demostra fins a quin punt aquests temes eren al centre de la polèmica ideològica de 

la segona meitat del segle XIX. D’altra banda importa també destacar que aquesta fou la 

teoria de l’art que impregnà Gaudí en la seva joventut i la que estudià com a oficial. Una 

concepció que ens porta a pensar l’art com una  activitat de l’esperit, com un llenguatge 

i, també, com una recerca, pròpia del geni i alhora inclosa dins d’un àmbit més general 

que és la història de l’esperit, on cada generació té l’obligació d’escriure la seva pàgina, 

aportant allò d’espontani i d’original, un cop alliberat del natural a través de la llibertat, 

                                                 
377 HEREU.,op. cit,  p. 65 
378 Ibid., p. 61 
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que permet imaginar-ho com a idea. Gaudí va participar d’aquesta ideologia per fer-la 

seva i per enfrontar-s’hi. En allò que eren sistemes més generals, aquests devien arribar 

a formar part del seu subconscient, i mai no se’n va deslliurar, per exemple, la 

concepció de l’art com a història o a la imatge de si mateix com a home de geni, que va 

anar cultivant al llarg de la seva vida. Com tampoc es deslliurà del llenguatge i de la 

problemàtica estètica, tal i com es presentada, que és la característica de l’idealisme 

alemany. Un llenguatge i una problemàtica que compartiren, a partir de Kant, Fichte, 

Schelling, Hegel, els esmentats Goethe, Schlegel, Schiller, Novalis i que té els seus 

antecedents en Spinoza i Leibniz. La dicotomia entre matèria i esperit, tothora present, 

però també el paper de la llibertat, com a element diferenciador d’allò espiritual, dins 

del lèxic romàntic, allò diví. Per tant no ens ha d’estranyar gens que Gaudí estigués 

familiaritzat amb aquest gènere de llenguatge i amb una problemàtica estètica que, al 

cap i a la fi era la que havia rebut a l’Escola d’Arquitectura. Encara menys si tenim en 

compte la temàtica religiosa que era allò que preocupava profundament Gaudí. Caldrà 

tornar sobre tot això. Com també caldrà tornar a la seva oposició, ja en la maduresa, a la 

concepció del procés de creació artística, que provenia de Hegel, i que havia conegut a 

través Rogent.  

Com a teòric, Rogent no es conformava, però, amb una filosofia de l’art, sinó 

que també pretenia donar una visió crítica de la història de l’arquitectura, tot fent una 

anàlisi dels estils arquitectònics i del seu simbolisme. El concepte d’estil és fonamental 

per entendre una dinàmica històrica que també provenia de Hegel: “Es la ley de 

expresión que se establece entre el fondo de la obra y la realidad que presenta. Influyen 

en el estilo el estado social, político y religioso de cada pueblo. También toma este 

nombre la manera particular de cada artista para dar forma a sus ideas.379”  Estil, 

doncs, en la seva primera accepció, es correspon a la tesi hegeliana, mentre que en la 

segona es correspon a l’antítesi, on intervindria el geni, amb les seves característiques 

d’espontaneïtat i originalitat, que establirien una relació dialèctica amb la primera. 

D’aquesta relació dialèctica en sortiria una nova síntesi. Per això a cada progrés d’idea 

correspon un progrés de forma. L’art comença tosc i material, la seva espiritualització 

es produeix al llarg de la història, d’aquesta manera els estils es succeeixen els uns als 

altres en un camí de perfeccionament que culmina en el gòtic, l’art cristià per 

excel·lència. Rogent, doncs, s’apartava de Hegel, que situava el cim de l’art en l’art 

                                                 
379 ROGENT, op. cit., p. 174 
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clàssic i que menyspreava tot l’art posterior, en una època en la qual la religió hauria 

substituït l’art com a principal activitat espiritual.  

D’altra banda la pràctica arquitectònica d’Elies Rogent es correspondria poc a la 

seva aportació teòrica i estaria molt més propera a l’esperit romàntic dels germans 

Schlegel i al romanticisme arquitectònic germànic que incorporava elements romànics i 

medievals a estructures clàssiques i del primer renaixement italià. L’anomenat 

Rundbogenstil, que triomfà a Baviera, durant el regnat de Lluís I i la direcció artística 

del pintor natzaré Overbeck,  que representava el catolicisme més conservador, i que 

influencià clarament l’obra de Rogent, especialment a l’edifici de la Universitat380. 

Gaudí es trobava en una situació radicalment diferent, doncs, havent assimilat els 

pressupostos ideològics de Rogent, d’arrel romàntica, no compartia en absolut els seus 

pressupostos constructius, estructuralment encara lligats a l’academicisme neoclàssic. 

Per això participava amb el Rogent teòric de l’entusiasme pel racionalisme gòtic de 

Viollet-le-Duc, fins que pogué trencar amb el gòtic amb la voluntat de crear una nova 

arquitectura cristiana del segle XX.    

 

2.4.4. Art i artesania.  

Així doncs, per a Rogent tot art és un llenguatge, la finalitat del qual és l’esperit.  

L’art, contràriament a l’artesania, en la seva realització abasta la seva pròpia finalitat, 

que està en si mateix i és per a si mateix. En les arts mecàniques el fons material i la 

utilitat s’imposen al pensament. Es caracteritzen per l’habilitat que és una facultat 

corporal, efecte de la pràctica. El corporal, doncs domina sobre l’intel·lectual en 

l’artesania, la finalitat de la qual és satisfer necessitats merament materials. Les arts 

mecàniques parteixen, doncs, del que és material i es dirigeixen també a satisfer 

necessitats materials. En canvi, les belles arts, o arts liberals, reben l’ésser del 

pensament lliure, dominen la matèria que treballen i satisfan les elevades condicions de 

l’esperit. De tal manera que l’art es constitueix en una activitat lliure i per tant 

deslliurada de la matèria i que actua sobre ella en plena llibertat, però, alhora, es dirigeix, 

també, a l’esperit, com a manifestació d’una idea381.        

                                                 
380 HEREU, op. cit., p. 43. Veure també il·lustracions pgs. 45 a 49. També pgs. 108 i 109 i  il·lustracions 
pgs.  99, 100, 101, 106 i 107. Comparar amb les de la 45 a la 49. Hereu remarca la influència de von 
Gärtner sobre Rogent. 
381 ROGENT, op. cit., p. 171. En aquest sentit el gust, entès com un mer agradar, seria allò que dirigiria 
l’artesania, mentre que les Belles Arts es caracteritzarien per intentar expressar idees estètiques. Aquesta 
distinció és d’arrel netament kantiana.   
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Tot i això, l’art també presta un servei en realitzar la bellesa, i encara més la 

bellesa útil, i en aquest cas s’acosta a la concepció artesana que entén l’art com el mitjà 

per realitzar una cosa382. 

  

2.4.5. El llenguatge arquitectònic 

D’altra banda en l’estil arquitectònic en particular intervé un altre gènere de 

dialèctica entre l’element constructiu, estàtic, i l’element expressiu, estètic. Aquesta 

dialèctica es manifestà a través del llenguatge arquitectònic que Rogent analitzà 

curosament383. Aquesta anàlisi provenia de les obres de Charles Blanc Grammaire des 

arts du dessin i L’Architecture, publicades a mitjans dels segle XIX, i que aportaven 

una detallada guia de la simbologia dels elements geomètrics que componen un 

edifici384. Fidel al títol del llibre, Blanc donava a cada figura un valor expressiu concret 

dins del discurs arquitectònic i Rogent, en recollir-ho, en fa una mena de diccionari. 

Aquests elements expressius: la línia vertical, l’horitzontal, l’esfera, el cub, l’esferoide, 

el cilindre, el con, el prisma, la piràmide, etc., es converteixen en elements expressius 

d’un sistema que necessita ser equilibrat mitjançant el contrast de símbols contradictoris. 

Precisament l’expressió neix del desequilibri entre aquests elements. Quan domina la 

verticalitat sentim instintivament la impressió ideal que eleva el nostre esperit, en canvi 

si domina l’horitzontal ens acosta a la matèria i ens fa veure la idea de l’estable. Amb la 

qual cosa Rogent abundava en un vell tòpic romàntic sobre l’espiritualitat del gòtic 

enfront del materialisme de l’estil clàssic. Igualment Rogent donava sentit simbòlic al 

desenvolupament del monument en l’espai, alçada, amplada i profunditat i identificava 

cadascun d’aquests elements amb una època de la història de l’arquitectura. Així doncs, 

les dimensions materials de l’edifici tenen un significat espiritual. La profunditat 

comporta el misteri i és pròpia de l’arquitectura índia, els temples cavats en la roca. 

L’amplada comporta la universalitat i és pròpia de l’arquitectura egípcia. L’alçada, en 

canvi, inspira espiritualitat i es dóna en l’arquitectura cristiana, mentre que l’harmonia 

de les tres dimensions seria característica de l’arquitectura clàssica. D’altra banda el 

                                                 
382 ROGENT, op. cit., p. 171. Manllevat de Milà, tot i que aquest minusvalorava les arts aplicades i 
mantenia la dicotomia entre arts útils i belles arts, quan es referia a l’arquitectura creia que era presidida 
per la idea d’utilitat, potser per això Rogent parlava del bell-útil. ( MILÀ, op. cit., pgs. 93 i  140 )    
383 Ibid., p. 194 
384HEREU, op. cit., p. 69, opina que aquests llibres incorporaven idees estètiques manllevades de Hegel i 
Schelling. Igualment Blanch dependria de l’estètica d’Humbert de Superville, el qual utilitzava conceptes 
empiristes per construir el seu  sistema que segons Hereu prefiguraria la teoria de la Gestalt. Veure 
Charles BLANCH, Grammaire des Arts du  dessin, Paris 1880,  i L’Architecture, Paris, David Pierre 
Giotin HUMBERT DE SUPERVILLE, Essai sur les signes inconditionels de l’art, Paris, 1827.       
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sublim en arquitectura, és producte de la dimensió immensa, les piràmides, els temples 

indis, el Coliseu de Roma, la catedral de Colònia, comparteixen aquesta característica, 

que ha d’anar lligada a la senzillesa i al factor sorpresa. El sublim es dóna quan 

l’immens apareix de sobte davant nostre. “Cuando el espíritu pasa por una agradable 

variedad que le conduce dulce y lentamente a un objeto determinado sentirá la belleza, 

pero si este movimiento es rápido brusco y sin transición llegando de un salto al 

objetivo, sentirá lo sublime385” Retrobem, doncs, la clàssica distinció entre el bell i el 

sublim que procedeix de Burke i de Kant. Rogent lliga el sublim  a la línia recta que a 

l’hora ens retrau a la naturalesa geològica, mentre que la bellesa naixeria més fàcilment 

de la línia corba lligada a la naturalesa viva. L’arquitecte hauria d’imitar la geologia per 

obtenir el sublim. 

Figura  Allò que representa segons Rogent 

Esfera Unitat. Simetria absoluta. Moviment indiferent 

Esferoide Intenció 

Cilindre Regularitat i simetria de l’element superficial entorn d’un eix. Un moviment 

prolongat i infinit. 

Con Simetria bilateral entorn d’un eix. Desequilibri. Un moviment circular finit. 

Cub Harmonia entre l’element lineal angular i superficial. Manifesta quietisme i 

estabilitat indiferent   

Prisma Unitat entre l’element angular i simetria bilateral. L’estabilitat depèn del 

desequilibri dels ses paraments i de la escollida per representar el cos. 

Piràmide Desequilibri en l’element angular i superficial, manifesta l’estabilitat 

absoluta.  

Rectes Dóna idea de l’il·limitat. Representa la unitat, el quietistme, la duració, 

l’etern i l’immutable. Si és vertical representa la força centrípeta, 

l’immaterial i l’infinit ideal. Si és horitzontal manifesta la força centrífuga i 

l’infinit material. També el repós. La línia inclinada expressa ambigüitat. 

Depèn de la inclinació per acostar-nos a la vertical o a l’horitzontal.   

Corbes La circumferència expressa l’ordre, la regularitat, la simetria és línia finita. 

Les corbes canviant constantment de direcció expressen la idea de tornar a 

l’origen, que és la idea del finit. Les corbes expressen moviment.  

      

                                                 
385 ROGENT, op. cit., p. 185 
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Seguidament Rogent feia una anàlisi dels elements constructius que dividia en 

sustentants i sostinguts. Unes formes i altres posseïen també un simbolisme implícit. 

Així, doncs, la columna era un símbol d’unitat, mentre que murs i pilars trobaven el seu 

significat en la seva relació amb els espais buits. Les formes sostingudes són el dintell, 

l’arc i les formes mixtes. Els elements constructius determinen tres tipus d’estils 

adintellat, arquejat  i concrecional. El primer és el més enèrgic i revela força, repòs i 

eternitat, en ell l’horitzontal domina sobre el vertical. En el segon, en canvi, si domina 

la corba, l’expressió es farà més dolça i apareixerà  la bellesa, però hi faltarà virilitat. 

L’arc de mig punt i la volta de canó expressen harmonia entre matèria i esperit. Però, si 

la corba creix  des de l’element sustentant i es converteix en arc apuntat, la manifestació 

s’espiritualitza. Contràriament si la corba s’acosta a l’horitzontal, aquesta es materialitza. 

El tercer estil es caracteritza per la seva naturalesa monolítica, en ell els elements 

sustentants i sostinguts es confonen, ha estat propi del grans imperis mesopotàmics. 

L’arquitectura romana en patí  una gran influència386. D’aquesta manera entra Rogent 

en el tema dels estils que el portarà a fer un plantejament general de la Història de 

l’Arquitectura. El concepte d’estil de Rogent, al qual ja hem fet referència com a llei de 

relació  entre el fons de l’obra i la seva representació material, es basa en la concepció 

de la Història de Hegel. L’estil és vist com un període de la Humanitat,  una etapa de la 

història de l’esperit en termes hegelians, de manera que cada estil superà l’anterior, i 

això dependrà de la tècnica, però també del desenvolupament de la història espiritual. 

Així doncs, la Història de l’Arquitectura és bàsicament una successió d’estils, cadascun 

d’ells representa un llei de relació diferent tant d’elements materials com d’elements 

espirituals que genera unes formes diferents. Unes formes que són analitzades com a 

llenguatge seguint les pautes marcades per Blanch i acceptades per Rogent387. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
386 Ibid., pgs. 194-197 
387 Pere HEREU a rel de la definició d’estil assenyala la notable distància conceptual i ideològica existent 
entre Rogent i Viollet-le- Duc, i d’alguna manera ve a desmentir la pretesa filiació violletiana de Rogent. 
Viollet seria per Hereu un positivista i la seva concepció de l’arquitectura seria materialista i centrada en 
problemes mecànics. En canvi, per a Rogent la concepció religiosa seria fonamental. (op. cit., pgs. 74-76)  
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2.4.6. Història de l’arquitectura 

2.4.6.1.  Arquitectura simbòlica  

Seguint, doncs, aquest esquema, Rogent passa revista als estils històrics de 

forma tradicional tal i com apareixien als tractats d’història de l’art, però molt 

concretament a l’Estètica de Hegel. Com el filòsof alemany situa en un primer estadi de 

la història,  l’arquitectura simbòlica que atribueix a Egipte i l’Índia. Aquesta 

classificació tindrà després una importància molt gran en la concepció de l’arquitectura 

de Gaudí, que precisament parteix d’aquestes categories.        

L’arquitectura egípcia, per a Rogent, intentà expressar tres idees: força, misteri i 

eternitat. La força per la seva grandesa, per la seva senzillesa i per l’escala de la 

manifestació en relació als mitjans emprats. El misteri perquè és una arquitectura en la 

qual l’exterior no descobreix l’interior, perquè és comprensible només per a iniciats, 

així com per la unitat que s’hi dóna entre l’escultura i l’ornamentació, que explica 

detalladament la seva vida espiritual. En quant a l’eternitat, és manifesta aquesta en el 

domini de la línia horitzontal, la base domina l’altura,  en l’obra de caràcter massís, 

monolític, i en les sales hipòstiles, de manera que l’element sustentat domina i reforça 

aquesta arquitectura adintellada donant-li un caràcter de gravetat.388 Tot aquest aparell 

arquitectònic representava un estat espiritual on les forces de la naturalesa encara no 

havien estat deslligades de la seva significació immediata. La religió egípcia era encara 

una religió natural, els seus déus no havien adquirit encara característiques espirituals, 

és a dir humanes. Per això l’arquitectura prenia capacitats expressives pròpies de 

l’escultura. Amb aquests pressupòsits ens trobem totalment dins d’una temàtica 

completament hegeliana, allò que Hegel definí com a arquitectura simbòlica.       

Ideològicament propera a l’egípcia, l’arquitectura índia, així com les seves filles 

les arts sumptuàries, tingué caràcter sacerdotal. Els arquitectes descendien de 

Visreakarma, l’arquitecte celeste, i havien d’estudiar religió, astrologia, geometria, 

aritmètica i escultura, de manera que tota obra no regulada al codi religiós estava 

condemnada a la maledicció eterna. La construcció en forma prismàtica, segons Rogent, 

revelava misteri i eternitat,  evidentment, participava de característiques semblants a les 

de l’egípcia, compartint el seu caràcter simbòlic 389.  

També estava Rogent al cas de les excavacions que s’estaven fent a 

Mesopotàmia, però, pel que es veu, no se n’havia fet una idea gaire clara de quines 

                                                 
388 ROGENT, op. cit.,  pgs. 198-202 
389 Ibid., p. 203 
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característiques en podia ressaltar390. En canvi, en el seu afany de rescatar els  orígens 

religiosos de l’arquitectura, havia resseguit la Bíblia a la recerca de dades sobre 

arquitectura, fonamentalment sobre el Temple de Salomó al capítol XXXVI del Llibre 

III dels Reis i sobre els seus arquitectes, que ell  creia els primers coneguts de la història, 

Besalel i Oboliab. Tanmateix per a Rogent allò més important era la pròpia revelació 

divina, feta a Moisés, sobre les característiques que havia de tenir el tabernacle, on ja 

s’especificaven la forma i la disposició de l’obra, els materials de construcció, i el 

desenvolupament de la forma, en estil adintellat391. 

 

2.4.6.2. Arquitectura clàssica 

L’arquitectura simbòlica donà pas a Grècia a l’arquitectura clàssica. Pere Hereu 

veié ja clar el lligam entre aquest capítol dels apunts de Rogent i l’Estètica de Hegel. 

Rogent afirmava: “El arte oriental primitivo, en sus manifestaciones monumentales 

traduce y siente las grandes obras de la naturaleza. El hombre griego toma por tipo y 

se inspira de la naturaleza del hombre de lo que tiene de inteligente y libre.” A la 

primera frase hi distingim clarament la definició d’arquitectura simbòlica segons el 

model hegelià, en la segona la d’arquitectura clàssica. Hereu estableix la comparació 

amb el text de Hegel: “Lo que caracteriza el arte simbólico es que tiene por punto de 

partida las intuiciones extraídas, las formaciones naturales” (...) “En el arte clásico lo 

sensible, lo figurado deja de ser natural.” (...) “El espíritu del arte ha hallado al fin su 

forma. El verdadero contenido es algo espiritual concreto, cuyo elemento concreto está 

representado por la forma humana porqué es la única que puede revestir lo espiritual 

en su esencia temporal.392 ”  Certament Grècia representà la fi de l’arquitectura 

simbòlica, del contingut natural es passà al contingut humà, espiritual, segons Hegel. 

Però aquesta no era pas la interpretació romàntica que en feren ni el propi Elies Rogent, 

ni el seu deixeble Gaudí. Allò que per a Hegel és progrés del espiritual, en les seves 

formes humanes, concretes, conceptuals, per als romàntics és una pèrdua d’allò diví 

contingut en el natural. La dimensió humana d’equilibri, que representa l’arquitectura 

grega no és pas, com creia Hegel, la fi de l’arquitectura, ans al contrari és un pas en fals, 

que si bé fou necessari en l’ordre tècnic, fou contraproduent en l’ordre simbòlic. Perquè 

l’arquitectura grega, ben al contrari, que l’egípcia o les orientals fou incapaç de 

                                                 
390 Ibid., p. 204 
391 Ibid., p. 206 
392 HEREU, op. cit., p. 80 
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representar el sant, de donar una intuïció de la divinitat. Doncs per al romàntic li calia a 

l’arquitectura romandre incomprensible, dins del cercle del no explicable, per a 

esdevenir simbòlica i per tant cristiana. La seva millor virtut,  l’equilibri, era el seu 

pitjor defecte, doncs només el desequilibri pot donar sensació del sagrat. Tota 

racionalització de la divinitat, com fou l’arquitectura grega, està abocada a un fracàs 

simbòlic. Aquesta arquitectura aconseguí donar la dimensió i simbolitzà la divinitat, en 

quant a allò de meravellós i d’igualment incomprensible que la racionalitat humana 

representava. Aquest fou el gran moment de l’arquitectura dòrica. Si Grècia havia 

aconseguit, per fi, l’equilibri entre elements sustentats i sustentants la qual cosa 

representava un equilibri entre matèria i esperit i aquest era el motiu del seu classicisme, 

a Elies Rogent, com a bon romàntic, li calia destacar sobretot aquells moments de 

l’arquitectura grega en els quals aquesta  encara conservava elements simbòlics 

importants. Aquells moments de l’arquitectura grega en els quals la humanització 

encara no era del tot efectiva foren els que Rogent seleccionà preferentment. Els 

moments en els quals hom pot intuir-hi encara un profund sentit religiós. Per aquest 

motiu, dels estils clàssics, fou el dòric el que  meresqué de forma preferent la seva 

atenció i d’aquest els aspectes més virils i monumentals. “El sustentante tiene fuste y 

capitel. Es robusto valiente y acentuado. No necesita basa porqué debilitaría la 

manifestación (?). El primero es algo cónico, irregular y con estrías en su perímetro, y 

el segundo tiene dos elementos esenciales que son el equino y el ábaco. El primero 

tiene perfil elíptico, que acusa con energía su oficio y el segundo, de corte recto y 

severo, tiene la valentía que corresponde para recibir el elemento sostenido.393”  El 

llenguatge denota clarament termes lligats paradigmàticament a la força i a valors de 

solidesa i virilitat. L’ordre dòric, doncs, en certa manera seguiria essent vàlid, si 

s’apliqués la teoria de Vitrubi, tal com recomanaven Alberti i Viollet le Duc. Tanmateix 

Rogent era conscient que l’arquitecte romà ja havia portat a terme una idealització de la 

columna dòrica i que en realitat aquesta, segons es desprenia dels monuments 

autènticament grecs, era molt més robusta i mai no arribava a la proporció de sis 

diàmetres d’alçada que Vitrubi hauria volgut. Aquests criteris, clarament romàntics, 

allunyaven Elies Rogent d’una concepció neoclàssica de l’arquitectura grega basada en 

les idealitzacions de Winckelmann, que eren les habituals en l’arquitectura eclètica de 

l’època. De la mateixa manera que reivindicava el caràcter polícrom de l’arquitectura 

                                                 
393 ROGENT, p. 213 
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grega, un aspecte que sovint s’ha considerat una originalitat de Gaudí 394. Així doncs, el 

prestigi del dòric per a Rogent va lligat a dos conceptes que ja hem senyalat com a 

components de la retòrica romàntica: la força i l’antiguitat. Hem fet ja esment dels mots 

lligats al paradigma de força que trobem en el vobulari de Rogent per referir-se la dòric, 

tanmateix potser caldria, per oposició fixar-se en els mots relacionats amb el paradigma 

de feblesa que Rogent utilitzà per referir-se al jònic. “El capitel no tiene la  rigidez del 

dórico, para recibir la parte sostenida, pues su forma elástica, flexible y delicada es un 

blando asiento que recibirá la carga dulcemente, que a su vez será ligera y 

proporcionada al cuerpo receptor395”.  La confrontació de conceptes força feblesa és 

prou clara, el vocabulari utilitzat entorn del dòric, es mou sempre dins del paradigma de 

la força i de la virilitat, mentre que l’utilitzat entorn del jònic es situa en la feblesa i la 

femineïtat. Així, “el capitel jónico con sus volutas y campanas tiene frente y costados, 

recuerda, aun débilmente, la zapata y da la idea de un cuerpo velado con ricos 

ataviós...396” Sembla clara la relació que Rogent estableix entre l’ordre jònic i el cos 

femení, encara que només sigui “feblement”. No menor importància tindrà en el conjunt 

d’aquesta investigació la vinculació de prestigi que Elies Rogent  establia entre el dòric i 

la més primitiva arquitectura i això en el sentit que el més antic i primitiu s’ha relacionat 

des de sempre amb el sant i el sagrat. Rogent es feia ressò del mite que vinculava 

l’origen del dòric i de l’arquitectura grega al propi Apol·lo, que donaria per tant un 

origen diví a l’art arquitectònic i d’aquesta manera la dòrica s’afegiria a les 

arquitectures sagrades de l’Índia, d’Egipte i del temple salomònic. “Pausanias cuenta 

que el primitivo templo de Delfos era una cabaña construida de laurel.(...) Pausanias 

manifiesta igualmente que el tercer templo de Delfos era de bronce. Este mismo templo 

ha sufrido cinco incendios distintos, dato que prueba que el material dominante era el 

leñoso. Últimamente se ha descubierto el templo de Apol·lo en Delfos.397”  El temple 

d’Apol·lo a Delfos era, doncs, per a Rogent, i per allò que Gaudí havia d’aprendre com 

a estudiant d’arquitectura una mena de monument fundacional de l’arquitectura 

occidental. D’aquí la seva inclusió, com veurem més endavant, en el programa del Park 

Güell. 

Tot i que havien excel·lit en la utilització de l’estil corinti aquest fet no fou 

suficient per salvar els romans de la crema de Rogent. Si el dòric representava la força i 

                                                 
394 Ibid., p. 220 
395 Ibid., p. 214 
396 Ibid., p. 214 
397 Ibid., p. 211 
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la divinitat, lligada a allò més primitiu, el jònic la feblesa i la femineïtat, lligada a 

l’elegància, la lleugeresa, l’elasticitat, l’estil corinti representava la riquesa. El romans, 

segons Elies Rogent, van crear un sistema constructiu, però això no va pas significar 

que trobessin una manifestació estètica, perquè el dualisme entre arquitectura 

adintellada i arquejada produeix una vaguetat conceptual i manifesta l’absència de geni 

creador. És a dir, els romans mancaren d’idea, conegueren diverses, tècniques les 

saberen aplicar però no tenien res a dir. La seva arquitectura estigué mancada 

d’entusiasme, fruit d’una època sense creences, dominada per l’escepticisme i  els 

valors materials, com la del seu propi temps398. 

 

2.4.6.3. Arquitectura romàntica o cristiana 

Rogent seguí Schlegel i Piferrer en la seva concepció de l’arquitectura cristiana. 

El caràcter immaterial del Déu cristià fou una dificultat que la primera arquitectura 

cristiana no pogué superar fàcilment així com no havia estat possible una art basat 

només en la Bíblia, precisament per aquella prohibició inicial del judaisme que prohibia 

tota representació de Déu i, per tant, de la figura humana. El dualisme matèria i esperit 

consubstancial del cristianisme, topava amb un art com l’arquitectura on l’aspecte 

material s’imposa a l’espiritual. La dificultat de fer una arquitectura espiritual és un dels 

problemes plantejats per Rogent399.   

L’arquitectura musulmana s’enfrontà a la mateixa problemàtica  que tampoc 

resolgué i en resultà una construcció  mancada d’unitat, molt complexa, amb forces que 

actuen aïlladament o combinades. Aquesta diversitat i manca d’unitat quedava 

dissimulada per una voluntat estètica que es manifestava mitjançant l’escultura 

totalment arquitectònica, i per la utilització del color400. 

Tanmateix el trencament vers una arquitectura espiritual s’efectuà ja en 

l’arquitectura paleocristiana, que, encara que no trobà la forma d’expressió més 

adequada, ja donà les primeres passes vers una arquitectura cristiana. Aquest trencament 

afectà les plantes, quan la planta basilical més adaptable a la simbòlica forma de creu 

substituí les plantes tradicionals dels temples clàssics. D’altra banda calia tenir en 

compte la característica assembleària del culte cristià que no s’adaptava a l’estructura 

                                                 
398 Ibid., pgs. 227-230 
399 Ibid., pgs. 235-237. Veure més endavant capítol sobre la Sagrada Família 
400 Ibid., pgs. 238-244 
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del temple clàssic401. Tanmateix el canvi no és tan sols formal, el canvi és religiós, la 

nova arquitectura és un element constitutiu de la nova religió. “El cambio de creencias 

religiosas produce el cambio del arte monumental402”.  L’art clàssic mostrava l’equilibri 

entre l’espiritual i el material, i aquest equilibri reposava en el dintell, peça clau entre 

parts sustentants i sostingudes. Així, doncs, si l’augment del paper de les columnes, per 

la seva alçada i el seu diàmetre, per exemple en el dòric arcaic, trencava aquell equilibri 

en favor de la part sustentant, i, així,  reforçava el protagonisme de la naturalesa, en l’art 

cristià aquest protagonisme recau absolutament sobre la part sostinguda. És a dir, la 

coberta.    

L’arquitectura cristiana és l’arquitectura de l’arc. A mesura que el cos sostingut 

guanya importància la perd el cos sustentant403. El temple cristià trasllada el centre 

d’atenció de la columna, l’element sustentant, a la coberta, l’element sostingut, per, 

d’aquesta manera aconseguir una espiritualització de l’arquitectura i així proclamar la 

superioritat de l’esperit sobre la matèria, amb la qual cosa seguia la teoria de Hegel 

sobre l’arquitectura gòtica404.   

Així doncs l’arquitectura cristiana tenia necessitat, per expressar la seva 

espiritualitat, de traslladar els seus màxims elements simbòlics de la terra al cel, 

l’arquitectura cristiana havia de ser una arquitectura de l’aire, amb una coberta 

arquitectònica que, lluny de tancar el temple, allò que feia era obrir-lo espiritualment.        

Aquesta voluntat de trencament podia observar-se ja en l’arquitectura bizantina que 

trencà amb la tradició pagana i buscà elements expressius propis del cristianisme. La 

cúpula fou el gran primer element diferenciador d’aquesta arquitectura, la primera gran 

coberta del cristianisme, amb tot el seu simbolisme. La cúpula bizantina es diferenciava 

de l’antiga per la seva major elevació405. Aquesta tendència a la verticalitat, no només 

en els elements sustentants, sinó també en els elements sostinguts és la primera 

característica de la recerca de l’arquitectura cristiana. Des de Bizanzi, i concretament 

des de Santa Sofia, el temple cristià esdevé una construcció plena de simbolisme que cal 

desxifrar en clau teològica. “Al nacer una creencia se reviste de símbolos que 

manifiestan su vida exterior. Los bizantinos adoptan primero el círculo y el octógono 

cubierto con la cúpula que recuerda el triunfo de Jesucristo elevándose en la bóveda 

                                                 
401 Ibid., p. 234 
402 Ibid., p. 234 
403 Ibid., p. 234 
404 Ibid., p. 233 
405 Ibid., p. 235 



 156 

celeste. Esta forma pronto es insuficiente y lo completa la cruz griega. La cruz es 

simbólica, está formada con cuatro gammas, tercera letra del alfabeto griego  y tercer 

número del sistema de numeración. La figura que resulta  se llama gammada y 

representa la trinidad406” . Sembla evident que al costat d’Elies Rogent, Antoni Gaudí 

no tan sols va aprendre arquitectura sinó també molta teologia. Tanmateix el problema 

de l’arquitectura cristiana queda ja des d’un principi perfectament definit: col·locar la 

cúpula que cobreixi la intersecció de la creu407. És a dir, dissenyar grans plantes 

simbòliques, en forma de creu grega, primer, de creu llatina, després, i cobrir-les de 

forma igualment simbòlica amb grans sistemes sòlids que atraguessin l’atenció dels 

fidels vers la part més alta del temple, allà on Jesucrist s’havia alçat en la volta celeste, 

simbolitzada per la volta  bastida pels arquitectes cristians, que d’aquesta manera 

transcendeixen la seva funció merament constructiva per esdevenir teòlegs, o potser 

profetes, per formar part de la revelació continua (la tercera  revelació de   F. Schlegel) 

que el romanticisme preconitzava. 

Potser per això l’Elies Rogent professor de Teoria de l’Arquitectura s’acostava 

molt a les tesis mantingudes per Víctor Hugo a Nôtre Dame de Paris i mantenia que el 

romànic era una arquitectura de caràcter sacerdotal, que seguia  la tradició bizantina, 

amb la qual cosa la lligava amb allò que havia afirmat sobre les arquitectures més 

primitives, sobretot la egípcia i l’índia. “El sacerdote es el arquitecto. Influencia 

monacal en la arquitectura408”. Però cal recordar, que en aquestes arquitectures, així 

com en el temple d’Apol·lo a Delfos409, l’arquitectura és una art ritual que els mateixos 

déus havien concedit als homes i que la construcció de temples, lluny de ser un afer 

merament tècnic o fins i tot artístic, era sobretot un afer religiós. Allò que importa en la 

construcció d’un temple és el seu simbolisme teològic. En aquest punt, Elies Rogent es 

trobava a anys llum de l’eclecticisme dominant i el seu pensament havia d’exercir una 

influència determinant sobre Antoni Gaudí.           

L’acostament d’Elies Rogent a l’arquitectura medieval havia estat en un principi 

literari. Així hem vist com ja des de molt jove resseguí els monuments consignats per 

Piferrer. La seva interpretació de l’art medieval tenia una arrel que venia directament 

del romanticisme alemany i el seu cunyat, el pintor Claudi Lorenzale, fou qui l’introduí, 

                                                 
406 Ibid., p. 236 
407 Ibid., p. 236 
408 Ibid., p. 244 . Sobre  Egipte p. 198, sobre l’ Índia p. 203 
409 Ibid., p. 211. Tal com explicava Pausànies  
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ja des una primerenca visita a Santes Creus, en els secrets de l’art medieval410. La seva 

interpretació estava directament inspirada en Schlegel. Anys més tard, el 1855, Rogent 

viatjà per Europa central altre cop en companyia de Lorenzale. La catedral d’Estrasburg, 

de ressonàncies goethianes, mereixia un elogi especial. “La obra que descuella sin rival 

y que le da tipo muy característico es su célebre catedral con su área y afiligranada 

torre (....) la obra clásica del arte ojival, por su elevación, delicadeza de sus formas, 

puros perfiles y exuberante exornación, causa una impresión tan sublime y majestuosa 

que parece imposible que manos humanas hayan podido realizar monumento tan 

acabado y poético. Para mí nada significan las obras mejores de las artes griegas y 

romanas. No obstante, ¡cuanta injusticia!” I es lamentava que el nom del constructor 

del campanar s’hagués oblidat, mentre es segueixen recordant els autors dels 

monuments clàssics411.          

De fet Rogent valora en el romànic els elements de transició vers el gòtic, els 

elements que havien de donar pas a una autèntica arquitectura cristiana412. D’aquests 

elements en destacava les voltes de canó que substituïen les cobertes llenyoses, de 

manera que evitaven els incendis, però alhora donaven a l’edifici un caràcter etern molt 

més d’acord amb les essències cristianes. D’altra banda ressaltava la verticalitat que va 

apareixent  a mesura que el romànic va madurant amb les voltes d’aresta i permet 

gràcies al contraforts l’aïllament de la columna413.  Pere Hereu ho resumeix d’aquesta 

manera: “Quan Rogent ens parla del romànic més que res ens parla del conjunt de 

transformacions i provatures que entre els segles IV i XII s’han produït a Europa 

occidental a la recerca d’un resolució lògica i completa del problema  de la 

construcció amb arcs i voltes.414” L’element bàsic de l’arquitectura romànica és la volta 

de canó, amb tota la seva problemàtica que portà a solucions imaginatives com foren els 

contraforts i arcbotants que alhora permeteren el definitiu alleugeriment del mur i la 

seva obertura per aconseguir més llum dins del bastiment. S’estableix, i això és molt 

important per a Rogent, una autèntica dependència jeràrquica de la part sustentant en 

respecte a la part sustentada, de manera que la columna rep directament l’arc de manera 

que mostra la seva funció clarament determinada, no per si mateixa sinó com a element 

subordinat a una estructura superior. “La columna se aísla o forma cuerpo con el 

                                                 
410 Ibid., pgs. 180-181 
411 Ibid, p. 108 
412 HEREU, op. cit., p. 84 
413 ROGENT, pgs. 244-245 
414 HEREU, op. cit., p.  83 
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machón marchando hasta el arranque de la bóveda que recibe. Trabajando la columna 

y el machón reunidos, la primera pierde la pesadez del estilo adintelado  y el principio 

de proporcionalidad absoluta, participando de la libertad y movimiento del arco. Estas 

modificaciones cambian la forma del monumento. Su vida es interior y expresa la 

verticalidad y en el exterior domina el contrafuerte desconocido en los siglos 

anteriores.415”  La funció de la columna queda, doncs, totalment modificada deslliurada 

de tota relació amb el basament o amb el mur, la seva relació directa és amb l’arc i la 

seva funció, expressar la verticalitat, trencant qualsevol proporcionalitat, doncs la 

característica de l’arquitectura gòtica és precisament la desproporció, el desequilibri. A 

la columna la seva pesadesa li venia de la relació amb el sòl i amb el mur, de la qual 

l’allibera la subordinació a l’arc, de manera que la columna esdevé lliure doncs la seva 

única relació, ara, és d’ordre espiritual, com deia Hegel, amb el món ideal que 

simbolitza la part sostinguda.     

Durant el segle XI l’arquitectura romànica realitzà els avenços tècnics que 

permeteren l’eclosió del gòtic. Així doncs l’arquitectura gòtica esdevindrà el prototipus 

de l’arquitectura cristiana. En aquest moment de la seva vida, Elies Rogent ja havia 

estudiat a fons les teories de Viollet le Duc sobre l’arquitectura gòtica, la qual cosa li 

permetia superar la visió ingènua dels romàntics sobre el seu origen, alhora que li 

permetia també fer-ne una anàlisi tècnica acurada416. Tanmateix aquesta anàlisi li servia 

per refermar-se en els seus principis romàntics. L’arquitectura gòtica ni tenia origen 

àrab, ni s’inspirava en la selva nòrdica, sinó que fou una evolució lògica de 

l’arquitectura romànica, per motius constructius, però a la recerca dels valors cristians, 

sobretot de la verticalitat, símbol del triomf de l’esperit sobre la matèria. Tanmateix 

aquest canvi es degué al caràcter laic de la nova arquitectura. Els arquitectes deixaren de 

ser monjos i nasqué una arquitectura popular, Rogent atribueix aquest fet a l’expansió 

de la  francmasoneria durant la Baixa Edat Mitjana, una teoria sostinguda per Hugo en 

la novel·la abans esmentada417. L’arquitectura gòtica, altra vegada seguint Schlegel i 

Piferrer, representa l’autèntica arquitectura cristiana perquè aconsegueix incorporar els 

valors constructius de l’arc. Amb l’arc apuntat s’aconsegueix superar la dialèctica entre 

elements sustentants i sustentats. L’equilibri entre esperit i matèria, que havia 

aconseguit l’art clàssic, és superat pel domini de l’esperit, és a dir pel triomf de la 

                                                 
415 ROGENT, p. 245 
416 HEREU, op. cit., p. 83. ROGENT, p. 247 i 248 
417 ROGENT, op. cit., p. 247 
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verticalitat 418 . D’aquesta manera el gòtic imposa una nova proporcionalitat. 

L’arquitectura clàssica grega, de proporcions humanes, porta dins l’escala de relació del 

tot amb les parts i d’aquestes entre si. En canvi, la gòtica estableix un desequilibri, 

doncs pren l’home no en les seves parts, i de forma proporcionada, sinó com a totalitat, 

de manera que la  relació resulta grandiosa, doncs ens dóna idea del diví de l’home. El 

gòtic es basa en un sistema intencionat de desequilibris. La nau central és ampla i llarga, 

però té poca amplada. Aquests desequilibris són el fonament de la seva espiritualitat, 

perquè ressalten la tendència a la immaterialitat419. Perquè la seva raó constructiva, i en 

això segueix Viollet, es una voluntat d’alleugerir la robustesa del romànic mitjançant 

solucions que neixen de la pròpia lògica de l’edificació. I és en aquest sentit que té una 

gran importància el caràcter popular del gòtic, perquè encara que les aportacions vénen 

del camp laic, la societat religiosa medieval és prou sòlida per afrontar aquest repte. I en 

aquest aspecte Rogent s’aparta d’Hugo, que veia en  el gòtic el triomf de 

l’individualisme de l’artista modern, i torna als romàntics alemanys o, possiblement, al 

Ruskin de The Stones of Venice. També hi cabria la possibilitat, com li sembla a Pere 

Hereu, que Rogent veiés el gòtic el model de l’Edat Mitjana catalana, plena de forces 

creatives, al qual caldria prendre com a patró en un moment també emergent de la 

societat catalana. “Aquell moment on les comunitats nacionals s’uneixen, lliures de 

contradiccions i l’arquitectura és alhora instrument i expressió d’aquesta unió. Aquell 

moment en què un grup reduït d’homes posseeix el saber que fa possible tot això i 

aquest saber els uneix tot situant-los en una esfera superior. (...) Miratge, en fi, que deu 

emocionar doblement com a arquitecte del XIX, ja que l’afecta com a intel·lectual i com  

a membre d’una burgesia que recolza en el nacionalisme el predomini de la seva 

classe.420”   

Així doncs, Rogent planteja una anàlisi del gòtic que des del punt de vista tècnic 

depèn fonamentalment de Viollet i és bàsicament teòrica, perquè no es fonamenta en el 

gòtic català, sinó en el gòtic francès421. El fonament tècnic de l’arquitectura  gòtica és 

l’evolució de la volta d’aresta. “En el siglo XI se ponen arcos diagonales en  los 

encuentros, que determinan y apean la bóveda, sujetándola a la elipse peraltada que 

resulta de la plena cimbra, tomada como forma matriz. En este caso, los arcos torales, 

                                                 
418 Ibid., p. 247 
419 Ibid., pgs. 248 i 249 
420 HEREU, op. cit., p. 85. Cal remarcar la influència ja esmentada de la historiografia marxista 
representada per Arnold Hauser  
421 HEREU, op. cit., pgs. 85 i 86 
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para su fácil aparejo, deben apuntarse, resultando la bóveda de generación irregular a 

cambio que adquieren los arcos. Naciendo en consecuencia la forma ojival. El arco es 

el sustentado de la bóveda y el muro es un simple cerramiento422.”  És a dir l’origen del 

gòtic és la necessitat de construir grans voltes i la recerca de les millors condicions 

tècniques  per a construir-les. Aquest és l’origen, però també el tema de l’arquitectura 

gòtica, de manera que els problemes constructius passen a ser els protagonistes de 

l’arquitectura. “En el siglo XII para aumentar  la luz, la esbeltez y la verticalidad el 

arco botarel sale al exterior, se aísla, y fija en puntos singulares, donde se reúnen los 

arcos torales, las ojivas, los formeros y cabeceros, para oponerse a la acción de su 

resultante.” La mecànica convertida en espectacle. Un espectacle viu, un teatre 

d’operacions on forces de diversa índole lluiten entre elles. Una autèntica batalla de 

pedra.  “Este cambio produce una revolución, pues a las resistencias pasivas, les 

suceden fuerzas activas que obran constantemente. El arbotante no es un cuerpo 

muerto, sujeto simplemente a las leyes de la gravedad, es vivo y activo, tiene 

movimiento propio, y contrarresta una fuerza por la acción de otra fuerza.423 “    El 

mèrit d’aquesta arquitectura rau en mostrar aquesta batalla mecànica.  I això ens 

conduiria directament al tema de la sinceritat. Per a Rogent, com per a Viollet, el gran 

mèrit del gòtic és la seva sinceritat narrativa, com les raons constructives són mostrades 

externament i esdevenen així l’argument de l’arquitectura, que d’aquesta manera es 

constitueix com a temàtica narrativa. El gòtic ens presenta el procés de la pròpia 

construcció de l’edifici com a problema i ens mostra les solucions que l’arquitecte hi 

troba. La recerca d’aquestes  solucions és  per al positivista Viollet la raó de ser de 

l’arquitectura, per al romàntic Rogent representa el camí  per assolir una arquitectura 

cristiana. Tanmateix la sinceritat  es constituirà en un dels elements bàsics de la crítica 

arquitectònica com a criteri i com a valor. Així veiem que la manca de sinceritat és ja un 

dels elements bàsics sobre els quals sustenta la seva crítica de l’arquitectura 

renaixentista: “La influencia de Miguel Ángel es fatal para la arquitectura, pues al 

buscar la falsa grandiosidad de la masa, olvida el principio constructivo que manifiesta 

la vida estática del monumento.”  L’arquitectura posterior a Miquel Àngel, doncs, fou 

incapaç  de manifestar les seves raons constructives, la seva vida estàtica, per tant no 

fou sincera. Gaudí radicalitzarà les posicions de Rogent i arribarà a criticar el gòtic de 
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manca de sinceritat, precisament perquè l’arcbotant, lluny de mostrar aquella batalla de 

forces que hi veia el seu mestre, l’amagava424.  

El motiu estètic del desenvolupament de l’estil gòtic és l’arc. Rogent ja havia 

manifestat que l’arquitectura cristiana era l’arquitectura de l’arc. Igualment ja havíem 

posat de relleu el desequilibri que suposava situar el motiu estètic de l’edifici en la part 

més alta de l’element sostingut. I d’aquesta manera invertir l’ordre constructiu. Per dir-

ho gràficament, Rogent, en referir-se, al gòtic vol que aquest comenci la casa per la 

teulada. “La parte sustentante nace del arco que recibe, manifestando en el primero la 

individualidad de los servicios que debe satisfacer.425”   És a dir, no és la planta sinó la 

coberta la que determina l’estructura de l’edifici. No són les formes sustentants  que 

eixint de terra fan créixer l’edifici, sinó, ben al contrari, aquest arbre té la seva raó de ser 

en la seva part superior, les veritables arrels no són a la terra, sinó al cel. Això 

evidentment és tan teològic com arquitectònic. Per això el desenvolupament estàtic i 

estètic de l’obra depèn de la relació establerta entre els arcs diagonals, capçaler i former 

que constitueix l’organisme426. 

Aquest desequilibri, d’arrel teològica, es veu reforçat per la funció que Rogent 

creia que el gòtic conferia  a la columna de reforçar la verticalitat. Tant el fust llis, com 

el tractament del capitell, en el qual es veu la intenció d’unificar la part sustentant i la 

sostinguda, serven aquesta finalitat. Tanmateix la funció de la columna és només 

reforçar el sentit de verticalitat “pues ésta crece  en razón directa de la elevación que 

toma el elemento sostenido.427”  En realitat, doncs, la verticalitat no seria causa sinó 

conseqüència del principi generador de la forma gòtica, la volta. 

“A les lliçons del gòtic la influència hegeliana és més transparent que en 

qualsevol altra lliçó. Rogent assumeix incondicionalment tota la noció hegeliana del 

gòtic com arquitectura romàntica i les valoracions que fa  d’aquesta arquitectura 

semblen una transcripció directe del que diu Hegel al capítol sobre l’arquitectura 

romàntica de la seva Estètica. (...)“Rogent accepta bona part de les formulacions de 

                                                 
424 Són conegudes les crítiques de Gaudí al gòtic perquè  utilitzava crosses, és a dir arcbotants. 
425 ROGENT, op. cit, p. 249  
426 Ibid., p. 249. Aquesta idea prové tant de August Schlegel com de Hegel, com ja havíem explicat en un 
capítol anterior. Rogent allò que fa és donar-li al tòpic romàntic un sentit arquitectònic, basant-se en la 
teoria de Viollet-le-Duc     
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Hegel perquè aquestes formulacions serveixen per a justificar el gòtic com culminació 

de l’art.428”    

 

2.4.6.4 El Renaixement 

Rogent és extraordinàriament crític amb l’arquitectura del Renaixement. Ho és 

per motius ideològics i ho és per motius constructius. Motius ideològics i constructius 

que coincidien en el que ell havia denominat estil. “En los estilos anteriores al 

Renacimiento hay motivo constructivo subordinado a otro estético, producto del estado 

social, político y religioso de cada civilización.429 “  En opinió de Rogent el canvis que 

es produïren durant aquesta època no foren prou significatius per justificar un canvi 

d’estil sinó que es degueren a impressions externes que portaren a emmirallar-se en una 

civilització morta que ja no havia de renéixer. Miquel Àngel va menysprear la tradició 

cristiana i establí una sèrie de principis a través dels quals intentava reequilibrar l’edifici, 

retornant-lo a dimensions humanes. Però en deslligar estètica i estàtica la construcció de 

l’edifici ja no seria simbòlica. És a dir, l’arquitectura, com a exposició d’una mecànica 

de forces, deixaria de ser eloqüent. En tot cas el seu llenguatge ens remetria als elements 

caducs de l’arquitectura clàssica, que de cap manera serien capaços de transmetre el 

missatge cristià430. Trencada la tradició cristiana, i sense un  autèntic contacte amb les 

causes que en el seu temps generaren l’arquitectura clàssica, l’arquitectura del 

Renaixement derivà  vers un caos d’interpretacions personals. Lluny de materialitzar 

l’idea, l’artista barroc l’amagava. Totes les parts es desorganitzen, per dificultar la 

lectura general de l’edifici. La línia constructiva es veu superada per la decoració431. La 

reacció clàssica comportà al retorn a Vignola, el moment més pur del Renaixement, 

però l’art neoclàssic també havia de fracassar  perquè: “Las formas arquitectónicas no 

son hijas del sentimiento.(…)  Falta de creencias en los artistas. (…) La erudición se 

antepone al sentimiento. (…) Falta el franco desarrollo de un principio estático que 

corresponde a un sentimiento estético432.”  Evidentment, estem davant d’una crítica, 

tanmateix, si invertim els termes, estem davant d’un programa. Un programa del qual es 

desprèn que cal tornar a fer arquitectura cristiana i això no serà possible si no es donen 

                                                 
428 HEREU, p. 85. Veure també nota 41del seu llibre on insisteix sobre les coincidències entre Hegel i 
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constructives de Viollet  p. 85    
429 ROGENT, op. cit., p. 254 
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les condicions necessàries en els artistes i en la societat. Aquestes condicions seguirien 

l’esquema de les crítiques: una arquitectura que representi les necessitats espirituals del 

seu temps. “En los siglos anteriores cada pueblo ha tenido artes que respondían  a las 

necesidades morales o utilitarias de su organismo social y religioso.433”  Això haurà de 

comportar l’acció d’arquitectes cristians que entenguin la construcció de temples com 

un acte religiós, no merament arquitectònic. “Si tuviéramos la robusta fe de los siglos 

medios, el arte tendría un punto de apoyo en Europa y sería un lazo que unificaría 

nuestras manifestaciones.434”  No n’hi haurà prou de resseguir un catàleg d’edificis 

considerats bells, la nova arquitectura haurà de trobar la bellesa en el seu simbolisme i 

aquest simbolisme haurà de manifestar-se en els elements constructius. “Conforme 

adelantan los procedimientos técnicos, el arte busca el hermanamiento de las nuevas 

formas  con las ideas y sentimientos que deben expresar. La construcción en el presente 

siglo tiende a la conglomeración y a la unificación de elementos varios, para constituir 

la unidad de la obra arquitectònica. Falta encontrar el principio estático estético de su 

desarrollo.435” Creiem poder afirmar que Antoni Gaudí es va amarar en la seva joventut 

d’aquest programa i que, en certa manera, es va creure escollit per completar la 

mancança que Rogent denunciava.  

Rogent pensava que l’eclecticisme, donades les condicions d’anarquia religiosa 

social i política d’Europa, era l’única escola que superar aquest repte. Tanmateix Rogent 

és crític amb aquesta arquitectura, la del seu temps, per diversos motius. “El decorado 

no nace de un sistema racional constructivo. Generalmente forma una envolvente que 

manifiesta una vida superior al realismo de la obra. 436 ”  És a dir no hi ha 

correspondència entre l’estructura interna de l’edifici i la seva aparença exterior, que és 

un mer decorat. Hem fet ja referència al tema de la sinceritat arquitectònica com un dels 

grans debats de finals de segle i que es manifestarà en l’anomenat Modernisme. Rogent, 

doncs, reclamava una correspondència entre formes externes i internes de l’edifici, que 

els motius decoratius responguessin a necessitats  constructives. D’altra banda, la 

diversitat de mètodes i materials constructius impossibilitava la unitat de l’obra i a més 

l’estandarització dels materials obligava a preferir la línia recta a la corba i dificultava la 

utilització de l’arc. Finalment es mostrava obert a utilitzar el ferro combinat amb el 

vidre i valorava, també, el ferro colat que podia donar un caràcter típic a la   

                                                 
433 Ibid., p. 257 
434 Ibid., p. 257 
435 Ibid., pgs. 258 i 259 
436 Ibid., p. 259 
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manifestació, sobretot, com element sustentant. Pere Hereu interpreta l’eclecticisme de 

Rogent com un pas previ a un nou estil. Un estudi per descobrir lògica dels estils 

històrics i recuperar-ne allò que pugui ser valuós per a la nova arquitectura, un procés de 

destrucció i recomposició. La història de l‘arquitectura seria una eina fonamental per a 

bastir una arquitectura moderna437. 

Tanmateix, segons el nostre criteri, aquest eclecticisme, però, fou merament 

instrumental, no ideològic. L’eclecticisme podia ser en aquell moment la sortida a una 

mancança de futur per a la Història de l’Arquitectura, no pas el seu futur, un estil que 

encara havia d’arribar i ja hem definit. Perquè, tot i les seves limitacions, l’arquitectura 

és una activitat de l’esperit i per a l’esperit, i la seva funció és comunicativa i simbòlica. 

“En todos los casos su lenguaje será elocuente para hacernos descubrir los ideales que 

nos elevan sobre el campo de los sentidos438” . És a dir, Rogent partia de la premissa 

que l’arquitectura és un art on l’expressió és difícil, on la comunicació d’idees no 

sembla ser l’objectiu principal, tanmateix l’arquitectura no podia renunciar a satisfer a 

l’home com a ésser espiritual, racional i sensible. És a dir l’arquitectura és concebuda 

com a llenguatge,  tal i com els Schlegel, Hegel i Víctor Hugo l’havien imaginat, amb la 

diferència que aquests sempre es referiren a un art del passat, l’eloqüència del qual, en 

el cas de Víctor Hugo, després en l’època del llibre estava en entredit. L’arquitectura, 

doncs, és un activitat de l’esperit i la seva funció és parlar del diví  

I tot i que Elies Rogent, per raons pràctiques, en molts aspectes seguis criteris 

eclecticistes, ideològicament es situava a les antípodes d'aquest corrent. "Mancada 

d'ideals, mancada de fons, la societat contemporània no té per a Rogent cap possibilitat 

d'art veritable439" 

 

 

.  

 

 

 

 

                                                 
437 HEREU, op. cit., pgs. 87 i 88  
438 ROGENT, op. cit., p. 176 
439 Pere HEREU,  "La idea d'arquitectura en l'escola que Gaudí conegué",  Dins "Gaudí i el seu temps" 
Barcanova, Barcelona, 1990. En aquest assaig  l'autor recull les idees estètiques d'Elies Rogent 
contingudes en els seus apunts de classe i la seva influència en la formació de Gaudí. Pàgina 36. 
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2.5  La influència de John Ruskin sobre Gaudí, més enllà del tòpic 

2.5. Introducció 

Resulta gairebé un tòpic, en plantejar un estudi sobre els orígens de 

l’arquitectura gaudiniana, el fer esment a l’obra de John Ruskin, tot i que es desconegui 

si l’arquitecte arribà  a conèixer en la seva joventut l’obra del pensador anglès440. En tot 

cas s’ha considerat que l’obra de Ruskin formaria part del paisatge cultural de l’època441. 

Certament fou així encara que, segurament, allò que influí més sobre Gaudí no foren pas 

els textos de teoria de l’arquitectura de la primera època, sinó els textos morals i polítics 

del Ruskin de maduresa. Volem dir amb això que la influència de Ruskin, com la de 

Pugin, fou més ideològica que no pas artística, si és que ambdós aspectes es poden 

destriar. Tanmateix, és precisament la ideologia l’objecte del nostre treball.     

Les idees arquitectòniques de Pugin tingueren un ampli ressò per diversos 

conductes: Els eclesiologistes en foren un, els arquitectes anglesos que treballaren a 

Alemanya un altre, el propi fill de Pugin, establert a Bèlgica, també contribuí a 

l’expansió del neogòtic. Però, sens dubte, fou través de l’obra de John Ruskin que les 

idees de Pugin arribaren a públics molts més amplis, perquè Ruskin les féu seves i les 

elaborà al llarg d’algunes dècades, tant com a teòric de l’arquitectura com en el seu 

paper de pensador moral. Hem dit que els pressupostos arquitectònics dels quals partia 

Pugin eren, de fet, postulats religiosos, John Ruskin farà el mateix, en basar la seva 

teoria sobre set principis morals, alguns dels quals coincidien amb els ja esmentats de 

Pugin. 

En els seus principals llibres teòrics sobre arquitectura, The Seven Lamps of 

Architecture442 i The Stones of Venice443 John Ruskin desenvolupà una teoria clarament 

neoromàntica, basada en els historiadors i filòsofs alemanys i deutora de l’obra de  

Pugin. Tots i que els seus plantejaments històrics són bastant confusos, si els comparem 

amb altres que ja hem analitzat, revelen l’empremta teòrica dels Schlegel i dels seus 

continuadors. Per a ell l’arquitectura europea tindria les seves arrels a Grècia amb 

aportacions orientals. Això implicava considerar tres grans tendències d’ordre religiós 

que s’haurien manifestat artísticament a través de l’arquitectura: grega, àrab i bàrbara. 

Així, per exemple, atribuïa a la influència semítica l’espiritualització de l’arquitectura i 

                                                 
440 Juan José LAHUERTA, Univers Gaudí, CCCB, Barcelona, 2002, p. 19 
441 Ibid., p. 19 
442 John RUSKIN, The Seven Lamps of Architecture, Dover Inc., New York, 1989. Reimpressió de 
l’edició de George Allen, Sunnyside, Kent, 1880  
443 John RUSKIN, The Stones of Venice, farem referència a la traducció castellana Las piedras de Venecia 
publicada pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. València, 2000    
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feia una curiosa interpretació bíblica en afirmar que la columna dòrica tenia el seu 

origen en l’Egipte camita, doncs els descendents de Cam haurien estat esclaus dels 

descendents dels altres fills de Noè, Sem i Jaffet. Els orígens de l’art cristià, Ruskin, 

com els seus predecessors, els fixava en la decadència de l’imperi romà. Venècia recollí 

aquesta herència, juntament amb l’esperit heroic dels llombards i l’esperit iconoclasta 

dels àrabs contrari a la idolatria. El Palau Ducal venecià reuní les tradicions romana, 

oriental i bàrbara i per això s’hauria pogut considerar el centre del món444 . 

Contràriament a Pugin i al moviment romàntic, Ruskin era profundament protestant i, 

en aquest sentit, d’alguna manera, iconoclasta. Per això reivindicava també la mística 

islàmica que segons la seva opinió havia espiritualitzat l’arquitectura bàrbara dels 

pobles del nord445. Com Pugin, Ruskin afirmava que l’arquitectura cristiana és una 

arquitectura de pedra i criticava les “arquitectures petrificades”, és a dir aquelles que 

haurien passat de la fusta a la pedra sense transformar la seva estructura. El gòtic fou 

l’art primigeni que reuní aquestes qualitats. Fou una arquitectura cristiana de pedra que 

superava l’herència de les tradicions anteriors i que responia estructuralment i material a 

les seves necessitats constructives i era en aquest sentit una arquitectura veraç. D’altra 

banda reunia la tradició constructiva del món grecoromà amb l’impuls naturalista dels 

pobles bàrbars i amb l’espiritualisme semític. Aquesta síntesi, que representaria l’esperit 

de l’arquitectura cristiana, només es donaria en estat pur en la Venècia dels segles XIII i 

XIV, símbol de l’equilibri entre les tres tendències. L’estat de corrupció religiosa que 

visqué Europa a partir del segle XV condicionà la decadència del gòtic i obligà els 

sectors més conscients a emprendre la Reforma religiosa, però el protestantisme va 

menysprear l’art i, com la pròpia Roma, es decantà pel classicisme renaixentista. Com 

tots els teòrics de l’arquitectura cristiana que hem estudiat fins aquest moment, John 

Ruskin fou molt crític amb l’arquitectura renaixentista i considerà que no s’adequava al 

cristianisme. En el cas del classicisme francès, que qualificava com a racionalista, 

opinava que tenia per objectiu destruir la religió i reintroduir el paganisme446 . 

Fonamentalment, doncs, Ruskin no s’apartava gaire de tota la tradició que ja hem 

descrit, tot argumentant de forma molt semblant les seves teories. Tanmateix accentuava 

el seu caràcter moral i li donava un aire protestant que el distanciava de Pugin i els seus 

predecessors més propers al catolicisme. D’altra banda per a Ruskin el problema social 

                                                 
444 RUSKIN, Las Piedras…, p. 15 a 18 
445 Ibid., p. 20 
446 Ibid., pgs. 20 i 33 
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havia substituït el problema polític dels romàntics. Les seves preocupacions no giraven 

entorn de la identitat nacional de l’Europa cristiana, sinó al problema de la societat de 

classes nascuda a arrel de la Revolució Industrial. En aquests sentit, Ruskin era 

totalment hereu de Pugin i, com en el seu cas,  els seus principals arguments no es 

basaven pas en criteris estètics ni constructius, sinó en criteris morals i religiosos 

aplicats a l’arquitectura i a l’art. D’aquesta manera, Ruskin bastí la seva teoria 

arquitectònica i estètica, però també moral i política. Es tractava d’una mena de 

socialisme cristià, nostàlgic de l’era preindustrial, i inspirat en la teòrica harmonia d’una 

societat medieval  idealitzada, regida per principis cristians. Una utopia de ressonàncies 

platòniques, on tanmateix l’esperit cristià informaria les formes de vida i d’art. En 

aquesta societat els artistes, els arquitectes, haurien d’estar sotmesos a uns principis, que 

són evidentment de caràcter ètic  i religiós, i que Ruskin denominava llànties, perquè 

haurien d’il·luminar el futur de l’art cristià.    

 

2.5.1 El Sacrifici. 

Què és allò que és realment art? Quina és la frontera entre construcció i 

arquitectura? A partir de quin punt podem començar a considerar l’arquitecte com un 

autèntic artista? El primer principi del qual hauria de partir l’artista cristià seria el del 

sacrifici. I Ruskin començava per fer una clara distinció entre arquitectura i construcció. 

L’arquitectura és una de les belles arts i per tant té un contingut religiós i és 

fonamentalment arquitectura sagrada. La construcció es planteja llavors com un sacrifici 

que la humanitat fa a Déu, com aquells que es feien a l’Antic Testament, un sacrifici en 

el qual l’home ha d’oferir el millor que té, com feia Abel, no el que li sobra, com feia 

Caín. Per tant el cost del temple hauria de ser proporcional a les possibilitats dels qui 

l’ofereixen a Déu. I caldria sempre tenir en compte que a Déu no se’l pot enganyar, en 

quant al cost d’aquest sacrifici. En el sacrifici no hi cap la mentalitat capitalista de 

l’estalvi perquè la Redempció va tenir un cost incalculable i l’ofrena que l’home ha de 

fer és d‘ordre espiritual. És a dir, allò que ha estat fet sincerament hauria de plaure a 

Déu, si ha estat construït per a Déu i no per vanitat dels homes. L’arquitectura hauria de 

ser un acte d’adoració447. Per tant un acte econòmicament inútil, perquè les coses més 

belles també són les més inútils448. El sacrifici individual o col·lectiu de béns constituïa 
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un acte d’amor. No és important el resultat, l’església de marbre, sinó l’estat d’esperit 

que les ofereix.  

Ruskin establia tres lleis sobre la bondat d’un edifici. En primer lloc, que realitzi 

correctament les seves funcions constructives. En segon lloc, que expressi allò per al 

que va ser construït amb el millor llenguatge. I, finalment, que complagui  amb la seva 

presència independentment de la seva funció social i simbòlica449 . Tanmateix, 

l’arquitectura, com a art, és una activitat eminentment espiritual: Els edificis han 

d’expressar-se i això exigeix una interpretació que aquell qui no conegui el llenguatge 

no podrà llegir. D’altra banda el sacrifici ens situa també davant l’amor que els 

constructors han posat en l’obra, sovint anònima, sobretot en el treball artesà que hi és 

contingut450. Però sobretot calia considerar l’arquitectura com una activitat intel·lectual 

la finalitat de la qual era expressar-se espiritualment, a través de l’ornamentació, com 

expressar l’amor amb el que havien estat construïdes, és a dir, havien de posar de 

manifest el sacrifici, per amor que havien significat. Aquest sacrifici era sovint anònim, 

perquè l’amor hi era expressat per l’humil artesà  o per la ciutat sencera que participava 

en la construcció de la catedral451.     

En aquest primer capítol, però, Ruskin ja insistia en el que havia estat el 

principal argument  de Pugin, la sinceritat arquitectònica. D’aquesta manera denunciava 

que els principals mals de l’arquitectura moderna vindrien del mal treball, bàsicament 

per voler estalviar, tant en els materials com en els treballs o, contràriament quan, per un 

excés de presumpció, l’ornament es contradeia amb la finalitat de l’element 

arquitectònic i esdevenia banal. Això no significava que Ruskin defensés l’austeritat 

ornamental, ben al contrari, en la seva opinió, no hi havia ornamentació sobrecargada, 

sinó bona o mala ornamentació452.   

 

2.5.2 Veritat 

El nom de la segona llàntia, la de la veritat, ens situa directament davant la 

temàtica de la sinceritat arquitectònica, un tema introduït per Pugin que esdevindrà clau 

en tota la crítica dels segles XIX i XX.. Després d’una introducció de consideracions 

morals i religioses, de caràcter general, de l’ordre de considerar la mentida com a mal i 

                                                 
449 Ibid., p. 36 
450 Ibid., p. 36 i 37. En quant al caràcter expressiu comparar infra amb el que hem dit sobre Elies Rogent. 
Sobre el caràcter col·lectiu i anònim veure infra Víctor Hugo. 
451 Ibid., p. 37. L’esperit col·lectiu anònim i popular era un tòpic des de Víctor Hugo. 
452 RUSKIN, The seven...,  pgs. 21 a 27  
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d’establir una diferenciació entre imaginació i mentida, Ruskin s’enfronta a definir allò 

que ell entén per “Architectural Deceits ”  que ell creu que es poden classificar en tres 

grans grups: engany estructural, engany material i engany en el tipus de treball453. 

L’engany estructural quedava definit de la següent manera “I have limited  these 

to the determined and purposed suggestion of a mode of support other than the true 

one.454”  Encara que el cos humà amaga la seva anatomia, permet endevinar la seva 

estructura. L’arquitecte no estaria obligat a mostrar aquesta, tanmateix allò que no 

podria fer és falsificar, deixar entendre una estructura quan en realitat el suport és un 

altre. En aquest sentit el bon gòtic seria un clar exemple de sinceritat arquitectònica 

perquè mostraria de manera bastant exacta el funcionament intern de la seva estructura, 

les tensions i el joc de forces  que s’hi desenvolupa quedaria  de manifest a través dels 

elements que són mostrats a l’ull de l’espectador. Els elements constructius respondrien 

a funcions de suport. “Nothing can be worse, either judged by the taste or the 

conscience, than affectedly inadequate supports- suspensions in air, and other such 

tricks and vanities.455 ”  A The Stones of Venice, Ruskin dictava sis lleis que 

determinaven les normes que havien de distingir arquitectura  i decoració, de manera 

que l’estructural i el decoratiu no es confonguessin i es produís un engany quan 

elements decoratius aparentessin tenir naturalesa estructural. Així, per exemple, plints i 

cornises no han d’intentar aparentar aguantar grans pesos i els pilars han de ser sòlids. 

En canvi, admet seguint Hegel, la independència del suports que generen la seva pròpia 

bellesa (Hegel en deia per a si), encara que haurien de tenir dimensions variables, 

defugint tota simetria456.   

Tanmateix ja en el mateix gòtic podríem trobar alguns dels defectes més 

habituals d’aquesta manca de sinceritat. La introducció d’elements que haurien de tenir 

una funció i en realitat no en tenen cap, que no sigui decorativa, com l’arcbotant i els 

pinacles en el gòtic tardà. Finalment Ruskin es referia a la necessitat d’equilibri, de fixar 

uns límits a l’arquitectura, com el mateix Déu establia uns límits a la naturalesa. 

D’aquesta manera l’arquitecte s’havia de sotmetre a unes certes lleis que mantinguessin 

aquest equilibri. Això significava un rebuig dels nous materials constructius com per 

exemple el ferro. Ruskin preveia els avantatges que podien tenir els nous materials, que 

la tècnica podia desenvolupar, però que calia menysprear en virtut d’aquest equilibri. 

                                                 
453 Ibid., p. 35. També a “Las piedras...” pgs. 144 a 153   
454 Ibid., p. 35 
455 Ibid., p. 37 
456 RUSKIN, Las piedras…, pgs. 148 a 153 
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Perquè, evidentment, Déu hagués pogut fer que els elefants volessin, però si no ho havia 

fet havia estat per la voluntat de respectar aquell equilibri en la naturalesa que 

l’arquitecte podria trencar, i que per evitar aquest pecat d’orgull, li calia sotmetre’s a la 

llei natural i a voluntat divina457.  

En quant als enganys materials o de superfície, Ruskin considerava que 

implicaven sempre una voluntat de falsificació, que era ja un mal en si. De fet, no 

considerava  enganys materials aquells que tradicionalment l’arquitectura havia utilitzat 

des de sempre, com per exemple enguixar una paret de maó. Tothom sap que darrera el 

guix hi ha el maó, per tant no hi ha voluntat d’engany. Però sí que hi ha voluntat 

d’engany quan un material intenta aparentar-ne un altre, això és inadmissible, sobretot 

en l’arquitectura religiosa. D’altra banda Ruskin defineix l’arquitectònic enfront del 

decoratiu, amb els valors de veritable enfront de fals, a partir del criteri de durable. 

“That  enduring noblesse I should, therefore, call truly architectural458”.  Per això els 

colors de la pedra són més veritables, o més arquitectònics que les pintures que puguin 

recobrir l’edifici.    

La darrera forma d’engany arquitectònic seria la substitució del treball manual 

humà per objectes fets en  motlle o a màquina. El treball a màquina tindria dues 

característiques negatives: és qualitativament dolent i, alhora, és deshonest. El valor del 

treball humà resideix precisament en la seva imperfecció, en la seva història, en allò 

d’humà que l’obrer hi ha aportat. En la façana d’una catedral admirem  les imperfectes 

imatges i no la perfecta herba que hi ha crescut entorn. La imperfecció, indissoluble, del 

treball humà, és la nota característica de l’art. La manca de treball humà anul·la 

qualsevol mena de valor d’un objecte pretesament artístic. 

Ruskin concloïa, com ja havia fet Pugin, en convertir el debat arquitectònic en 

un debat entorn de la veritat, un debat sobre la sinceritat, que situava qualsevol terme en 

funció de la seva veritat arquitectònica, i aquesta es constituïa com exhibició dels 

elements constructius i alhora un cert funcionalisme dels elements decoratius, tenint en 

compte a més, que el pròpiament arquitectònic era allò constructiu, destinat a durar, a 

resistir el pas dels temps, enfront d’allò fungible, així la pedra enfront de la pintura. 

D’aquesta manera, la decadència del gòtic no hauria estat causada per motius externs, ni 

el gust per l’arquitectura romana, ni la Reforma protestant, sinó interns, la seva manca 
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de veritat, el seu excessiu decorativisme, l’hauria portat al seu fracàs a finals del segle 

XV. 

 

2.5.3 El poder 

El següent principi entorn del qual John  Ruskin basteix la seva argumentació és 

el poder i això el porta a una reflexió sobre el sublim459. A la seva manera de veure, 

aquest concepte es relaciona directament amb el de poder i exclou tot allò que l’home 

troba en la naturalesa, que constituiria el bonic i el bell, i abasta tot allò que és fruit de la 

seva ment, per això la mesura del poder del sublim està en relació amb la mesura del 

poder expressat per la ment que l’ha creat460. El sublim en arquitectura expressa 

veneració i domini. Veneració per l’obra de Déu i domini sobre aquesta obra, amb el 

qual l’home ha estat investit. Aquest poder representa precisament el sublim, que és 

fruit d’un estudi rigorós de la naturalesa i dels seus sistemes, és a dir, de la ciència que li 

permet a l’home encarnar el poder en abstracte, però, alhora,  també, en crear l’abstracte,  

produeix un sentiment invers que el fa admirar en la natura allò que es propi de la 

imaginació humana. El sublim natural apareix quan interpretem en termes humans, de 

construcció humana, allò que és obra de la naturalesa. “In the edifices of Man there 

should be found reverent worship and following, not only of the spirit which rounds the 

pillars of the forest, and arches the vault of the avenue- which gives veining to the leaf, 

and polish to the shell, and grace to every pulse that agitates animal organisation, - but 

that also which reproves the pillars of earth, and builds up her barren precipices into 

the coldness of the clouds, and lifts her shadowy cones of mountain purple into the pale 

arch of sky; for these and glories more than these, refuse not to connect themselves in 

his thoughts, with work of his own hand; the grey cliff its nobleness when it reminds us 

of some cyclopean waste of mural stone; the pinacles of the rocky promontory arrange 

themselves, undergraded, into fantastic semblances of fortress towers…461“.   Per tant, 

el sublim consisteix, sobretot, en l’admiració que genera el poder intel·lectual del qual 

Déu ha dotat l’home per dominar la natura, el qual comparat amb el poder diví de la 

mateixa natura no deixa de ser insignificant i genera el sentiment del sublim natural. 

Així, quan és la naturalesa que evoca l’obra humana, es produeix un efecte de mirall 

                                                 
459 La relació entre poder i sublim havia estat establerta per  Edmund BURKE, A Philosophical Enquiry 
into the Origin of ourIdeasof the Sublime and Beautiful, traducció castellana: De lo sublime y de lo bello, 
Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 93 i ss.. “No conozco nada de lo sublime que no sea alguna 
modificación del poder.”  
460 RUSKIN, “The seven...”  p. 71 
461 Ibid., p. 72 
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que remou en nosaltres les ànsies de reproducció del sublim de l’espedat. Tanmateix, el 

sublim humà apareix com a testimoni de domini i com a fruit de la ciència, de manera 

que  “there are few rocks, even among the Alps,  that have a clear vertical fall as high 

as the choir of Beauvais462.” Així doncs, el poder es manifesta en allò que, fruit  de la 

imaginació humana, apareix com el que és immensament gran en la naturalesa, no 

perquè ja existeixi en aquesta, sinó perquè l’home ho ha pensat i calculat reptant les 

mateixes condicions naturals. Una magnitud severa i sovint misteriosa, semblant al que 

s’experimenta en presència i sota la impressió d’una gran potència espiritual. Per això 

un dels principis del poder en arquitectura és la magnitud de l’edifici, tanmateix aquesta 

ha de poder ser abastada per la mirada, de manera que tal magnitud pugui ser percebuda 

de cop. És en aquest sentit que, com ja havia fet Pugin, John Ruskin critica la basílica 

de Sant Pere a Roma per la seva concepció horitzontal, i pel fet que Miquel Àngel 

amagués la cúpula restant-li verticalitat. Perquè és la verticalitat, principalment, allò que 

genera el sentiment del sublim, que es pot experimentar davant la cúpula de 

Brunelleschi o el Palazzo Vechio a Florència. “Whether, therefore, we have to do with 

tower or wall, there must be one bounding line from base to coping; and I am much 

inclined my self, to love the true vertical, or the vertical with a solemn frown of 

projection.463”   La verticalitat, doncs, constitueix el paradigma del poder en arquitectura. 

Aquest paradigma s’expressa sobretot en els elements sustentants, els murs. Segons 

Ruskin hi ha dues classes d’arquitectura la que presta atenció als murs i la que presta 

atenció a les línies que els divideixen: l’arquitectura grega no donava cap importància al  

mur,  l’arquitectura gòtica tardana, tampoc. En canvi en el romànic i en l’egipci el mur 

és considerat de forma preponderant. El principi de poder resideix en aquestes últimes: 

les grans superfícies llises ens acosten a aquell  sentiment que hem anomenat sublim. 

“But as regards abstract power and awfulness, there is no question; without breadth of 

surface it is in vain to seek them, and it matters little, so that the surface be wide, bold 

and unbroken, whether it be brick or jasper; the light of heaven upon it, and the weight 

of earth in it, are all we need, for it is singular how forgetful the mind may become both 

material and workmanship, if only it have space enough over which to range, and to 

remind it, however  feebly, of the joy that it has contemplating the flatness and sweep of 

                                                 
462 Ibid., p. 73. En aquesta definició Ruskin es distancia d’Edmund BURKE que definia el sublim com el 
plaer que  produïa l’evocació inòqua  de l’horror. Op. cit., p. 66 i 86  
463 RUSKIN, The seven…, p. 76 
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great plains and broad seas.464”  Les grans superfícies, sense divisions sense decoració, 

concentren el pensament sobre elles mateixes, les seves dimensions es converteixen en 

allò que és causa de la reflexió i per tant condueixen al sentiment del sublim. D’altra 

banda les formes quadrades i circulars, cúbiques i esfèriques s’acostarien, sobretot, a la 

idea del poder. Les arcades i naus, en desenvolupar aquestes formes, ens farien sentir, 

també, la sublimitat, com es pot comprovar a la catedral de Pisa. 

Altres maneres de fer palès el poder residirien en les proporcions i formes dels 

carreus, proporcions adequades, a les mesures arquitectòniques dels elements 

sustentants o fins i tot en conservar la pedra sense polir, tal i com hauria sortit de la 

pedrera465. Finalment el poder també pot ser expressat en arquitectura mitjançant les 

combinacions de llum i ombra. Mentre que en pintura el joc d’ombres li semblava 

il·lícit, Ruskin creia que l’arquitectura, com a art de volum i d’espai que és, té 

l’obligació d’operar amb aquests elements que necessàriament han de generar efectes 

lumínics. L’arquitecte tindria així l’obligació de considerar aquests efectes, que potser 

sobre el plànol no són previstos, però que sí que ho són un cop l’alçat de l’edifici es 

desenvolupa466. Els arquitectes bizantins, s’estava referint als de Sant Marc de Venècia, 

saberen utilitzar molt millor aquests efectes lumínics, aquests jocs de volums que els 

arquitectes grecs clàssics. “I know they are barbaric in comparison; but there is a 

power in their barbarism of sterner tone, a power not sophistic nor penetrative, but 

embracing and mysterious; a power faithful more than thoughtful, which conceived 

more and felt more than it created; a power than neither comprehended nor ruled itself, 

but worked and wandered as it listed, like mountain streams and winds, and which 

could not rest in the expression or seizure of finite form. It could not bury itself in 

acanthus leaves. Its imagery was taken from the shadows of the storms and hills, and 

the fellowship with the night and day of the earth itself.467” El poder doncs s’expressa en 

el bàrbar perquè només el bàrbar té la capacitat de representar allò que no és 

comprensible, el místic. L’home si vol evocar el sublim, aquell sublim que troba en la 

naturalesa però que neix de la comparació amb les seves pròpies obres i de la 

consideració de la seva condició d’impotència davant la naturalesa i Déu, no pot fer-ho 

mitjançant el racional sinó mitjançant el sentiment, i li cal recórrer al bàrbar, com allò 

                                                 
464 Ibid., p. 78 
465 Ibid., pgs. 82 i 83. Es refereix al Palazzo Pitti. Veure també “Las piedras…”,  p. 236. La tosquetat 
seria una característica de l’arquitectura cristiana, així com la imperfecció. 
466 Ibid., p. 85 
467 Ibid., pgs. 88 i 89 
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que és indefinible. Com ja havien apuntat els Schlegel i tots els seus continuadors 

l’essència del gòtic, com el seu nom indica, rau precisament en aquest esperit bàrbar, 

d’imperfecció que és el que li  dóna el seu caràcter sublim. “Lo que resulta grandioso 

del espíritu del  gótico es su inquietud y el desasosiego de un espíritu soñado, que vaga 

de acá para allá en las hornacinas, que da vueltas febrilmente alrededor de los 

pináculos, que se agita y desvanece (...) por los muros y los techos, y que a pesar de 

todo sigue sin quedar satisfecho, y jamás quedará satisfecho.468”  El gòtic no admet la 

perfecció, ni la simetria ni la coherència. Els constructors mai no es platejaren aquests 

conceptes, construïen el que necessitaven. Les torres de la catedral sempre acabaren sent 

diferents. El gòtic és un llenguatge que no admet codi i per això és bàrbar, perquè no 

respon a un pla prestablert sinó a una necessitat espiritual desconeguda i indefugible, el 

sublim naixerà precisament quan aquesta necessitat religiosa esdevingui obra. Així 

l’artesà fa un treball tosc, però ric i abundant, guiat per rude amor a l’acumulació 

ornamental, un magnífic entusiasme, que es sentit com si mai no fos capaç de fer prou 

per assolir la plenitud del seu ideal469. L‘esperit bàrbar, doncs, constitueix el sublim i 

certament ens condueix prop de tot allò desconegut feréstec i terrible, la diferència entre 

el gos i el llop, que deia Burke. O com més endavant definiria Rudolf  Otto, el sant. En 

canvi, Ruskin es mostrava contrari a identificar el sublim amb la monotonia, una 

arquitectura monòtona hauria de ser obscura i morta, dos conceptes propers a altres 

definicions del sublim que Ruskin no acceptava470.       

Tractar el volum, però, introduir llum i ombra en l’arquitectura significa acostar 

arquitectura i escultura i interrogar-se sobre la relació entre ambdues. Ruskin advoca per 

la unitat entre arquitectura i escultura de manera que aquesta no aparegui com un cos 

estrany i afegit a l’edifici, ni tampoc amagui la seva veritat arquitectònica, ans al 

contrari la posi de relleu. I en donava com a exemples Sant Michele de Lucca, o el 

recurrent palau Ducal de Venècia471.   

Els models, evidentment com feia el gòtic, caldria trobar-los en la naturalesa, la 

font d’inspiració constant de l’arquitecte medieval. Per això Ruskin critica l’arquitectura 

del seu temps, una arquitectura d’estudi, i recomana tornar a la naturalesa. “An architect 

should live as little in cities as a painter. Send him to our hills, and let him study there 

                                                 
468 RUSKIN, “Las piedras…”, p. 247 
469 Ibid., p. 270 
470 Ibid.,  p. 241. Veure BURKE, op. cit., pgs. 87 i 88     
471 RUSKIN “The seven...”, p. 93 
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what nature understands by a buttress, and what by a dome.472”  Aquest retorn a la 

naturalesa vindria de calcar les seves formes, d’estudiar els seus mètodes, com havien 

fet els arquitectes medievals. 

 

 

2.5.4  La bellesa 

Tota bellesa  procedeix de la naturalesa i ha d’estar fundada en lleis naturals, no 

perquè l’home hagi de copiar de la naturalesa sinó perquè està fora de l’abast de l’home 

concebre bellesa sense el seu l’ajut473.  La bellesa natural es troba en el més freqüent i 

quotidià on Déu ha estampat aquests caràcters bells. El natural és el bell, per això 

l’arquitectura grega no li sembla a Ruskin la més bella perquè abusa de la línia recta  i 

d’elements abstractes que no podem trobar en la naturalesa474. Tanmateix perquè el 

natural es constitueixi com a bell és necessari que s’adigui amb tot l’edifici. Si un 

edifici ha estat concebut a partir del racionalisme abstracte, a partir de línies rectes i 

conceptes geomètrics, uns adorns florals no l’embelliran ans el contrari, com passa a 

Saint Paul de Londres, el faran més lleig encara475. Aquests adorns ens distreuen de la 

idea del sublim, que tal arquitectura podria suggerir. I aquesta reflexió portava Ruskin a 

preguntar-se quin era el lloc adequat per a l’ornamentació arquitectònica i de quina 

manera l’ornamentació esdevenia arquitectura o de quina havia de ser la correcta 

utilització del color en arquitectura476. 

Així doncs l’ornamentació s’ha de basar en el natural, però quina és la relació 

entre la naturalesa i allò que la representa? Com es transmet la bellesa de la naturalesa a 

la bellesa de la seva representació? “That image of her which the architect carries away 

represents what we can only perceive in her by direct intellectual exertion, and 

demands from us, wherever it appears, an intellectual exertion of a similar kind in 

order to understand and feel it. It is the written or sealed impression of a thing sought 

out, it is the shaped result of inquiry and bodily expression of thought.477” Evidentment 

estem davant d’una teoria de la imatge artística com a element de comunicació. La 

                                                 
472 Ibid., p. 101 
473 Ibid., p. 105 
474 Ibid., p. 108 
475 Ibid., pgs. 114 i 115  
476 Ibid., p. 117 
477 Ibid., p. 118 “Aquesta imatge d’ella (la naturalesa) que l’arquitecte se’n porta representa allò que 
només podem percebre en ella a través d’un esforç intel·lectual, i ens demana, on vulgui que aparegui, un 
esforç intel·lectual  d’una mena similar per a comprendre-la  i  sentir-la. És la impressió escrita o closa 
d’una cosa vista, és el resultat formal d’una pregunta i l’expressió corporal del pensament”  
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naturalesa no pot reproduir-se en la imatge artística, perquè allò que l’arquitecte se’n 

porta és tan sols una imatge que representa allò que nosaltres podem retrobar de la 

naturalesa perquè ens n’havíem fet una imatge similar. Tanmateix sempre hi intervé un 

treball intel·lectual de recreació subjectiva. No estem davant d’un naturalisme ingenu, 

sinó de la consciència clara que la bellesa s’esdevé en la ment del subjecte i no pas en 

l’objecte. Tanmateix l’objecte natural conté els elements que permeten al subjecte 

construir la bellesa, aquests són els caràcters que l’artista ha de copsar  perquè 

l’espectador reprodueixi un procés intel·lectual paral·lel. Per tant la bellesa no procedeix 

directament de la naturalesa sinó que procedeix de la ment de l’artista. L’obra d’art és 

l’expressió formal, escrita o corporal, d’aquest procés de recreació subjectiva, d’una 

idea en definitiva.  

Aquest procés intel·lectual que genera la bellesa dóna lloc a les principals 

característiques de l’art arquitectònic que són la proporció i l’abstracció478.  La 

proporció es genera dins la ment humana com un do, de manera semblant a la inspiració 

poètica, un do que un arquitecte no podria explicar millor que Wordsworth podria 

explicar la composició dels seus  sonets o Mozart la composició de la Missa de 

Rèquiem479. La proporció no és simetria, sinó domini de l’espai. Disposició de volums, 

no pas entre elements iguals sinó precisament entre elements desiguals, més grans i més 

petits. La llei que regeix aquesta relació és precisament la proporció. Lligar com a 

mínim tres elements de diferents mesures i compondre arquitectònicament un conjunt 

harmoniós és  crear proporció, que no neix de la igualtat, sinó de la desigualtat, de la 

jerarquia dels elements480. Per la seva banda l’abstracció, com acabem de veure, és en 

l’origen de l’art, que consisteix en un esforç intel·lectual, i  per tant tot art és abstracte 

en el seu inici, i aquesta abstracció tan sols permet reproduir un petit nombre de 

qualitats de la cosa representada. Tanmateix l’abstracció que havia aparegut com límit 

apareix també com a voluntat lliure481. Abstracció i realisme naturalista, aparentment, 

s’oposen. En arquitectura l’abstracció que sotmet l’edifici a un pla general sembla 

sotmetre també el realisme naturalista i planteja el dilema de si l’arquitectura és un marc 

per a l’escultura o de si l’escultura és un ornament per a l’arquitectura482.  L’abstracció 

sembla imposar la simetria de l’edifici, però abstracció no és pas simetria. L’abstracció 

                                                 
478 Ibid., p. 124 
479 Ibid., p. 125 
480 Ibid., pgs. 125 a 130 
481 Ibid., p. 131 
482 Ibid., p. 131 “The question is first to be clearly determined whether the architecture is a frame for the 
sculpture, or the sculpture an ornament for the architecture.” 
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no és pas contrària al naturalisme escultòric. Però tampoc no significa que l’escultor 

hagi d’imposar-se sobre el pla arquitectònic, de manera que el naturalisme de la seva 

obra es limita a aquells elements imprescindibles pel conjunt de l’edifici. L’escultura 

més perfecta ha de formar part de l’arquitectura més severa. Si l’escultura, però, pretén 

arribar a la seva més alta perfecció, llavors l’arquitectura esdevé un mer marc i perd el 

seu autèntic sentit. I és que l’escultura és la representació d’una cosa, però l’arquitectura 

és, en si mateixa, una cosa real483. Una cosa semblant passa amb la pintura. De bell 

antuvi, Ruskin era reticent a la utilització del color en arquitectura, tanmateix tampoc 

considerava prescindir-ne, tot i que en principi preferia el  color natural de la pedra, 

potser per considerar-lo, pel seu caràcter permanent, més pròpiament arquitectònic. En 

tot cas hauria de ser un autèntic pintor qui portés a terme la decoració cromàtica de 

l’edifici, de forma que el color, com l’escultura, també hauria de jugar de forma 

autònoma. L’autonomia dels elements hauria de conformar la unitat de l’edifici. Cal 

tenir, doncs, en compte aquesta primacia del conjunt de l’edifici, que es allò que 

constitueix l’obra d’art. L’edifici és una mena de criatura organitzada en la qual 

l’escultura i el color juguen un paper important. Escultura i color han de ser autònoms, 

no s’han pas de sotmetre a un pla general, no és tracta pas de pintar un paisatge, sinó 

que, com fa la Naturalesa, de donar color a cadascun dels seus elements de forma 

significativa per si mateixa484. El Palau Ducal de Venècia seria el paradigma d’aquesta 

mena d’equilibri entre el decoratiu i el constructiu. 

 

2.5.5. La vida 

Arquitectura viva i arquitectura morta eren els dos conceptes que John Ruskin es 

proposava definir en el següent capítol (The Lamp of Life). Altre cop ens trobem davant 

de conceptes totalment aliens a les qualitats constructives de l’edifici  i més aviat 

relacionats amb la concepció filosòfica que l’esteta anglès tenia de l’art. Ruskin, en 

principi, parteix d’una concepció aristotèlica de l’estructura de l’ésser que distingeix 

entre matèria i forma. La matèria és un element dorment, passiu, sense energia, és 

l’ànima humana qui li concedeix forma, tot infonent-li energia vital. La matèria de 

l’arquitectura és substància inerta, que pren forma sota la vívida expressió de vida 

intel·lectual. Per tant els conceptes de vida i mort van, en principi, lligats al pla 

intel·lectual que l’arquitecte ha exercit sobre la matèria. Les coses són mortes (dead 
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things) allò que infon la vida és la imaginació humana. És la imaginació qui “in its own 

excessive life, which puts gesture into clouds, and joy into waves, and voices into 

rocks.485”  No es tracta per tant de combinar elements materials, sinó d’utilitzar aquests 

elements des de la imaginació, donant-los un valor intel·lectual, viu, doncs, en si 

mateixos, com elements materials, són morts. Per això els models imitatius que no es 

referien a la imaginació, sinó a regles prèviament  establertes pels mètodes constructius, 

eren morts. En canvi aquells que sabien manllevar del passat idees o fins i tot peces ja 

treballades, però les sabien incloure en un projecte intel·lectual propi  apareixien plens 

de vida, com en les esglésies de la ingènua arquitectura llombarda486.  La imitació 

només es justifica quan es proposa amb audàcia i sinceritat, que l’allunyin tant de la 

repetició indolent com de la innovació desassenyada. Altra vegada Ruskin trobava 

paradigmàtics els orígens de l’arquitectura cristiana, i en aquest aspecte el pensador 

anglès seguia la tradició dels Schlegel. Perquè l’arquitectura cristiana s’havia iniciat 

seguint maldestra els models clàssics (We have at first an imitation, almost savage in its 

rudeness487)  però havia trobat el seu propi camí, en l’equilibri entre classicisme i 

“Gothic grothesqueness”. És la voluntat de recerca d’aquest equilibri, allò que  

determina els edificis d’aquella època com a vius. Tota arquitectura viva haurà de ser 

una arquitectura inquieta, “a struggle towards something unattained 488“. La repetició 

de models ja establerts, per tant, la còpia de models simètrics, només podia conduir a un 

arquitectura morta. Perquè no és la forma externa sinó l’esperit allò que compta, en 

quant que les imitacions de models ja establerts no imiten l’autèntica forma, en el sentit 

aristotèlic, sinó la matèria, la mera ordenació i superposició d’elements materials, 

mentre que allò que importava imitar, era l’ànima de la construcció, una ànima 

impacient que brolla plena de petites glorioses imperfeccions, que constitueixen allò que 

Ruskin  tan apreciava en el romànic i el gòtic primerenc. Aquestes imperfeccions, 

aquestes irregularitats, fruit de l’espontaneïtat, de la impaciència de l’artista, de la no 

subjecció a models imitatius, porten l’obra d’art a un estat vital semblant al de la 

naturalesa. “I imagine I have given instances enough, though I could multiply them 

indefinitely, to prove that this variations are not mere blunders, nor carelessnesses, but 

the result of a fixed scorn, if not dislike of accuracy and measurements; and, in most 

cases, I believe, of a determined resolution to work out an effective symmetry by 
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487 Ibid., p. 155. Veure també “Las Piedras....”, p. 241 i  p. 263 
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variations as subtle as those of the Nature.489” La vida, doncs, es troba en l’autèntica 

imitació de la Natura, dels seus processos, de les seves simetries, no pas en la imitació 

de models arquitectònics. No pas en atènyer la perfecció del model arquitectònic sinó en 

saber copsar els processos vitals que donen forma a la matèria, en la pròpia naturalesa, i 

saber transmetre’ls a les estructures constructives. En aquest sentit el treball de cada 

artista i de cada artesà seria fonamental, perquè aquesta vida o forma que transmet és 

quelcom individual, que la matèria per si sola, o en contacte amb altra matèria, com és 

ara una màquina, no pot adquirir. Per això una excessiva perfecció, una perfecció 

simètrica esdevé impersonal, mancada d’ànima i, per tant, morta. 

 

2.5.6. El record  

Com a testimoni viu d’una època, la sisena part del llibre, The Lamp of Memory,  

planteja quin és el paper històric de l’arquitectura. Això pot ser entès en diversos sentits. 

Si d’una banda, l’arquitectura ens fa present el treball d’un temps, i a través de l’obra 

reviu el passat, i el Partenó ens explica millor el segle de Pèricles que els historiadors, 

d’altra banda, també cal considerar la responsabilitat històrica de l’arquitecte que és 

testimoni de la seva època i alhora hereu d’una tradició històrica. Ruskin fixava dues 

obligacions històriques de l’arquitecte. En primer lloc fer una arquitectura del seu temps 

que fos exemplar per a la Història; altrament preservar el llegat del passat490. 

Fer una arquitectura del present incloïa per a Ruskin la construcció  privada i la 

construcció pública.  Les característiques de l’arquitectura civil privada, l’habitatge del 

seu temps, portaven Ruskin  a una crítica de la societat industrial i capitalista en la qual 

vivia, amb unes línies que constitueixen un precedent de les etapes posteriors de l’autor, 

on reflectia principalment una preocupació política i social, com veurem més endavant. 

“And I look upon those pitiful concretions of lime and clay which spring up, in 

mildewed forwardness (...); that those comfortless and unhonoured dwellings are the 

signs of great and spreading spirit of popular discontent (...); when the comfort, the 

peace, the religion of home have ceased to be felt; and the crowded tenements of 

struggling and restless population differ only of the Arab or the Gipsy by their less 

healthy openness to the air of heaven491.”  Les cases modernes construïdes amb 

materials de baixa qualitat, en llocs insans, apinyaven multituds, amb la qual cosa 
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l’arquitectura domèstica perdia el seu caràcter educador, com a llar, perquè hi mancava 

el respecte als principis fonamentals de la vida cristiana. La construcció d’habitatge 

contemporània, per a Ruskin, hauria de retornar a les arrels cristianes de la societat que 

convertien cada llar en un temple. D’aquesta manera l’arquitectura esdevenia un 

element educatiu. Aquesta seria la veritable tasca de cada generació, una obligació 

moral. 

Tanmateix és en l’arquitectura civil pública on sembla que l’arquitecte contrau 

un compromís amb la història, doncs no tan sols construeix per als seus contemporanis, 

sinó que també s’exposa al judici del futur. En aquest sentit l’arquitectura és sempre 

història de l’arquitectura, quant a la consciència de donar testimoni d’una època i d’una 

evolució que la història ha de considerar lloable o menyspreable. I això s’hauria de 

reflectir en la qualitat formal i en l’adequació temàtica de l’escultura que s’hi inscriu.  

L’arquitectura no és pas un art del moment, per això la principal responsabilitat d’un 

edifici públic enfront de la història és la seva durabilitat, perquè hauria de constituir un 

llegat per a les properes generacions que se n’han de beneficiar. L’arquitecte hauria de 

pensar que construeix per a sempre, que la seva obra està destinada a constituir una 

segona  naturalesa i que acabarà confonent-se amb ella pels seus efectes492.  Per això 

l’arquitecte contrau també una responsabilitat amb el paisatge, perquè paisatge i edifici 

estan destinats a interactuar.  Fer malbé un paisatge, destruir allò que és obra de la 

naturalesa és un delicte contra les generacions futures que tenien dret a gaudir-ne. 

D’altra banda, però, qualsevol gran edifici guanya amb el temps. El temps no solament 

envellirà els edificis sinó que els impregnarà d’història. Enfront del caràcter transitori de 

les accions humanes, els edificis romandran en la seva quietud  de pedra. La qualitat 

d’un edifici no depèn de la seva capacitat d’impressionar, sinó de la seva durabilitat493. 

L’acció del temps acabarà essent decisiva en la impressió que l’edifici causi en els seus 

futurs admiradors. Però aquest havia de ser un procés natural, fruit de l’acció dels anys, 

de l’acció cega de la naturalesa que envellia l’edifici amb “the golden stain of time.”  

En aquest sentit el pintoresc esdevenia decadent. Per això l’arquitecte ha de deixar el 

sentiment del pintoresc a l’espectador, que en la seva recreació de l’obra d’art la 

considerarà com un conjunt integrat dins d’una naturalesa diferent a aquella que 

l’arquitecte vivia.. L’arquitecte ha de fugir del pintoresc, no ha de crear edificis que ja 

tinguin en si les qualitats de les velles baluernes. Aquesta oposició de Ruskin al 

                                                 
492 Veure ibid., pgs. 185 a 189 
493 Ibid., pgs. 186 i 187 
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pintoresc arquitectònic el porta a ser molt crític amb el sublim. El pintoresc pot evocar 

tant el sublim com la bellesa, però, en el sentit que ambdós conceptes poden esdevenir 

pintorescos, s’exclouen mútuament.  Ruskin afirmava  que quan el sublim té per objecte 

esdevenir pintoresc és pot qualificar de paràsit. En realitat, com ja havíem destacat, el 

sentiment del sublim sembla reservat al natural, tot i que l’arquitecte compta amb els 

elements per suggerir aquest sentiment.  “Of course, therefore, whatever characters of 

lines or shade or expression are productive of sublimity, will become productive of 

picturesqueness: what these characters are I shall endeavour hereafter to show at 

length; but among those  which are generally acknowledged, I may name angular and 

broken lines, vigorous oppositions of light and shadow, and grave, deep or boldly 

contrasted colour; and all these are in still higher degree effective, when by 

resemblance or association, they remind us of objects on which a true and essential 

sublimity exists, as rocks or mountains, or stormy clouds or waves.494”  Així doncs, 

línies angulars i trencades només, contrastos de llum i ombra, i una utilització greu, 

profunda o contrastada del color eren elements que conduïen al sublim arquitectònic, 

sobretot si suggerien formes naturals, que ja de per si posseïen la condició de sublim en 

la naturalesa.                  

Com a conseqüència d’aquest mateix rebuig del pintoresc, que no deixa de tenir 

un rerafons de sinceritat arquitectònica, tal com ja havíem vist a la Llàntia de la Veritat, 

Ruskin s’oposa a les restauracions. “Do not let us talk of restoration. The thing is a Lie 

from beginning to end.495”  Segons Nikolaus Pevsner, John Ruskin tingué una mirada 

emocional, mentre que Viollet-le-Duc tingué una mirada racionalista. Ruskin 

preservació, Viollet, restauració496 . Per a Ruskin: “Neither by the public, nor by those 

who have the care of public monuments, is the true meaning of the word restoration 

understood. It means the most total destruction which a building can suffer: a 

destruction out of which no remnants can be gathered: a destruction accompanied with 

false description of the thing destroyed.497” La posició de Ruskin era a favor de la 

història i de la mateixa veritat. La restauració, quan es converteix en reconstrucció, 

esdevé la pitjor destrucció de l’edifici que es pretenia preservar. La restauració 

transforma la idea inicial, la sotmet als criteris històrics del restaurador, destrueix el 

                                                 
494 Ibid., p. 189 
495 Ibid., p. 196 
496 Nikolaus PEVSNER, Ruskin and Viollet-le-Duc, Thames & Hudson, London, 1969 
497 RUSKIN, op. cit., p. 194. Citat també per Pevsner, op. cit. 
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treball original amb la qual cosa l’edifici perd el seu principal valor. No tenim dret a 

tocar els edificis del passat, pertanyen als que els construïren i a les generacions que 

vindran. 

 

2.5.7. L’obediència 

La darrer capítol es centra en el tema de la llibertat, del valor de l’originalitat de 

l’artista. Sota el títol de Llàntia de la Obediència, Ruskin es preguntava quin era el 

sentit de la paraula originalitat en art. Certament la vida de l’art es reflecteix en els seus 

canvis, però aquests canvis, com en la naturalesa haurien de ser de necessaris, senyals 

d’un procés de maduresa, d’una continuïtat en el desenvolupament de la història de 

l’art498.  De fet, Ruskin no creia en absolut en el valor de l’originalitat, entesa com el 

valor del nou per si mateix, ans al contrari propugnava la subjecció de l’arquitecte a uns 

principis ja establerts. Els canvis s’havien de propiciar a partir d’un coneixement molt 

acurat dels mètodes ja coneguts. “The forms of architecture already known are  good 

enough for us, and it will be time enough to think of changing them for better when use 

them as they are.499”   Això podria implicar un retorn als estils ja coneguts, un cert 

eclecticisme. Res més lluny de les seves intencions. Allò que Ruskin pretén  és la 

subjecció de l’arquitecte a un principi universal de  perfecció constructiva, sota les 

criteris que constituïen les set llànties. De fet, reclamava per a l’arquitectura les 

possibilitats artístiques que ja tenien les altres arts a Anglaterra, demanava posar 

l’arquitectura al nivell de la pintura, d’un Turner o dels prerafaelites. Però això requeria 

naturalment el concurs del públic, escollir un estil i construir en aquest estil, un estil 

nacional: “all the truth which there is in our English nature, all the power of our 

English will, and the life of our English intellect, will in this matter be useless as efforts 

and emotions in a dream, unless we are contented to submit architecture and all art, 

like other things, to English law.”  Tanmateix la pregunta era si ja existia aquest art, si 

ja hi havia algun estil arquitectònic del qual es pogués partir. Ruskin pensava que allò 

que primer els calia aprendre als arquitectes era la gramàtica dels grans estils històrics, 

no pas per imitar-los sinó per expressar-se  de forma correcta i que a partir d’aquest punt 

qualsevol  variació, sobretot en aspectes decoratius, seria possible. I aquests estils ja 

havien estat assajats a l’Edat Mitjana, el romànic pisà, el gòtic primitiu de la Itàlia 

occidental, el gòtic  venecià i el primitiu gòtic anglès, serien els models dels qual caldria 

                                                 
498 Ibid., p. 204 
499 Ibid., p. 205 
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partir, en els quals trobar els elements que haurien de permetre als artistes 

contemporanis expressar-se. Però, evidentment, ens descobreix Ruskin, el problema de 

l’arquitectura no és pas formal, sinó espiritual. Aquestes tasques serien del tot inútils si 

no es reconstruïa abans l’esperit cristià de la societat medieval. Aquesta és la idea que el 

Ruskin de maduresa, més pensador moral i polític que estètic, anirà repetint. 

Segurament Gaudí, almenys en la seva joventut, desconegué l’obra de Ruskin. Com diu 

Lahuerta, això manca d’importància perquè l’esperit de Ruskin impregnava el seu temps 

i les seves idees, de forma  directa o indirecta, havien arribat a la societat catalana, com 

a tota Europa. 

 

2.5.8. Ruskin, profeta  

Amb Ruskin culminava la ideologia estètica del Romanticisme arquitectònic. 

Les idees que hem vist sorgir dels germans Schlegel arribaven a la seva concreció 

arquitectònica com a programa. De fet moltes de les conclusions a les que arribava 

Ruskin, com veiem, no eren en absolut originals i la pròpia evolució de les idees que ja 

s’havien anat formulant conduïa a conclusions molt properes. Allò realment original de 

Ruskin fou el seu pensament polític, el nucli del qual ja trobàvem en Pugin, però que ell 

desenvolupà i radicalitzà sobretot durant la seva segona etapa de pensador moral. I no 

tan sols això. Ruskin creà un personatge, el visionari victorià, que Gaudí recuperà per a 

crear el seu propi personatge.  

Tanmateix, què és el que realment arribà a Gaudí de Ruskin? Encara que hem 

d’acceptar que les obres de Ruskin  no havien estat popularitzades abans de la seva mort 

el 1900 i que el Ruskin teòric de l’arquitectura, no ho fou fins molt més tard, també és 

cert que al tombant de 1900, i segurament força abans, devia ser força conegut en el 

cercles intel·lectuals catalans, doncs al catàleg de la BC hi figuren 15 títols, la major 

part en anglès, publicats amb anterioritat a 1890 i fins a 31 títols publicats abans de 

1907, comptant les primeres traduccions catalanes que ja circulaven en aquest temps. En 

francès existien diverses traduccions de Robert de la Sizeranne, que també havia 

publicat alguns estudis sobre la seva obra. Igualment a la BC s’hi pot trobar bibliografia 

de l’època sobre Ruskin en anglès i francès. Per tant, tampoc era tan desconegut. 

Aquests títols, però, no comprenen ni “Les Set Llànties” ni “Les Pedres de Venècia”, 

sinó que són bàsicament obres que reflecteixen el seu pensament polític i social. 

Segurament fou aquest pensament el que primer conegué Gaudí i el que el podia 

conduir, amb posterioritat a 1900, a cercar les seves opinions arquitectòniques, que 
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d’altra banda sembla evident que coneixia, com va quedar reflectit en algunes de les 

cèlebres frases que els seus deixebles recolliren durant la seva etapa més madura. 

La primera obra de Ruskin que es traduí al català (1901) fou una antologia de 

textos seleccionada per Cebrià de Montoliu i titulada John Ruskin. Fragments traduïts 

de l’inglés amb un assaig introductori500. Aquest era, de fet, el segon estudi que 

apareixia perquè abans havia estat publicat un article de Joan Maragall en ocasió de la 

mort del crític anglès. En aquest article Maragall va despertar l’interès del món artístic 

català sobre l’obra d’aquell i de fet l’estudi de Montoliu n’és en certa manera deutor.  

Montoliu no començava qualificant Ruskin de filòsof ni d’esteta, ni de crític, ni 

de pensador, ni de revolucionari, sinó de profeta. I el caracteritzava d’oblidat dels seus, 

d’escarnit, de silenciat i de desatès. Ruskin s’hauria enfrontat al divorci amb un públic 

que l’aplaudia però no l’escoltava, de manera que hauria esdevingut no tan sols un 

profeta sinó també un heroi501. La qual cosa ens situaria davant la clara influència de 

Carlyle. En Ruskin, doncs, s’hauria donat una coherència total entre idees religioses, 

artístiques, polítiques i socials i hauria estat això el que li hauria donat aquest caràcter, 

profètic i heroic que el crític i traductor francès Robert de la Sizeranne qualificava de 

“Religion de la Beauté”.  

D’altra banda,  Montoliu considerava el crític pare de l’art modern, doncs les 

seves ensenyances en la matèria estaven  esteses i eren acceptades per tot el món i en 

derivava tot el que s’anomenava art modern en oposició al clàssic i acadèmic502.  De 

manera que Ruskin esdevenia també heroi i pare d’una nova societat moderna.  

Anglaterra havia estat la pàtria de la Revolució Industrial, del liberalisme egoista, 

de Bentham, Stuart Mill i Adam Smith. Ruskin es situa contra tot aquest pensament 

liberal  utilitarista: “La història de l’Inglaterra- ja havia dit en Macaulay- és abans de 

tot la història del progrés. Però veus aquí que en el fons d’aquell Pandemònium social, 

enmig del terrabastall d’una lluita despiadada de classes i per sobre de les mil 

eixordadores estridències del febrós bategar del ferro i de la infernal xiscladissa del 

vapor, una veu s’alça distinta, d’una manera estranya. Com la veu de la consciència 

d’un poble que ha comès un crim (.../...) tal moviment industrial havia estat un error i el 

titulat progrés modern un retrocés.503”  Allò que li interessava a Montoliu és el profètic 

                                                 
500 Cebrià de MONTOLIU, John Ruskin, Fragments traduïts de l’inglés amb un assaig introductori, 
L’Avenç, Barcelona, 1901 
501 George P. LANDOW, Ruskin, Oxford, 1985. Victorian thinkers, Oxford, 1993 
502 MONTOLIU, op. cit.  
503 Ibid., p. 20 



 185 

i el religiós i per il·lustrar les seves opinions citava Ruskin, amb paraules de profundes 

ressonàncies religioses: “Ai que no fórem prou savis- deia- hem pres la semblança 

superficial per la substància perdurable, ens hem allunyat de les lleis d’aquest Univers 

i mireu el Caos desenfrenat i la Quimera inane  ja es preparaven per devorar-nos504”  

La seva educació puritana el va portar a una contemplació estètica de la natura, propera 

a la de Sant Francesc, que li va fer descobrir els valors del prerafaelitisme505. Ruskin, 

com deia Schopenhauer, havia estat capaç de deslliurar-se del vel de Maia, però això no 

li havia impedit, contraure un compromís social,  ocasió que Montoliu aprofitava per 

citar Maeterlink, i dir que no pot cloure els ulls506 davant els problemes socials i que el 

crític ha de sortir de la seva torre d’ivori i educar les masses  per a l’art i això implicaria 

també l’amor a la natura. D’aquesta manera es compliria un triple objectiu que 

comprendria els dos anteriors i un tercer i final que seria  educar l’home507.  L’art tindria 

la missió de conciliar la moral i la natura, i cal tenir en compte que en la societat 

victoriana moral i natura estaven renyides. Segons Montoliu, Ruskin, per influència de 

Novalis, propugnava un art natural i alhora moral. “La Natura serà quan per amor 

veritable a l’Art se donarà a l’Art i farà açó que l’Art vol. I l’Art serà moral quan per 

amor veritable a la Natura viurà per a ella i serà i  treballarà per a ella508.”   

La relació de l’artista amb la naturalesa era sensible, perquè Ruskin, segons 

Montoliu, recomanava abandonar-se a la naturalesa, veure i sentir, fugint de models 

apresos. L’art, doncs era concebut com a imitació de la naturalesa, però una imitació 

imaginativa, perquè no eren els ulls materials els que veien, sinó els ulls interns, la visió 

d’aquests era filla del cel i s’anomenava art. Aquests ulls interiors propiciaven una 

imitació filla de la imaginació. De manera que el primitiu sensisme de Ruskin es 

transformava  en intel·lectualisme, doncs eren als ulls interiors els qui, per amor  a la 

realitat, els corresponia l’adoració dels grans misteris de la vida, la recerca de la bellesa, 

la imitació d’una cosa reconeguda com a bella en la natura509. Amor i adoració que 

serien les característiques del geni i que li permetrien conciliar idealisme i realisme. 

D’aquesta manera l’art esdevé exponent d’una vida ètica, la religió de la bellesa, que 

ensenya els homes a comunicar-se amb els déus. “L’art esdevé en les mans d’en Ruskin 
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507 Ibid., p. 44 
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o torna de nou a ésser, com era per als immortals sacerdots poetes que inventaren els 

himnes vèdics i per a l’immortal artista de la Grècia que convertiren les lleis de 

l’Univers en divinitats de marbre- una ciència i una religió510.” 

 

2.5.9. Ruskin, socialista  

Però ja hem dit que en gran mesura el Ruskin més conegut fou el teòric polític i 

social. Les arrels ideològiques del qual descansarien, segons Montoliu, en un clar 

platonisme, que faria coincidir veritat, justícia i bellesa. D’altra banda, la influència de 

Carlyle també hi seria notòria. Tot això ens condueix a una crítica de la societat liberal 

burgesa, a una crítica del sistema capitalista i de la filosofia utilitarista de Jeremy 

Bentham i dels economistes de Manchester. Ruskin, assenyalava Montoliu, distingia 

entre economia política, un concepte grec que significava producció, conservació i 

distribució de les coses útils i agradables, i economia mercantil, que consistia en 

l’acumulació de claus legals o morals sobre el treball dels altres que permetien a un 

individu fer-se ric. Fer-se ric segons un concepte equivocat de riquesa, ja que Ruskin 

pensava que no hi havia altra riquesa que la vida511. Aquesta concepció econòmica i 

social el portava a posicions antidemocràtiques, doncs l’harmonia, que seria l’ordre 

natural de la vida, es basaria precisament en la desigualtat. Una posició aristocràtica que 

Montoliu atribuïa a la influència de Carlyle. No cal destruir la desigualtat sinó educar 

els forts per fer-los millors. L’educació consistiria en convertir l’home de bèstia en 

persona, cadascú segons la seva posició. A l’obrer se li hauria de pagar el preu del seu 

treball, no en diners, sinó en temps. La divisió del treball és un dels grans errors de la 

societat industrial, l’obrer  requereix poder utilitzar la seva inventiva, que és el que 

humanitza el seu treball. 

Segons Montoliu es podria establir una línia que aniria del Wilhem Meister de 

Goethe, passant per Carlyle fins a Ruskin. Alhora Tolstoi i Nietzsche serien fills de 

Ruskin. El primer en el vessant socialista i cristià, el segon en el vessant individualista i 

pagà. Això pot semblar contradictori, però, com ja havia dit Maragall, aquestes 

contradiccions acaben reconduint-se en una gran unitat. Montoliu acaba el seu estudi 

fent una exhortació, que gairebé es podria entendre com un programa d’allò que més 

tard ha estat entès per Modernisme: “Siguem egoistes i altruistes, individualistes i 

socialistes, espiritualistes i materialistes, cristians i pagans, a estones i segons acomodi 
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(...) tots els grans homes han escrit un gran llibre, la Bíblia (...) una generació de 

profetes que redacta una nova Bíblia.512”   “Una nova aurora apunta  a  horitzó i els 

més valents ja s’han llevat a saludar-la513” “Un nou temple han edificat per quan torni 

la nit on hi càpiga tota la humanitat. (...) Siguem veritables maçons.”  Aquestes 

darreres frases no deixen gaires dubtes sobre la ideologia del traductor i introductor de 

l’obra de Ruskin. 

Els textos seleccionats per Cebrià de Montoliu intentaven acostar una mica tot 

Ruskin donant visió que comprengués els diversos caires del personatge. El llibre 

comprenia l’assaig les  Les muntanyes, que podríem qualificar de naturalista, el capítol 

de la Llàntia de l’Obediència, de Les Set Llànties, de caire estètic i arquitectònic, 

Atenea Ergane, de caràcter econòmic i finalment uns fragments breus titulats Perles 

cristal·lines.  

Dos anys més tard (1903) es va publicar a Barcelona, en català, un opúscul que 

contenia una conferència de John Ruskin de caràcter clarament social i polític titulada 

“El Trevall” 514. En aquest interessant assaig el pensador anglès tractava el concepte de 

treball i de classe obrera. En una conferència pronunciada al barri burgès on havia 

viscut tota la seva vida, Ruskin reflexionava sobre l’existència d’una classe obrera i 

sobre qui hauria de constituir aquesta classe obrera. La seva tesi consistia en distingir 

entre treball i joc. Londres, munt de fàbriques exhalant verí pels seus pors, semblava el 

paradigma de la ciutat del treball, però era en realitat la ciutat del joc. El treball té un 

objectiu concret obtenir béns necessaris, el joc, en canvi, no té un objectiu concret, sinó 

que fer diners (un joc) esdevé un objectiu en si mateix. En aquest punt la crítica de 

Ruskin coincidia amb la de Marx en la crítica del capital com a motor de l’economia. 

Per a Ruskin els diners no han de ser l’objectiu del treball, perquè el servidor del treball 

és un servidor de Déu, mentre que el servidor dels diners és un servidor del diable. 

D’altra banda Ruskin igualava treball manual i intel·lectual en dignitat. El treball 

s’hauria de convertir en el valor fonamental de la nova societat. La lluita de classes 

s’hauria de substituir per la lluita entre treballadors i ganduls. 
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El traductor d’aquesta conferència per força havia de topar i havia de llegir una 

altra conferència titulada “Traffic515” continguda en el mateix volum, “The Crown of 

Wild Olive”, aquest text resumeix millor que cap altre el tot el pensament del Ruskin de 

maduresa, tant en l’aspecte social, com en el religiós, com en l’artístic, el polític, o el 

pròpiament arquitectònic. Perquè de fet en aquesta conferència el que feia Ruskin era 

situar l’arquitectura en un pla moral, en el qual els temes ètics i religiosos eren 

indissociables dels constructius. 

La conferència fou pronunciada a l’ajuntament de Bradford, en ocasió de la 

inauguració de l’edifici de la borsa d’aquesta localitat. I Ruskin es presentava davant 

l’auditori amb la següent qüestió: existeix una arquitectura adequada a l’esperit 

comercial? Hi pot haver una bona arquitectura per a borses? Ruskin opinava que no. 

Ruskin partia de la tesi que tota bona arquitectura és filla de la vida nacional i 

que aquesta produeix un gust nacional, que tradueix un desig de bellesa. Però aquest 

gust per a ell té un caràcter moral. Un quadre bo ho és  per la seva qualitat moral. 

Ruskin, doncs, accepta el vell postulat platònic que identifica la bellesa amb el bé i 

aquesta amb la veritat. Una societat bona tindria un desig de bellesa bo perquè el gust 

determina allò que som i, com deia Schiller, ensenyar gust és inevitablement formar el 

caràcter. Per tant, l’arquitectura d’una nació i una època reflecteix el seu caràcter moral, 

com el gòtic reflectia una societat profundament religiosa, un estat de pura fe nacional i 

de virtut domèstica i, en canvi, el Renaixement reflectí la infidelitat nacional i la 

corrupció del seu temps. Ruskin es preguntava si els seus contemporanis volien 

construir com a cristians o com a infidels516.  

Tota l’arquitectura europea havia estat religiosa fins aquell moment. Grècia 

havia expressat coneixement i poder. La divinitat pels grecs havia estat el dia, la llum, 

tot el que se n’apartava era follia. Zeus era el revelador, Atenea, la filla de l’intel·lecte a 

Atenes, amagava l’horror de la Gòrgona i donava el coneixement perfecte coronat per la 

branca d’olivera. Apol·lo tenia un paper paral·lel a Delfos enfront de Dionisos i de 

Ceres517. L’arquitectura clàssica, doncs, representava el caràcter moral d’aquesta 

societat que va superar els antics cultes i va rendir culte a l’intel·lecte, va imposar una 

justícia civil que superava l’horror de les terribles venjances, com reflecti la tragèdia. 

Caldrà tornar sobre aquest tema, perquè Gaudí el convertirà en el motiu central del Park 
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Güell. Per la seva banda, l’Europa Medieval també va haver de superar el terrible, el 

mal,  instituint la remissió dels pecats, en la penitència i la confessió. Ambdues religions 

havien mort, la grega havia esdevingut filosofia, el cristianisme medieval s’havia 

corromput amb la venda de l’absolució, cosa que havia motivat la Reforma518.     

Els grecs rendien culte a l’enteniment i van construir el Partenó (el temple de la 

verge). Els medievals rendien culte a la consolació i  van construir temples a Nostra 

Senyora de la Salvació. Els renaixentistes rendien culte a la bellesa i van construir 

Versalles i el Vaticà. I Ruskin es preguntava: “Now lastly, will you tell me what we 

worship and what we build?519 “    

En realitat la burgesia anglesa tenia dues religions, una de nominal, el 

cristianisme, i una de pràctica i seriosa, el mercat i el diner, la religió d’Atenea de 

l’àgora, a ella, afirmava Ruskin, es dedicaven les principals obres, “your railroad 

stations vastes than the Partenon”,  xemeneies més altes que agulles de catedral i les 

vostres borses, inquiria el profeta victorià, atacant directament l’auditori i concloïa: la 

vostra arquitectura és culte a ella, tot referint-se a l’Atenea Agoraia. 

Hi pot haver una bona arquitectura per a borses? La bona arquitectura ha d’anar 

acompanyada de pintura i d’escultura. Quina pintura o escultura posaríem a la borsa? 

Quins actes heroics s’hi podrien reflectir? Vestir i donar de menjar són actes heroics, 

però enriquir-se amb aquestes activitats no ho és. Amassar capital no és honest. La 

societat burgesa no pot tenir arquitectura, perquè no té religió.   

Per tant calia refundació de la societat. La societat de classes, fins i tot la de les 

de les colònies industrials angleses era perversa. Calia tornar a posar les bases, com 

Plató havia descrit la fundació d’Atenes en el Críties, generant l’ordre i la religió. 

 

2.5.10. Ruskin,  Gaudí i l’arquitectura cristiana   

Hem afirmat abans que invocar Ruskin per situar l’obra de Gaudí havia 

esdevingut un tòpic, almenys des de l’època de Cirici. En els capítols posteriors farem 

una anàlisi de detallada de l’obra de  l’arquitecte i de les influències intel·lectuals que hi 

subjauen. Tanmateix sembla necessari per tancar aquest capítol explicitar ja les 

relacions més clares entre ambdós. 

Gaudí com Ruskin partí de l’arquitectura neogòtica, entesa com a arquitectura 

cristiana. Aquesta és l’arquitectura, que més intel·lectualment que formalment, hem vist 

                                                 
518 Ibid., pgs. 64 i 65. Ruskin mai no va abandonar les seves conviccions protestants 
519 Ibid., p. 66 
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desenvolupar-se en els capítols anteriors. De fet l’arquitectura neogòtica no satisféu ni 

al mateix Pugin, que la practicà, ni tampoc a Elies Rogent, que també compartí les 

tasques teòriques i pràctiques a Catalunya.  

Ruskin assenyalà clarament, però, quins eren els grans errors del gòtic modern i 

quins eren els principis per a evitar repetir-los. D’una banda Ruskin ens feia una 

descripció del gòtic original, de l’altra, ens proposava com havia de ser el gòtic del futur. 

Les preguntes són, en aquest punt, evidents. Quina influència tingueren les idees de 

Ruskin en el canvi radical sobre el projecte de la Sagrada Família que Gaudí va anar 

concebent al llarg de la dècada dels noranta? En quin moment les estructures 

neogòtiques foren abandonades definitivament perquè Gaudí havia arribat a la conclusió, 

no d’ordre estètic, ni experimental, ni formal, sinó ideològic i religiós, que li calia 

renovar tota l’estructura prevista per a construir un temple autènticament cristià? Quins 

dubtes i quines reflexions el degueren conduir a convertir l’obra de la seva vida en un 

experiment obert? En l’obra de Ruskin trobem motius més que suficients per obrir 

aquesta qüestió    

Aparentment existia una contradicció entre el tradicionalisme ruskinià i l’aspecte 

trencador que aportava la Sagrada Família. Entre el principi d’obediència, propugnat per 

Ruskin a la darrera de les seves llànties, i l’evident  subversió que proposava Gaudí. 

Tanmateix és una contradicció només a nivell formal, perquè, de fet, Ruskin animava a 

la recerca d’una nova arquitectura sagrada, encara que recomanés prudència i subjecció 

als models. D’altra banda, almenys a la façana del Naixement, Gaudí tampoc no 

s’allunyarà tant d’aquests models, més aviat en farà una reinterpretació.  

Allò que es significatiu, però és la subjecció ideològica de Gaudí als principis 

ruskinians, tant a les famoses llànties, que d’alguna manera guiaren, espiritualment més 

que formalment, la construcció del temple, com al cristianisme de Ruskin, a la 

necessitat de renovació social i al paper de l’artista com a profeta, totalment adoptat per 

Gaudí en la seva vida personal.  

Ruskin establí a les Set Llànties de l’Arquitectura els principis de l’arquitectura 

cristiana, sobre els que Gaudí es basà. Aquests principis es podrien classificar en tres 

grups. D’una banda principis religiosos: sacrifici i veritat. De l’altra les tres 

característiques  de l‘arquitectura cristiana: el sublim (poder), la naturalesa (bellesa) i el 

caràcter orgànic del’edifici (vida). Finalment l’aspecte històric el respecte a la tradició i 

la responsabilitat davant la història, representats per les dues darreres llànties (record i 

obediència). Evidentment Gaudí partí d’aquests principis. 
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Així, sembla irrefutable, com exposarem en un altre capítol, que el temple 

expiatori, es basa en la idea del sacrifici, com a element fonamental de la construcció 

del santuari. Elevar un temple significa sacrificar els millors esforços i materials de què 

disposa  la comunitat per glorificar a Déu. És una activitat espiritual, no merament 

constructiva. La construcció del temple és una mena d’oració dirigida a Déu per tota la 

ciutat i molt especialment pels obrers que ofereixen el seu treball com a sacrifici. Per 

això els artesans que hi participen poden expressar el seu amor a través de la seva obra. 

Aquest aspecte diferencia la Sagrada Família de la resta de l’obra de Gaudí.  

En segon lloc, la sinceritat arquitectònica, allò que Ruskin en digué la llàntia de 

la veritat, havia esdevingut  en aquesta època una regla fonamental de l’arquitectura que 

es volia moderna. Com ja hem indicat tant els models gòtics com l’arquitectura del ferro 

ajudaven a propugnar un principi que tenia orígens clarament religiosos i morals. Gaudí 

n’era un ferm defensor, encara que no el practicà sempre, com veurem al Park Güell, 

que, tanmateix, no era arquitectura pròpiament religiosa. A la Sagrada  Família, però, el 

principi de veritat s’observarà de manera bastant rigorosa tant pel que fa a les 

estructures, com pel que fa als materials, amb la utilització de la pedra com material 

adequat per a la construcció del temple i rebutjant l’arquitectura del ciment i del ferro 

per bastir les grans estructures que s’hi projectaven, cosa que ha portat a qualificar la 

Sagrada Família com la darrera gran obra de l’arquitectura de pedra. Almenys mentre 

Gaudí va dirigir les obres, els materials desenvoluparen la finalitat simbòlica que se’ls 

havia atorgat i no es féu ús d’elements estructurals amb finalitats decoratives, sinó 

responien a necessitats constructives, tal i com exigia Ruskin. El mateix plantejament 

estructural de la Sagrada Família, i també de l’església de la Colònia Güell, està dirigit 

pel criteri de veritat, per superar les falsedats que Gaudí atribuïa al gòtic.  

Quant a la recerca del sublim, que Ruskin denominava llàntia del poder, queda 

palesa en primer lloc en les dimensions del monument. La Sagrada Família pretenia 

superar les dimensions de qualsevol monument cristià, sobretot per la seva altura, 

l’element que precisament Ruskin més valorava com a constitutiu del sublim, com 

aquesta mena de repte que constitueix per a la imaginació humana enfrontar-se a les 

lleis naturals, o descobrir en aquestes els principis que permeten desafiar les aparents 

capacitats constructives de la humanitat. D’altra banda desconeixem com hauria estat la 

façana de la Passió on sembla que Gaudí pensava concentrar els elements que generen 

aquest principi arquitectònic, amb la simplicitat i les grans superfícies buides, que 

Ruskin considerava font del pensament del sublim en l’art clàssic. Tanmateix allò que 
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acostava més la Sagrada Família, i també el projecte de l’església de la Colònia Güell, a 

la idea del sublim era l’aspecte global. Gaudí conferí a l’edifici el caràcter bàrbar, 

misteriós, jugant amb llums i ombres i amb els elements arquitectònics adequats que 

suggereixen la presència del sagrat.  

La naturalesa genera la bellesa, afirmava Ruskin,  perquè tota bellesa  procedeix 

de la naturalesa. i ha d’estar fundada en lleis naturals, no perquè l’home hagi de copiar 

de la naturalesa sinó per què està fora de l’abast de l’home concebre bellesa sense el seu 

ajut. La bellesa natural es troba en el més freqüent i quotidià on Déu ha estampat 

aquests caràcters bells. Gairebé seria un tòpic afirmar que Gaudí subscriuria plenament 

aquests principis ruskinians. La crítica que feia  Ruskin de l’arquitectura grega, pel seu 

caràcter abstracte, que abusa de la línia recta i dels elements geomètrics que no podem 

trobar en la naturalesa, es tradueix en Gaudí en la recerca de línies i estructures naturals 

que el caracteritzà. Així doncs, tant per a l’un com per a l’altre, tant l’estructura de 

l’edifici com l’ornamentació s’haurien de basar en el natural. Ruskin, com hem vist,  

partia d’una concepció idealista i subjectivista de la naturalesa, de manera que l’objecte 

natural conté els elements que permeten al subjecte construir la bellesa. Ruskin 

afirmava que aquest procés intel·lectual que genera la bellesa dóna lloc a les principals 

característiques de l’art arquitectònic que són la proporció i l’abstracció. La proporció 

és un do de l’artista, que consisteix en el domini de l’espai, oposat  a la simetria 

abstracta. És la llei que regeix la disposició de volums no pas entre elements iguals, sinó 

precisament entre elements desiguals, més grans i més petits.  Per la seva banda 

l’abstracció és en l’origen de l’art i consisteix en un esforç intel·lectual que porta a 

conceptualitzar la naturalesa, però que tan sols permet reproduir un petit nombre de 

qualitats de la cosa representada.  Abstracció i realisme naturalista, aparentment, 

s’oposen. Gaudí es debaté entre ambdues amb clara preferència per la proporció 

naturalista.  Evidentment el Gaudí que treballava sobre la marxa, contrari a presentar 

uns plànols, i que preferia les maquetes a aquests, seria clarament partidari d’aquell do 

propi de l’artista. Possiblement el que féu Gaudí fou elevar les idees de Ruskin al seu 

màxim exponent, en concebre l’edifici en un sentit escultòric, que integrava plenament 

ambdues arts i que sotmetia l’abstracció, al previ estudi empíric, és a dir, a partir de la 

naturalesa. Però també el Gaudí que copiava religiosament la naturalesa, com hauria 

volgut Ruskin, o el que, fins i tot, per evitar tot procés intel·lectual d’abstracció, partia 

de motlles de guix extrets directament del natural   Però aquest és un tema molt ampli 

que haurem d’estudiar estudiar en els capítols posteriors.   
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Ruskin distingia entre arquitectura viva i arquitectura morta. La vida era per a ell 

l’equivalent d’una arquitectura inquieta que fugia  de la repetició de models ja establerts 

i de simetries. Perquè no és la forma sinó l’esperit allò que compta, en quant que les 

imitacions de models ja establerts no imiten l’autèntica forma, en el sentit aristotèlic, 

sinó la matèria, la mera ordenació i superposició d’elements materials. I què era el 

neogòtic sinó una mera imitació? Allò que importava imitar, era l’ànima de la 

construcció, una ànima impacient que brolla plena de petites glorioses imperfeccions, 

que constitueixen allò que Ruskin  tan apreciava en el romànic i el gòtic primerencs. 

Això fou el que intentà Gaudí. I per això el treball de cada artista i de cada artesà seria 

fonamental, perquè aquesta vida o forma que transmet és quelcom individual, que la 

matèria per si sola, o en contacte amb altra matèria, com és ara una màquina, no pot 

adquirir, doncs li falta la forma espiritual. Per a Ruskin una excessiva perfecció, una 

perfecció simètrica esdevé impersonal, mancada d’ànima i, per tant, morta. Gaudí 

compartí bona part d’aquests criteris, encara que, en la seva maduresa, com veurem, es 

deixà seduir per les revelacions de la matèria, dins d’un panteisme que la formació 

protestant de Ruskin no li hagués permès entendre. 

La temàtica tractada per Ruskin a la llàntia del record situa Gaudí enfront de la 

història de l’arquitectura. Gaudí en fou sempre conscient, sempre treballà per a la 

història, sempre buscà un nou estil i alhora establí un diàleg, sovint crític amb les 

arquitectures del passat. D’altra banda fou coneixedor de les millors tradicions nacionals, 

que utilitzà a bastament, tant en les solucions que per cobrir grans espais havia fet servir 

el gòtic català, com introduint tècniques d’arquitectura popular en l’arquitectura culta, 

de la mateixa manera que els músics nacionalistes feien variacions sobre temes populars. 

Finalment, el respecte pel paisatge, un dels temes innovadors apuntat per Ruskin i que 

tanta importància acabaria tenint a finals del segle, fou un dels temes que Gaudí 

desenvolupà al Park Güell. 

La darrera de les llànties de Ruskin s’enfronta al problema de l’originalitat. Fins 

a quin punt té dret l’artista a ser original? Què vol dir ser original? Ruskin s’oposava a 

l’originalitat com a valor en si mateixa, en el sentit de la modernitat romàntica. 

L’originalitat només podia ser fruit d’un estudi a consciència de la història, d’un 

coneixement profund de la història. Tanmateix, si en les altres arts era acceptada, per 

què no en arquitectura? Gaudí, seguint el consell de Ruskin al peu de la lletra, planteja 

la seva originalitat a partir d’una crítica dels estils precedents, com una necessitat de la 
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història de l’arquitectura, que ell es limitava a portar a terme des del seu paper de 

profeta de l’arquitectura cristiana.    
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TERCERA PART: EL PARK GÜELL COM A OBRA TEÒRICA  

3.1. El Park Güell.  

3.1.1. Introducció 

Segurament John Ruskin representava el cim en l’evolució de les idees 

estètiques del XIX, almenys en aquells aspectes que Antoni Gaudí conegué i 

desenvolupà més directament. Les idees romàntiques que hem vist evolucionar al  llarg 

del segle trobaven en Ruskin un referent ineludible, alhora que desembocaven en ell els 

diferents corrents per formar un magma ideològic considerable. Tanmateix l’obra de 

Ruskin no arribava sola, sinó que formava part d’un gresol d’idees impressionant com 

ja hem descrit en els primers capítols d’aquesta tesi. Un gresol on les idees de l’anglès 

es barrejaven amb les de Nietzsche i Carlyle, amb les de Tolstoi i Ibsen, amb l’empenta 

artística de Wagner i amb el simbolisme francès. Tot això convenientment tamisat per la 

figura de Joan Maragall, sobre el mestratge del qual caldrà retornar.  

Al llarg de la segona part d’aquest treball, la nostra tasca ha estat dibuixar 

clarament el concepte d’arquitectura cristiana a la qual indefectiblement hauríem 

d’adscriure Gaudí. Hem vist com aquest concepte es va anar desenvolupant a Europa, 

fins arribar a la formulació que en feren Pugin i Ruskin, i, alhora, també a Catalunya a 

través de Piferrer i Rogent. Aquest, però, és tan sols un punt de partida, imprescindible, 

per entendre l’evolució ideològica de Gaudí al llarg dels anys noranta i dels mil nou-

cents. En aquests anys de maduresa, Gaudí desenvolupà la seva pròpia teoria de 

l’arquitectura, de l’art, de la societat, la seva pròpia filosofia. Això ho féu a diversos 

nivells, a través de diverses obres. D’una banda la Sagrada Família, una obra 

d’arquitectura religiosa, amb totes les implicacions que això pogués significar. Aquesta 

era, evidentment, la que Gaudí creia destinada a ser el model de la nova arquitectura 

cristiana. La Sagrada Família és una obra sagrada i això cal no perdre-ho de vista. En 

ella es pretenen complir les condicions que al  llarg dels capítols anteriors hem atorgat a 

l’arquitectura sagrada del cristianisme. Aquelles raons que feien que Elies  Rogent 

considerés que la Madeleine no era una església. Les raons socials i polítiques, però 

sobretot religioses que determinava Ruskin perquè una arquitectura fos cristiana. Era la 

gran  obra de Gaudí, ell ho sabia, i, en certa manera, això limitava la seva llibertat 

intel·lectual. Per això fou en altres obres on l’arquitecte desenvolupà les seves idees, els 

seus dubtes, les seves teories i les formes artístiques més extremades, sovint potser com 

a assaigs, tant en el sentit de prova com d’exercici intel·lectual per expressar idees.  

Com s’ha dit repetidament Gaudí no era home d’escriure, ni un teòric pròpiament dit. 
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Tanmateix un home que plantejava una arquitectura tan nova, i reconegudament nova, 

evidentment havia de tenir la temptació d’exposar-la de forma teòrica. El Park Güell fou 

precisament aquest camp de diàleg amb si mateix que Gaudí necessitava per elaborar 

una teoria. Així, doncs, diríem que el parc és un assaig. Un assaig on Gaudí repassa, 

critica i experimenta totes les idees que hem anat exposant en els capítols anteriors, per 

reelabora-les, sota la influència del pensament contemporani. El Park Güell, degut al 

seu caràcter de jardí, les relacions especials que mantenia amb el seu propietari, i la seva 

pròpia funció i temàtica que estudiarem en els propers capítols, li va permetre 

desenvolupar tot aquest programa teòric, que per la llarga duració de les obres, es va 

anar perfeccionant al llarg dels anys.   

El projecte inicial del Park Güell fou un intent d’urbanització de la Muntanya 

Pelada propugnat per Eusebi Güell, un dels més importants industrials catalans del 

tombant de segle, gran mecenes de les arts i especialment de l'arquitecte Antoni Gaudí. 

El programa d'urbanització es desenvolupà al llarg d'uns quinze anys, entre 1900 i 1914, 

i havia de constituir una mena de ciutat jardí  on urbanisme i natura esdevinguessin una 

unitat de la mà del genial arquitecte. Tanmateix, aquest projecte presentà ja des d'un bon 

començament una problemàtica que ens faria dubtar de les intencions reals dels seus 

promotors. Segons els diferents corrents historiogràfics els objectius que portaren Güell 

a la  construcció del parc poden divergir. Mentre per a uns dominaria en ell la intenció 

de portar a terme una operació de caire econòmic i de naturalesa especulativa, per a 

altres el projecte de ciutat jardí seria l'aspecte fonamental de l'obra, mentre que, 

finalment, per a un tercer grup es tractaria més aviat d'una empresa de caràcter simbòlic, 

darrera la qual es podria llegir el programa d'un cert catalanisme polític, els records de 

jovenesa d'Eusebi Güell o fins i tot una complicada i esotèrica simbologia maçònica.   

 

3.1.2. El projecte d'urbanització com a inversió especulativa  

La major part dels autors, encara que també participin parcialment de les altres 

opinions en quant a l'objecte principal del parc, es decanten per veure el Park Güell com 

el resultat del fracàs d'una operació immobiliària520. Aquesta operació s'hauria portat a 

terme dins d'un corrent generalitzat de diversificació d'inversions provocat per les 

conseqüències de la derrota d'Espanya a la Guerra de Cuba, la repatriació de capitals i la 

pèrdua d'una important àrea de mercat que afectaria com a mínim un 25 % de la 

                                                 
520 Alessandra CIANCHETTA, dins Park Güell, José Antonio Martínez i Elias Torres, editors, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002  
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producció industrial catalana. Es tractaria, doncs, en la seva opinió, d'una operació 

especulativa semblant a la que va portar a terme uns anys abans el doctor Salvador 

Andreu al peu de la muntanya del Tibidabo, que tanmateix va trigar força anys a reeixir. 

Es tractava d'urbanitzar zones relativament properes a Barcelona, en els municipis que 

en aquell moment  s'estaven incorporant a la gran urbs metropolitana i que podien oferir 

terrenys a preus més baixos d'allò que es podia trobar a l'Eixampla barcelonina, dins 

d'un ampli procés urbanístic en el qual les antigues torres construïdes al Passeig de 

Gràcia estaven essent substituïdes per immobles d'inquilins, com per exemple La 

Pedrera, i les noves torres d'estiueig es començaven a construir en llocs més allunyats. 

Una conseqüència de la irrupció de l'energia elèctrica que permetia construir pisos més 

cars a més alçada gràcies a l'ascensor, o bé més lluny, gràcies al tramvia. D'altra banda, 

tradicionalment, els barcelonins havien cregut malsana  la riba del mar, per la qual cosa 

els qui la butxaca els ho permetia se n'allunyaven tant com podien, perquè les zones 

muntanyoses de la ciutat eren considerades més sanitoses que les planes i properes a les 

platges.  Així, doncs, seria dins d'aquesta tendència a buscar llocs més saludables per a 

viure, fora del cinturó de les antigues muralles, que caldria considerar l'operació 

urbanística d'Eusebi Güell. El fet d'anomenar-se, la zona on després s'establí el Park 

Güell, barri de la  Salut perquè, des de 1864, a l'entorn d'un santuari, havien anant 

establint-se alguns patricis barcelonins com Sanllehí o Salvador Samà, marquès de 

Marianao521, devia reforçar aquesta tesi. 

Tanmateix la tesi de l'operació especulativa neix al nostre parer plena de 

contradiccions. Fou el mateix marquès Marianao, que com Sanllehí exercí l'alcaldia de 

Barcelona, qui vengué la finca de Can Muntaner de Dalt a Eusebi Güell el 1899522.  

Salvador Samà, doncs, no anava a habitar la zona sinó que l'abandonava, i tampoc la 

pensava urbanitzar segurament perquè no li veia futur. De fet cal tenir en compte que ja 

s'havien produït amb anterioritat dos intents d'urbanització de la Muntanya Pelada, i tots 

dos havien fracassat, el primer per part de Pere Molist (1874) i l'altre per part del mateix 

Ajuntament de Gràcia,523 municipi al qual fins aquell moment havien pertangut els 

terrenys. Tots aquest conjunt de circumstàncies demostren que, potser, estem davant  

d'una visió anacrònica  de l'assumpte, perquè la ciutat de Barcelona no ocupava pas 

                                                 
521 Josep Maria CARANDELL, Park Güell, utopia de Gaudí, Triangle postals, Barcelona, 1998  
522 Arxiu Històric Administratiu del Col·legi de Notaris de Barcelona. Escriptura atorgada davant el notari 
Manuel Borràs de Palau. El 16 de maig de 1902 es va completar l'extensió del parc amb la compra de la 
finca de Ramon Coll i Pujol. En total una extensió d'unes 15 Ha.      
523 Joan BASSEGODA I NONELL, El Gran Gaudí, Ausa, Sabadell, 1989, p. 388 
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l'any 1900 tota l'extensió actual l'Eixampla, que encara estava en fase de 

desenvolupament i la Barcelona del Llobregat al Besòs que havia somniat Verdaguer 

era encara tan sols un projecte. Tant és així que, contemporàniament, el mateix Gaudí 

estava edificant les seves grans obres del Passeig de Gràcia.  

El Park Güell, situat a la Muntanya Pelada, que es trobava en una zona de molt 

pendent (uns 60 metres de desnivell), era pràcticament un paratge agrest, que estava 

allunyat del centre de la ciutat i mal comunicat per les línies de tramvia, doncs les 

parades més properes eren a la Plaça Lesseps i  a la Plaça Rovira respectivament524. 

D'aquesta manera, difícilment podia constituir una operació urbanística rendible a curt 

termini i, evidentment, Eusebi Güell, que havia de conèixer prou bé el mercat 

immobiliari de Barcelona, ho havia de saber. D'altra banda la seva extensió era molt 

inferior a la d'altres urbanitzacions, per exemple, comparant-la amb la ja esmentada del 

doctor Andreu, tan sols 15 hectàrees enfront de 500525. Per si fos poc, el mateix Güell, 

per a diversificar les seves inversions, va crear l'any 1901 la companyia cimentera 

Asland, un autèntic gegant econòmic, alhora que comprava solars en diferents indrets 

propers a Barcelona sobretot a l'àrea de Pedralbes526. També s'ha destacat que el fet de 

posar als murs del parc el nom del seu propietari  i d'omplir-lo de simbologia referent a 

la seva persona no devia pas esperonar els possibles clients que no estaven disposats a 

pagar una fortuna per un terreny que els presentava com a subalterns d'una mena de 

gran senyor feudal527. D'altra banda, les dures condicions d'edificació,  l'acurat respecte 

a la natura que s'exigia dels propietaris, les restriccions al comerç i a altres activitats 

mercantils devien desanimar més d'un possible comprador528. Tanmateix Güell havia de 

                                                 
524 Ibid. p. 404  
525 CARANDELL, op. cit. 
526 MIQUEL d'ESPLUGUES, El primer comte Güell, Arts Gràfiques Nicolau Poncell, Barcelona, 1921, 
pàgina 109 sobre la creació d'Asland i pàgina 110 sobre les inversions de Güell en terrenys: "esmerçant 
amb esplendiosa bona part del fruit del seu treball en agavellar terrenys i més terrenys en els suburbis de 
Barcelona  que ell creia el més segur esdevenidor."   Aquesta obra,  a la qual ens haurem de referir sovint, 
és una hagiografia d'Eusebi Güell, però encara constitueix l'única biografia existent per a conèixer la seva 
vida i el seu pensament.  
527 Juan José LAHUERTA, Antoni Gaudí, arquitectura, ideologia i política, Electa, Madrid, 1993 
528 BASSEGODA I NONELL, El Gran Gaudí, Ausa, Sabadell, 1989, p. 399, publica el full de condicions 
d'edificació que havia de regir al parc, un cop constituït el previst sindicat de propietaris. Entre aquestes 
condicions cal esmentar que només es podia edificar una sisena part del terreny, que no s'hi podien 
establir clíniques, ni fàbriques, ni tallers o indústries, ni fondes, ni restaurants. Els plànols de les cases 
havien de  ser presentats a l'aprovació de Güell, no es podien talar o arrancar arbres d'un diàmetre 
superior a 15 cms., la multa era de cinquanta pessetes per arbre (una quantitat molt considerable, superior 
a la setmanada d'un obrer). A més els terrenys estaven sotmesos a un cens del marquès de Marianao que 
Güell no havia satisfet ni redimit i que per tant havien de pagar els adquirents. Salvador Samà havia venut 
la finca amb la condició que fos destinada a parc, amb l'excepció de les parts destinades a les cases.     
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conèixer de bell antuvi totes aquestes dificultats529. La qual cosa fa dubtar de les 

intencions inicials de Güell i fa pensar  si no es tractava d'un subterfugi per justificar un 

caprici davant la seva pròpia consciència, com la de tot bon burgès català crítica amb 

les despeses innecessàries, segons el retrat que havia deixat d'aquesta classe Narcís 

Oller a La febre d'or. En tot cas sembla que cap a 1907 el projecte de urbanització ja 

havia estat abandonat i que ja es pensava en una cessió a la ciutat530. En una entrevista 

concedida al periodista José Maria Carretero de La Esfera de Madrid l'any 1915, Eusebi 

Güell només fa referència al parc com a un jardí particular de la casa de Güell531.  

Finalment la cessió es realitzà el 1922, quatre anys després de la mort del comte, i no 

sense polèmica per part de l'oposició municipal. Segons Miquel d'Esplugues escrivia, el 

1921 era ja una cosa feta, doncs Eusebi Güell sempre havia pensat donar el seu parc a 

Catalunya532. 

 

3.1.3. La ciutat jardí 

 Un lloc destacat mereixen els autors533 que han considerat la gènesi del Park 

Güell com un projecte lligat al corrent higienista i socialista que va donar lloc a les 

ciutats jardí sota models anglesos. Aquesta tesi ens obliga, en certa manera, a apartar-

nos del camp de l'arquitectura monumental i introduir-nos en el de l'urbanisme amb 

voluntat de reforma social que aparegué a l'Europa del segle XIX. Françoise Choay534 

creu que aquest urbanisme és fill del creixement de la ciutat industrial més enllà dels 

límits que havien fins aquell moment conformat l'organització de la ciutat medieval i 

moderna. Ja Engels, al 1845, explicava la situació de la classe treballadora a Anglaterra, 

com Felip de Monlau anys més tard ho faria a Catalunya. Gent tant diversa com Marx 

(1865), Mathew Arnold, Fourier, Proudhon, David Owen, Carlyle i Ruskin plantegen  la 

necessitat de reformar la ciutat o de crear una nova ciutat que millori les condicions de 

vida de la classe obrera. Segons Choay sota aquest pensament es detecten les idees de 

Rousseau, Adam Smith i Hegel. En el fons hi ha una percepció generalitzada que 

assenyala les condicions d'habitatge com una de les principals manifestacions de la 

injustícia social, un pla d'higiene ciutadà es veia com absolutament necessari, però 

també es dóna una nostàlgia de les condicions del camperol, que intentaria restaurar 

                                                 
529 LAHUERTA,  op. cit.  
530 CIANCHETTA, op. cit., p. 13 i nota 16 
531 BASSEGODA I NONELL, op. cit., p. 405 
532 MIQUEL D'ESPLUGUES op. cit. p. 108 
533 BASSEGODA i NONELL principal estudiós de Gaudí dóna per bona aquesta hipòtesi, op. cit., p. 387    
534 Françoise CHOAY, El urbanismo utopias y realidades, Lumen, Barcelona, 1971.  
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l'home a la seva condició anterior de contacte amb la naturalesa. Per a alguns 

l'urbanisme podria aturar el perill de l'anarquia social, per a altres podria la ser la base 

d'una societat més justa. Segons Choay apareixen dos models de projectes urbanístics: 

un de progressista, al qual caldria adscriure Owen, Fourier, Richardson, Cabet i 

Proudhon  i un altre de culturalista, centrat sobretot a Anglaterra , que tindria  a August 

Welby Pugin, John Ruskin, William Morris i Mathew Arnold com  a ideòlegs. Darrera 

la proposta progressista hi hauria un transfons racionalista i positivista que tindria plena 

fe en la ciència per a solucionar els problemes de la humanitat. Víctor Considérant parla 

de trobar un urbanisme que s'adapti a la naturalesa de l'home535. Proudhon proposa 

convertir França en un jardí esquitxat de boscos536. Fourier pensa en una ciutat ideal on 

tot estaria programat, el falansteri, i on l'agricultura i la indústria conviurien en un 

mesurat equilibri. A França es portaren a terme alguns experiments en aquest sentit, 

Bassegoda cita com a possibles precedents els Jardins Ouvrièrs (1865) de Frederic Le 

Play i els intents de l'abbé Lemire537. En tot cas aquestes idees d'arrel racionalista 

tingueren una importància cabdal en l'urbanisme del segle XIX que patí i es beneficià 

alhora d'aquest corrent. Sembla evident que el projecte d'urbanització de l'Eixampla de 

Barcelona d'Ildefons Cerdà estava influït per idees d'aquest tipus, de caràcter higienista, 

que ja eren prou conegudes en aquesta època a Catalunya. Tanmateix, però, com 

reconeix la mateixa Choay, això dóna lloc a un assentament atomitzat, "esclatat",  que 

dilueix el concepte clàssic de ciutat i que ens situa davant el dilema ciutat camp. Els 

modernistes, i també els noucentistes, s'oposaren a aquesta concepció i intentaren 

corregir-la monumentalitzant Barcelona per esmenar el projecte de Cerdà, que més que 

la ciutat burgesa i capital cultural que somniaven els portava a una mena de gran colònia 

industrial subjecta a un pla hipodàmic que no establia jerarquies entre els diferents 

espais i no permetia les grans perspectives  que altres dissenys haurien propiciat538. 

                                                 
535 Victor Prosper CONSIDÉRANT. Description du phalanstére. Paris. 1848 
536 Pierre-Joseph  PROUDHON. Du principe de l'art et sa destination sociale. Paris 1865, p. 374 
537 BASSEGODA, op. cit., p. 387 
538 Sembla evident també que la urbanització de Güell i Gaudí dista molt o és fins i tot oposada al 
racionalisme dels projectes amb criteris higienistes, que arribats a Barcelona a mitjans del segle XIX 
tingueren els seus màxims exponents en Felip Monlau, que denuncià la situació d'una ciutat industrial 
atapeïda dins les muralles, i en Ildefons Cerdà que dissenyà la ciutat seguint aquests criteris. Aquests 
homes eren fills del racionalisme del XVIII, estaven propers als fisiocràtes i als socialistes utòpics. La 
generació modernista ( Puig i Cadafalch i altres) odià Cerdà, el cregué, amb raó, autor d'una ciutat  
geomètrica i ensopida que, afortunadament, es pogué transformar gràcies a l'ampliació del Passeig de 
Gràcia i altres avingudes monumentals. 
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El model culturalista, com ja hem dit, es desenvolupà principalment a Anglaterra. 

El seu iniciador fou  August Pugin539 el qual propugnà una tesis de caràcter organicista, 

tot oposant la ciutat medieval a la ciutat industrial que començava a créixer a 

l'Anglaterra de la seva època. Mathew Arnold denuncià el caràcter mecànic de la 

civilització del seu temps, la manca d'espiritualitat. Aquestes idees van tenir una gran 

influència sobre John Ruskin que les va desenvolupar a bastament i que va tenir una 

gran ressonància a Catalunya sobre el moviment neogòtic i romàntic així com sobre els 

modernistes i el propi Gaudí540. En aquest treball es tractarà àmpliament el tema que de 

moment només esmentem. Per a Choay, encara que va tenir més possibilitats de 

realització que l'utòpic francès, l'anglès fou un model nostàlgic, que intentava retornar 

l'home a les seves arrels, tot refent els lligams i reconstruint els referents que el gran 

trasbals de la Revolució Industrial havia provocat en les masses proletàries. D'aquí la 

importància dels elements simbòlics i religiosos, sovint lligats al paisatge natural. En tot 

cas darrera d'ambdós projectes existeix un clar programa de reforma social. 

Tanmateix a la mateixa Anglaterra, on sempre la pràctica ha anat per davant de 

la teoria,  s'haurien donat projectes que no tenien aquestes connotacions. Així apareix el 

parc urbà i la urbanització al costat de parcs. Per a George Chadwick541  fins al segle 

XIX no trobem el parc urbà. Anteriorment  el parc era un àrea adjacent a la casa d'un 

gentleman, tancada a l'ús públic i dissenyada segons els criteris de l'escola anglesa del 

paisatge. Va ser a l'època victoriana, quan es contraposà el verd dels boscos  al negre 

del fum de la fàbrica, que va aparèixer el parc urbà. Sant James Park (1828) significà 

l'alliberament per a ús públic d'uns jardins que abans eren de la corona. Birkenhead de 

John Paxton (1844) constitueix el primer parc i suburbi. Una urbanització en un parc, 

una part important del qual és d'ús públic. Cal distingir, però, que  el concepte no és el 

mateix que el de ciutat jardí perquè es tracta d'un parc amb cases al costat, no de cases 

dins d'un parc, com és el cas del nostre estudi. I, evidentment, destinades a l'alta 

burgesia, manca tot projecte de reforma social. Encara que el mateix Chadwick no dubta 

a incloure el Park Güell en el seu llibre com a parc suburbi, cal distingir aquests 

projectes d'aquells que tenen una clara rel ruskiniana. Aquests parcs tractarien d'imitar, 

                                                 
539 August Northmore Welby PUGIN. Contrasts on a parallel between the noble edifices in Middle Ages 
and contrasting building of the present. Decay of taste. 1836  
540 BASSEGODA i NONELL, op. cit., p. 387. Bassegoda esmenta la influència de Ruskin així com la de 
William Morris i Howard. Esmenta també el projecte del fabricant de xocolata Cadbury d'una colònia 
obrera i dóna per fet que Güell, no Gaudí, coneixia aquests experiments 
541 George CHADWICK, The park and the town, The Architectural Press, London, 1966 
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a nivell burgès, les cases de l'alta aristocràcia anglesa del XVIII, amb els seus jardins i 

la seva naturalesa de ficció.    

Per a Ruskin, contràriament,  la transformació urbanística, la supressió del 

suburbi industrial, brut mal construït i ple de fum, és l'inici d'una transformació social 

que ha de portar a una societat no tan materialista. Per això, quan  l'any 1898, a 

Anglaterra, Ebnezer Howard publicava "Tomorrow, a peaceful path to real reform542",  

declarava seguir les passes de John Ruskin, tot encapçalant el primer capítol amb una 

cita de Sesame and Lilies . Howard reuneix en aquest primer capítol opinions contràries 

a la ciutat industrial i es planteja, vistos els grans problemes de la ciutat, com poder 

retornar la gent al camp. Per a ell, tot exposant el que anomena teoria dels tres imants, 

és necessari que el camp ofereixi els mateixos avantatges que la ciutat i alhora que la 

ciutat ofereixi els mateixos avantatges que el camp, sense els inconvenients d'ambdós. 

Howard proposa una ciutat d'uns trenta cinc mil habitants, uns dos mil dels quals es 

dedicarien a tasques agrícoles i altres a industrials i de serveis i on estarien perfectament 

delimitades les zones i àmbits destinades a cadascuna de les activitats. Però allò que 

preocupa més Howard és la viabilitat econòmica del seu projecte que no vol que es 

confongui de cap manera amb propostes comunistes ni socialistes que contempla com 

idees utòpiques. Comunisme i socialisme no han tingut en compte el caràcter 

individualista de la naturalesa humana, l'interès propi. Les seves bases ideològiques, 

confessa, són John Stuart Mill i els seus "Elements de Política Econòmica"543. També 

reconeix la influència d'Edward Gibbon Wakefield autor d'una obra anomenada "View 

of Art of Colonisation", que defensa la presència de tots els estaments de la societat en 

la fundació de les noves colònies britàniques (com havien fet els antics grecs) si es 

volen preservar els valors i costums nacionals, alhora que recomana la presència de 

clergat anglicà, la construcció d'esglésies i una forta educació religiosa que impregni 

d'esperit cristià (i britànic) les noves colònies544. També reconeix Howard la influència 

                                                 
542 Ebnezer HOWARD, Garden cities of tomorrow (being the second edition of "Tomorow a paceful path 
to real reform") Swan Sonneschein & Co., London 1902. N'hi ha un exemplar a la B. C. de l'edició de 
1902, just a l'època inicial de les obres del parc.  
543 Aquest aclariment és pertinent perquè sovint a la bibliografia s'atribueixen a Howard idees socialistes  
o fins i tot se'l qualifica de socialista 
544 Edward Gibbon WAKEFIELD (1796-1862), "View of Art of Colonisation", 1849. Educat en els 
ambients més estrictes, Wakefield fou un balaperduda i ell mateix estigué a la presó  en una colònia 
penitenciària. Rescabalat ocupà llocs importants dins l'administració i fou un dels teòrics de l'imperialime 
britànic. Participà a les colonitzacions d'Austràlia, Sud Àfrica i Nova Zelanda, on morí. A part de ser 
àmpliament citat per Howard crec que el seu projecte de reforma social, en aquest cas mitjançat 
l'emigració a altres continents, està  lligat al projecte que trobem en moltes colònies industrials catalanes, 
i particularment a la Colònia Güell     
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del professor Alfred Marshall que proposa la migració científica dels obrers des de 

Londres i altres nuclis industrials a noves ciutats on s'establirien fàbriques de diferents 

rams per crear una oferta de treball que fos atractiva per als obrers i on els sous podrien 

ser més baixos, alhora que les despeses vitals dels obrers també ho serien. Marshall, 

tanmateix, creu necessari buscar uns empresaris que es preocupin del benestar dels seus 

empleats545. Entre d'altres, reconeix Howard, també, la influència de Herbert Spencer i 

de James Buckinham. Tot i això l'obra de Howard està plena de preocupació social i 

encara que no s'aparta del liberalisme i el capitalisme (tot el mètode de financiació i 

viabilitat pretén seguir la més ortodoxa doctrina econòmica liberal), la seva finalitat és 

arribar a una societat més justa, a un socialisme ruskinià546.   

Certament l'exposició teòrica de Howard està molt lluny d'allò que trobem al 

Park Güell, però  és possible que Eusebi Güell, que tenia una important relació 

industrial i comercial amb Anglaterra i llegia i parlava anglès, conegués el text de 

Howard el mateix any de la seva publicació (1898) i que immediatament concebés la 

construcció d'una mena de ciutat jardí a Barcelona547. Igualment és possible que la 

concepció de la colònia industrial amb finalitats exclusivament socials, en aquesta època 

ja portada  a terme a la Colònia Güell, hagués begut de les fonts de Marshall o d'altres 

autors de l'època i que Güell estigués interessat a veure unes idees, que en part 

coincidien amb les seves, exposades de forma teòrica. D'altra banda Gaudí havia estat 

en contacte, en la seva joventut, amb la Cooperativa Obrera Mataronesa, societat 

fundada per Salvador Pagès durant el sexenni revolucionari, que inicialment, abans de 

ser Mataronesa, havia estat creada a Gràcia aprofitant el clima de llibertat que es vivia 

en aquells moments548. Les idees polítiques de Salvador Pagès, més properes a Owen  

que a Bakunin, el devien aconsellar traslladar-se a Mataró, època en la qual el conegué 

                                                 
545 Alfred MARSHALL fou professor a Cambridge i està considerat com un dels fundadors de la ciència 
econòmica moderna i és el principal representant de l'Escola Econòmica de Cambridge. El seu pensament 
social es veu reflectit en publicacions com  "The future of the working classes". Eagle. 1874 i, sobretot en 
el cas que ens ocupa, "Where to house the poor in London". Contemporary Review. 1884. Si en l'aspecte 
social i religiós hem denotat la influència de Wakefield en les colònies industrials catalanes, encara és 
molt més clara la presència des del punt de vista econòmic del pensament de Marshall. Güell, i abans d'ell 
altres, forçosament havien de conèixer el seu pensament.    
546 El tema de la ciutat jardí fou propugnat més endavant (a partir de 1910) a Catalunya per Cebrià de 
Montoliu que incorporà les idees de l'escocès Patrick Geddes i del mateix Howard. Entre 1901 i 1905 
Montoliu havia estat  el principal traductor de textos de Ruskin al català i, juntament amb Joan Maragall, 
el divulgador de les seves idees..    
547 BASSEGODA I NONELL, op. cit., p. 387  
548 Ibid., p. 100. La cooperativa s'havia fundat l'any 1868 i el 1869 havia comprat una fabriqueta de sis 
telers a Gràcia. El 1870 Salvador Pagès havia participat a les Jornades de l'AIT a Barcelona , però la 
seves tendències clarament conservadores l'havien apartat del nucli de l'obrerisme català, de tendència 
anarquista.   
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Gaudí que participà en diversos projectes de la cooperativa com és ara la construcció de 

la nau de blanqueig o el disseny de l'estendard de la institució. Tanmateix el que aquí 

ens interessa és el projecte de cases per als obrers de la cooperativa, de les quals només 

se'n realitzaran dues, projecte que ja intentava resoldre el problema de l'habitatge 

obrer549, doncs es tractava de cases unifamiliars, amb un petit jardí, en un entorn on 

l'obrer es deslliurava, tot participant en les activitats culturals que es realitzaven al 

casino, de les xacres que delmaven els esforços de la classe treballadora, el joc i la 

beguda. Pagès estava contra les vagues, la seva era una moral del treball que era 

considerat la principal virtut. La seva crítica a la societat burgesa era bàsicament una 

crítica de l'economia especulativa i no productiva. Encara que sovint s'ha identificat 

Salvador Pagès amb grups d'ideologia propera a l'anarquisme, per la seva relació amb 

Fanelli o per la seva abans esmentada participació en el Congrés de l'AIT, la seva 

actitud i la seva visió del problema obrer respon molt més al cooperativisme d'Owen o a 

les idees generals, d'arrel cristiana i nostàlgiques de l'harmonia social de l'Edat Mitjana, 

dels visionaris victorians com ara Ruskin, que a l'anarquisme o al marxisme 

revolucionaris. Per tant caldria tenir en compte també la possible influència de Gaudí 

sobre Güell a l'hora de plantejar el problema social, un tema en el qual les influències 

podrien haver estat mútues. Com s'intentarà defensar al llarg d'aquest treball, les arrels 

ruskinianes, d'ambdós, serien clares, i per tant la idea de ciutat jardí amb una certa 

finalitat social no s'hauria de bescantar. Seguint els consells Wakefield  una colònia 

havia de tenir tots els estaments de la societat i si Güell ja havia construït la part dels 

obrers no seria poc enraonat pensar que calia construir la part dels directius, o, com 

d'altra banda suggereix Carandell, una colònia de savis.    

Però també és possible que, senzillament,  Güell pretengués construir un parc, 

com els que ja hem esmentat,  que a la mateixa Anglaterra ja s'havien fet des de mitjans 

del segle XIX, com el Birkenhead Park o el mateix Regent's  Park a Londres. O que, 

fins i tot, pretengués portar a terme una síntesi d'ambdues concepcions, una ciutat jardí i 

alhora uns jardins monumentals, i que ambdues concepcions es barregessin a la seva 

ment. Com s'ha dit moltes vegades el mateix nom de "Park", escrit així, en anglès, 

suggeriria una certa connexió amb aquells parcs britànics als quals fèiem referència, 

                                                 
549 Philip PREGILL i Nancy VOLKMAN, Landscapes in History, van Nostrand Reinhold, New York, 
1993, donen com a primers projectes de cases unifamiliars obreres respectuoses amb el paisatge i amb 
jardí, les ja esmentades de Cadbury, prop de Birmingham (1880), tanmateix la primera colònia industrial, 
pròpiament, dita d'aquestes característiques seria  Port Sunlight, dels fabricants de sabó Lever brothers 
(1885) 
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tanmateix el terme ciutat jardí també és tothora present.  Salvador Sellés, arquitecte que 

va escriure una ressenya per a la revista de l'associació professional, i que devia assistir 

a la presentació pública del parc realitzada pel mateix Gaudí, ens pot donar idea de fins 

a quin punt totes aquestes idees que acabem d'explicar eren presents i confuses en les 

intencions dels seus promotors. "Inspirándose en alguna urbanización rurizada que 

existe en establecimientos de instrucción ingleses; se ha aplicado, mejorando 

notablemente la idea, a la fundación de este parque-colonia y que casi podríamos 

llamar autónoma según se desprende de su organización administrativa"550  Si d'una 

banda sembla present el concepte de "park", quan parla d'urbanització ruritzada, també 

semblen presents les consideracions de Howard sobre l'organització autònoma de la 

ciutat jardí i, fins i tot, del concepte colònia, lligat a la colònia industrial, que Howard 

rescatava de Wakefield i del professor Marshall i que estarien íntimament lligats a la 

obra  de Güell al parc, però sobretot a la colònia de Santa Coloma de Cervelló551. 

   

3.1.4. El jardí simbòlic 

Parlar de jardí i de parc ens porta, doncs,  a considerar què és el Park Güell com 

a tal parc. De fet, durant la vida de Güell, el parc fou el jardí privat de la seva residència 

habitual que ell obria i prestava en ocasions assenyalades per a manifestacions 

catalanistes, per a aplecs de sardanes o esdeveniments similars de caire cívic i 

                                                 
550  Salvador SELLÉS, Park Güell, Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 
1902, p. 54 
551 La Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló és totalment atípica. La finalitat econòmica d'una 
colònia industrial era aprofitar un salt d'aigua que permetia generar energia hidràulica o ben avançat el 
segle XIX, en l'època d'Eusebi Güell, hidroelectricitat. A Catalunya, sense recursos energètics, 
l'aprofitament dels rius fou un pilar bàsic de Revolució Industrial, que permeté superar la manca de carbó 
i el preu que el transport d'aquest significava. Ara bé, la fàbrica havia d'establir-se en algun lloc apartat 
segons les necessitats que el desnivell del riu i l'espai disponible aconsellaven, això no era pas sempre al 
costat d'un nucli de població, sinó que sovint era imprescindible crear-lo per subvenir les necessitats de 
personal de la fàbrica. Aviat alguns industrials es van adonar dels avantatges socials que aquest sistema 
representava. El treballador quedava aïllat d'altres nuclis i per tant de la lluita sindical, alhora que el patró 
podia desenvolupar un paternalisme que dotava als treballadors de la colònia d'unes condicions millors 
que les que gaudien els obrers urbans. Església, escola, economat, servei mèdic, un habitatge més o 
menys digne eren alguns dels serveis dels quals podien gaudir els obrers de la colònia, tot i que 
n'haguessin de pagar una part que revertia a l'industrial per aquest motiu alguns autors han parlat de 
feudalisme industrial. Güell intentà superar aquest estadi i quan trasladà el Vapor Vell de Sants a un lloc 
pla i sense aprofitament hidràulic, la seva intenció era crear una colònia amb finalitats únicament socials. 
Cal destacar que les cases de la colònia Güell eren unifamiliars de planta baixa i que disposaven d'un petit 
terreny per poder practicar l'agricultura, la qual cosa ens acosta molt als esquemes proposats per Howard i 
el professor Marshall. Per veure la funció social i política de la Colònia Güell cal recordar que aquesta fou 
presa com a model social per Enric Prat de la Riba en la seva obra primerenca, Ley Jurídica de la 
Industria, dedicada a Eusebi Güell, que  teoritzava l'interclassisme i paternalisme  cristià proposat per 
Güell davant del socialisme revolucionari. Joan MARAGALL en fa un magnífic resum i elogi en l'article 
Un libro nuevo (12-2-1898)  dins Obra Completa, edició de 1947, p. 1289.      
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patriòtic552. D'altra banda semblava clar, com ja he esmentat abans, que, a la seva mort, 

el parc esdevindria públic i un monument a la seva memòria553. En aquest punt tota idea 

d'urbanització ja havia desaparegut  i restava només el gran monument que el gran 

artista dedicava  a la memòria del mecenes, a qui agradava fer-se retratar entre les seves 

columnes amb aires excèntrics de visionari victorià que evocaven Ruskin i el mateix 

Gaudí. Ens estaríem, doncs, movent en el prim límit entre el públic i el privat on a Güell 

li agradava tant habitar554. D’aquesta manera el seu món privat esdevindria públic i un 

regal per a Catalunya i, com intentarem demostrar al llarg d'aquest treball, amb sentit 

fundacional i, evidentment, simbòlic.  

Així doncs, des d'aquest punt de vista, l'obra del parc Güell més que una obra 

d'enginyeria civil i d'urbanisme seria bàsicament una obra d'arquitectura de jardins. 

Hem dit abans que Güell havia comprat una part dels terrenys del parc al marquès de 

Marianao i que aquest s'havia construït uns jardins, un parc privat, a la seva finca de 

Cambrils (Parc Samà). Lahuerta afirma que en l'ànim de Güell podria haver jugat el fet 

competir d'alguna  forma amb Salvador Samà. Els jardins que aquest es construí 

entrarien dins la classificació del jardí romàntic, amb una naturalesa falsa i volgudament 

capriciosa555. Tradicionalment  s'ha considerat que dins la història de la jardineria 

existien dues grans tendències: la francesa i l'anglesa. La primera, hereva de la tradició 

italiana, es caracteritzaria per un racionalisme extrem que imposaria un ordre a la natura, 

aquest ordre és, evidentment fill de la raó humana. Le Nôtre arquitecte dels jardins de 

Versalles fou el gran representant d'aquesta tendència que va dominar França durant el 

regnat de Lluís XIV i que s'estengué per Europa durant el segle XVIII556. A Versalles 

tot gira entorn del rei, el Rei Sol. Com en l'univers de Galileu tots els planetes giren en 

torn de l'astre rei. Els jardins de Versalles són l'expressió plàstica del mecanicisme de 

Descartes. Enfront d'aquesta tendència neix a Anglaterra allò que s'anomena el jardí 

pintoresc. Cal aturar-se en aquesta paraula, perquè pintoresc ve de pintor i per tant 

aquest jardí no es limita a separar una part de la natura, en estat salvatge, sinó que en 

                                                 
552 BASSEGODA, El Gran Gaudí, p. 404. En aquest sentit es podria  connectar amb els jardins de plaisir 
que en el segle XVIII servien com escenari per a grans representacions, i que haurien estat els 
avantpassats de les fires i els parcs d'atraccions. Veure Frank DEBIÉ, Jardins des capitales, CNRS,  Paris, 
1992 
553 Els hereus de Güell en les capitulacions de cessió van exigir que es conservés per a sempre el nom de 
Park Güell. Citat per CIANCHETTA, op. cit., p. 15 i nota 17 
554 LAHUERTA, op. cit., destaca aquest caràcter de Güell a qui agradaria donar diversos simbolismes  per 
a diversos nivells d'interpretació. Vegis el que fa referència a la font d'Hèrcules i els diversos estrats de 
simbolisme plantejats a Torre Satalia.  
555 Ibid.,  p.  126 i ss. 
556 Bernard JEANNEL, Le Nôtre, Stylos, Barcelona, 1986  
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reprodueix les idealitzacions, tal i com les fonts literàries i plàstiques ens les han fetes 

arribar. És allò que en català anomenem "paisatgisme", un gal·licisme que ve de "pays". 

Segons Antoni Marí aquest terme hauria estat producte de la nostàlgia que la noblesa 

presonera dins l'ordre absolutament racional de Versalles hauria sentit de les seves 

possessions rurals557. Ja des de l'època clàssica tota evocació paisatgística es filla de la 

nostàlgia. Teòcrit cantava des de Grècia l'enyorat món de Sicília, Virgili des de Roma 

evocava l'Arcàdia.  

John Dixon Hunt 558assenyala el caràcter d'escena, la teatralitat del jardí 

pintoresc i la influència del pintor napolità Salvatore Rosa sobre William Kent, el 

creador del jardí pintoresc que posseïa una col·lecció de quadres d'aquest pintor. Però el 

gran arquitecte de jardins del XVIII a la Gran Bretanya fou Lancelot "Capability" 

Brown autor de la reforma de Warwick Castle i sobretot, dels jardins de Stourhead. 

D'ell Horace Walpole digué a  la seva mort "Lady Nature second husband is dead". 

Segons Dixon Hunt la seva contribució a la imatge del "countryside" fou decisiva. 

Brown solia dir que una casa de maó vermell situa una vall verda en estat de febre, 

Turner va recollir aquesta imatge en alguns dels seus paisatges. A Brown, i a Walpole, 

devem en gran part la revalorització del gòtic i les ruïnes. Gabrielle van Zuylen també 

considera Brown el mestre del paisatge artificial anglès i destaca que ell fou el primer 

valorar la "capacitat" d'un indret per transformar-se en jardí paisatgístic. Tenia, creu 

aquesta autora, l'esperit del paisatgista a l'hora de portar a terme transformacions que el 

fessin lligar amb els fons, és a dir amb el paisatge natural en el qual el jardiner 

enquadrava la seva creació559. Van Zuylen també destaca la influència que tingué 

William Shenstone tant per la seva obra teòrica, el petit jardí anomenat The Leasowes, 

com per la teòrica a "Unconnected Thoughts on Gardening" . Per a ell el jardí pintoresc 

ha de reunir tres aspectes "el sublim", "el bell" i "el melancònic o meditatiu". Les seves 

teories havien estat aplicades a The Leasowes, una granja arcàdica d'un natural estudiat, 

que ell va batejar granja guarnida (ornamental farm o en francès ferme ornée), i on 

l'itinerari de visita estava concebut com un passeig circular puntuat per estàtues, bancs i 

detalls gòtics560.   

                                                 
557 Recollit en els nostres apunts durant els cursos de doctorat. Veure també  Alain ROGER, Breu tractat 
del paisatge, La Campana, Barcelona, 2000  
558 John Dixon HUNT, "The pinturesque Garden in Europe", London, 2003 
559 Gabrielle VAN  ZUYLEN, "Tous les jardins du monde", Gallimard, Paris, 1994, pàgines 88 i 89 
560 Ibid.,, pàgs. 90 i 91 
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Dora Wiebenson561, en canvi, reclama l'origen francès del jardí pintoresc, amb 

una tradició literària que es remuntaria a Plini i a la descripció de les seves propietats562. 

Segons Wiebenson  la primera crítica del racionalisme en jardineria vindria per part 

Dezallier d'Argenville, el 1709, ell seria el primer a demanar la construcció d'un 

paisatge natural, inspirat en els "landskip" de la pintura holandesa563. Els jardins de 

Luneville (1742) semblen adaptar-se a aquest concepte. A la segona meitat del XVIII la 

influència anglesa es féu notar a França, Montesquieu i Voltaire es feren construir parcs 

a l'anglesa a les seves propietats rurals, tanmateix no es pogueren sostraure de l'esperit 

racionalista francès, arbres alineats i excessives regularitats. Els francesos trobaven els 

jardins anglesos massa plens de temples. S'arribà a definir el jardí francès com a 

meditatiu, mentre que l'anglès seria melancònic. El darrer terç del XVIII aparegueren 

dues tendències  noves en jardineria, d'una banda Kew introduí el jardí exòtic amb 

pagodes i mesquites. D'altra banda aparegué el jardí salvatge, propugnat per Jean 

Jacques Rousseau  a La Nova Heloïsa i que la seva protectora Madame d'Epinay portà a 

terme a la seva finca de la Briche. Rousseau postula un jardí salvatge que comuniqui 

l'entusiasme tant a la imaginació com als sentits. A l'Heloïsa el parc de Rousseau és 

imaginat com un lloc encantador però alhora agrest i abandonat, doncs no hi és visible 

el treball humà, perquè  aparentment la natura ho ha fet tot, encara que sota la sàvia 

direcció de Julie, la protagonista de la novel·la. Es tractava doncs de dirigir la naturalesa 

però de manera que no es notés l'art de fer-ho, que el jardí, aparentment, restés un tros 

de naturalesa salvatge. Julie aprofita les heures i altres trepadores per donar més 

sensació de profunditat, frondositat i frescor al petit jardí. I com farà Gaudí al Park 

Güell, prefereix la vegetació del país a les plantes exòtiques. "Je trouvai celles du pays 

disposées et réunies de maniere a produire un effet plus riant et plus agréable. Le gazon 

verdoyant, épais, mais court et serré étoit mêlé de serpolet, de baume, de thime, de 

marjolaine, et d'autres herbes odorantes.564" El marit de Julie fa una llarga exposició 

teòrica sobre com hauria de ser el jardí on no hi hauria d'haver res alineat, res anivellat, 

perquè la natura no fa servir l'escaire ni el regle, ni planta res alineat a cordill. Però 

Rousseau ja ens adverteix de la contradicció que representa aital jardí salvatge on no 

s'hi adverteix la menor traça de cultura, tant que evoca una illa deserta, la naturalesa 

verge, i tanmateix només ha pogut existir a partir de la cultura. Però el jardí de Julie, 

                                                 
561 Dora WIEBENSON, "The pinturesque garden in France" Princenton University Press, 1978 
562 PLINI el jove, Cartes II-17 i V-6 
563 D'aquí vindria la paraula anglesa "landscape", una pintura que representa un paisatge. 
564 ROUSSEAU, "La Nouvelle Héloïse", p.  472- 473  
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que el seu mateix enamorat criticava com a contradictori, exerceix sobre d'ell una 

influència benèfica quan esdevé jardí de meditació, és a dir un treball intel·lectual a 

través arriba a l’ànima de Julie. " J'ai passé dans l'Elisée deux heures auxquelles je ne 

préfere aucun temps de ma vie. (../..) j'ai trouvé qu'il y a dans la meditation des pensées 

honnêtes une sort de bien être que les mechants n'ont jamais connu565"        

Totes aquestes tendències de la jardineria francesa vénen a coincidir al parc 

d'Ermenonville. Seguint aquesta línia alhora salvatge i meditativa inspirada pel mateix 

Rousseau i els fisiocràtes, el marquès de Girardin va emprendre la transformació de la 

seva propietat en una mena de granja guarnida a l'estil anglès, tanmateix amb algunes 

diferències fonamentals, que afecten la pròpia concepció del projecte. Girardin, pels 

seus viatges, coneixia el jardí anglès i particularment The Leasowes i l'obra de 

Shenstone, però se'n va distanciar en els aspectes tèorics perquè el jardí d'Ermenonville 

va molt més enllà com a jardí de reflexió i com reforma social il·lustrada.  Girardin, el 

darrer amic de Rousseau, volgué fer teoria i va escriure "De la composition des 

paysages, ou des moyens d'embellir la nature autour des habitations, y joingnant 

l'agreable et l'utile" on exposava les seves idees566. En primer lloc, doncs, cal tenir en 

compte que a Ermenonville hi havia una propietat agrària que va ser modernitzada i 

posada al dia seguint les idees dels fisiòcrates i que, per tant, com ja s'ha dit, darrera el 

projecte d'Ermenonville hi havia un projecte de reforma social i econòmica, almenys 

així ho va considerar en el seu Assaig sobre la jardineria moderna Horace Walpole en 

llegir l'obra de Girardin. Segons Walpole, Girardin va més enllà en les seves 

consideracions del mer luxe i del mer entreteniment i intenta incitar als seus paisans a 

realitzar projectes benèfics, de manera que el parc és un exemple de moralitat humana, 

una residència utòpica que combina el jardí amb una societat arcàdica i alhora 

productiva567. La qual cosa ens acostaria molt als pressupòsits polítics que hem atorgat 

al parc i a la colònia Güell en la'apartat anterior.      

Tanmateix Ermenonville no és només un jardí, és tot un paisatge curosament 

dissenyat segons models pictòrics, on des de cada punt de mira del castell s'havia de 

veure un quadre a l'estil de Claude Lorraine, segons Wiebenson, de Hubert Robert, de 

Ruysdael o de van Goyen, segons Dixon Hunt. En tot cas Girardin havia viatjat per 

                                                 
565 Ibid., p. 487 
566 René-Louis GIRARDIN, De la composition de paysages suivi de Promenade ou itinéraire des jardins 
d'Ermenonville, Editions Champ Vallon, 1992. 
567 Citat per  Adrian van BUTTLAR, Jardines del Classicismo y el Romanticismo, Nerea, Madrid, 1993    



 210 

Europa en companyia del pintor Claude Louis Chatelet 568 i tenia una concepció 

pictòrica del paisatge, cosa que, d'altra banda, és ja implícita en el propi concepte, però 

que el marquès cuidà fins al darrer detall. Tanmateix allò que canvia no és pas el fet 

d'entendre el paisatge com un quadre, que això ja hem vist que es trobava en l'origen del 

jardí anglès, sinó el del tipus de quadre, el del gènere de paisatge que es construïa. 

Girardin s'oposava tant a la regularitat del jardí francès com a la capriciosa irregularitat 

de l'anglès i criticava l'efectisme dels jardins, dissenyats com si es tractés d'un conte de 

fades. Cal incloure, doncs, a Girardin dins d'una reacció contra el teatral, l'artificial i 

l'estrany en jardineria, és dir contra la tendència xinesca representada per Kew que 

dominava el jardí anglès de l'època569.  Els jardins no haurien de ser obra d'arquitectes 

ni de jardiners sinó de poetes i pintors. És a dir el jardí té un caràcter pintoresc i 

literari570.  La passejada pels jardins d'Ermenonville es desenvolupa a través d'un 

recorregut   circular. Pel camí hom pot trobar-hi  una multitud de monuments, 

d'inscripcions i, fins i tot, la tomba de J.J. Rousseau, que hi va morir, obra de Hubert 

Robert. Segons van Zuylen, Girardin era un home del seu temps, amb àmplia cultura 

clàssica i contemporània, d'aquí que els símbols abstractes hi abundin.571 El principal és 

el temple de la Filosofia Moderna (inspirat en una pintura de Fragonard), dedicat a 

Montaigne, i inacabat per recordar que la filosofia no ateny mai la seva fi. D'altra banda, 

també hi trobem la caseta del filòsof, així com la caseta del pescador. Però Girardin 

també volia evocar el prehistòric, l'ancestral, com féu Gaudí en el Park Güell, i a 

Ermenonville hom pot trobar-hi el dolmen i la gruta, construccions que recorden l'etapa 

salvatge de l'home, així com la primitiva cabana origen de l'arquitectura segons Vitrubi. 

Evidentment les referències a Rousseau són contínues. Una columna l'evocava, així com 

també l'altar del somnis. També les al·lusions a Clarence, la propietat que apareixia a 

l'Heloïse, hi són patents572. El territori on el filòsof passà els seus darrers dies s'havia 

conservat en estat totalment salvatge, per evocar el mite roussonià. D'altra banda les 

citacions per a meditar, de Virgili, de Teòcrit, de Petrarca, de Montaigne i, sobretot, de 

Rousseau  hi són abundants. D'aquesta manera el jardí meditatiu francès esdevingué 

jardí filosòfic, jardí que desenvolupava un tema de reflexió. Girardin parla de paisatges 

morals que deleiten la ment. En opinió de Wiebenson "it was a garden which pleased 

                                                 
568 WIEBENSON, op. cit., pàgina 81.  HUNT, op. cit, p. 117  
569 WIEBENSON, op. cit, p. 74 
570 HUNT, op. cit., p. 102 
571 VAN ZUYLEN, Tous les jardins du monde, p. 92 i 93 
572 WIEBENSON, op. cit, p. 81-84 
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the meditative and philosophical, because it spoke to the soul, it stimulated sentiment, 

flatered the senses, and stirred the imagination573".  Frank Debié defineix així el jardí 

de reflexió o de polèmica: "L'intérêt pour les civilisations orientales donne prétexte au 

deploiement de toute une mitologie utile, directement polémique; en un mot les 

fabriques presentent un programme574". Estem, doncs, davant del jardí filosòfic, creat 

per Girardin. Com ja ho havia estat Moulin Joli, el jardi de Watelet que havia bastit 

Hubert Robert, sota la influència de el mateix Rousseau i els fisiòcrates. El mateix 

pintor, conegut també com Robert de les ruïnes, que havia dissenyat l'"Hammeau" de 

Maria Antonieta a Versalles, on s'evidencia l'evolució del gust cortesà, des de la 

imposició de l'ordre sobre la naturalesa dels jardins de Le Notre fins a la cabana al peu 

dels Alps inspirada en "La Nouvelle Heloïse".  

Però a Ermenonville trobarem també dues altres novetats tècniques que també es 

reproduiran al Park Güell com són  la utilització de materials del país i les construccions 

en mètodes rústics tradicionals, propis de l'arquitectura regional. Totes aquestes idees 

patents a Ermenonville foren conegudes a arreu d'Europa a través de George Louis Le 

Rouge que va publicar uns "cahiers" titulats "Noveaux Jardins" on aportà idees per a la 

construcció de jardins naturalistes i on apareixen nombroses imatges i plànols de les 

construccions del parc de Girardin. També a la Guide del propi Girardin hi apareixien 

dibuixos que circularen per Europa, que Walpole comentà, des de finals del XVIII. 

Algunes d'elles (rochers) són especialment interessants per la influència que podien 

tenir sobre Gaudí al Park Güell. Aquest tipus de jardí hauria anat evolucionant, tant a 

partir dels models anglesos, de Brown, com francesos, i hauria donat lloc al jardí 

romàntic, amb castells, temples i fins i tot ruïnes recreades575, salts d'aigua i coves 

submarines. El mateix Goethe, en "Les Afinitats Electives" converteix la construcció 

d'un jardí en una gran aventura intel·lectual seguint el model de Rousseau.  Tota aquesta 

tradició és present al Park Güell, per acceptar-la o per rebutjar-la, tot intentat cercar un 

altre camí. En el Park Güell hi ha un rebuig del paisatgisme anglès de Brown, perquè 

provava de crear un paisatge, mentre Gaudí intentava conservar-lo, amb una intervenció 

que suposi les mínimes modificacions del paisatge natural imprescindibles per a la 

urbanització. El paisatgisme de Brown és literari i pintoresc, el de Gaudí pretén ser 

essencial, natural, en el sentit que evoca l'essència del natural. Tanmateix quan es 

                                                 
573 Ibid., p. 87 
574 Franck DEBIÉ,  Les Jardins des capitales, CNRS, Paris, 1992 
575 Sobre el sentit de les ruïnes veure George SIMMEL "Las ruinas". També cal recordar que John 
Ruskin havia criticat a les Set Llànties la construcció de ruïnes.  
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dissenya el parc sobre la ciutat, i donant-li un pendent, com una mena de balcó, no es 

pot evitar fer referència a un model literari i en aquest sentit Gaudí no s'allunya gaire del 

paisatgisme anglès. D'altra banda, a aquestes alçades de l'exposició, creiem tenir prou 

elements per defensar la naturalesa literària i filosòfica del Park Güell, la influència de 

Goethe, de Rousseau i del mateix Girardin. Lahuerta ha assenyalat que el Park Güell 

s'enfronta al parc romàntic i alhora n'és deutor, n'utilitza alguns elements, la cova, el 

temple, les falses estalactites i estalagmites, però intenta canviar-ne el simbolisme, 

establint un lligam amb el paisatge natural, remarcant la necessitat d'aquests elements. 

Mentre que el parc romàntic és capriciós, Gaudí intenta crear una jardineria que sorgeix 

de la terra, com un element més d'un paisatge que ja existia, que d'alguna manera 

participava de l'eternitat576. Per a Hegel crear una naturalesa artificial, a l'estil de 

Capability Brown, no té sentit. En tot cas, la intervenció hauria de destacar a la mirada 

la bellesa natural, convertint-la en objecte per part del subjecte que la contempla, com el 

paisatgista, el jardiner emmarcaria un fragment de natura per convertir-lo en jardí. Per 

Hegel el jardí no és arquitectònic sinó pictòric: "En lo que concierne al arte de la 

jardinería se ha distinguir entre lo pictòrico y lo arquitectònico. Lo propio del parque 

no es lo arquitectònico, no és construcción con elementos naturales independientes, 

sinó un pintar que deja los objetos en su estado natural y se esfuerza por imitar la 

naturaleza libre;(.../...). En un parque, pues, ha de predominar la libertad de la 

naturaleza misma, que es trabajada de modo artificial y a la vez está condicionada por 

un paisaje previo, ello introduce una tensión que no puede resolverse 

completamente577"  Aquesta tensió es el tema sobre el qual Gaudí es proposa reflexionar. 

Hegel nega aquest possible caràcter meditatiu, tal i com ell ha conegut el jardí filosòfic. 

Intentar donar una finalitat a allò que no en té li sembla un disbarat. És més per a ell, 

l'objecte de la jardineria, com el de l'arquitectura, és l'home, és a dir es tracta d'una 

realització de l'esperit. Hegel, doncs, crítica el jardí anglès i el jardí meditatiu 

principalment perquè li sembla banal578. Gaudí participa tant d'aquesta crítica del jardí 

                                                 
576 LAHUERTA, op. cit., veure capítol sobre el Park Güell. 
577 HEGEL, Estètica, volum II, Ediciones Península, Barcelona, 1989,  p. 255 i 256  
578 HEGEL, Estètica, volum II, pgs. 255 i 256. "Algo parecido pasa con la jardinería, que puede 
considerarse como una aplicación modificada de formas arquitectónicas  a la naturaleza real. En 
jardines y edificios el asunto principal es el hombre. Hay también un tipo de jardinería que toma como 
ley la multiformidad y su irregularidad; pero debe preferirse la regularidad. Pues los enredados 
laberintos y bosquetes con su constante cambio en giros serpenteantes, los puentes sobre aguas en mal 
estado, la sorpresa de capillas góticas, de templos, de casas chinas, de ermitas, de urnas cinerarias, los 
conglomerados de madera, las colinas, las columnas, todo eso, con sus pretensiones de autonomía pronto 
nos cansa, y si lo vemos por segunda vez tenemos sensación de fastidio. La cosa cambia en el caso de 
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romàntic, com de la voluntat de construir un jardí meditatiu i natural. Gaudí esquivava  

l'actitud merament imitativa del Romanticisme, del parc Samà, per exemple, i evocava 

el que entenia per autèntica natura. Estaríem, doncs, davant d'un jardí meditatiu, el tema 

del qual seria la mateixa possibilitat de dominar la naturalesa i alhora construir un jardí 

natural, amb la contradicció que això suposa579. Hegel afirma preferir la regularitat, 

Gaudí creurà recercar aquesta regularitat en la pròpia naturalesa. Tot això, però, caldrà 

justificar-ho mitjançant un programa simbòlic molt complex. Aquest programa fou el 

que Gaudí, Güell i el seu cercle desenvoluparen al parc.   

No era pas la primera vegada que Eusebi Güell i Antoni Gaudí emprenien la 

construcció d'un espai arquitectònic on havien de desenvolupar un programa simbòlic 

amb una forta base literària580. La relació entre arquitecte i mecenes es remuntava a més 

de dues dècades, de manera que la seva trajectòria havia esdevingut indestriable. Gaudí 

s'havia convertit en l'arquitecte de la família i com a tal havia anat participant en totes 

les construccions que aquest poderós patrici havia promogut i això en comprenia tant de 

purament privades com la torre d'estiueig dels Güell a Pedralbes, com edificis de forta 

representativitat per a la família i el personatge en qüestió, com el palau al carrer Nou 

de la Rambla, o projectes urbanístics i industrials (com el parc de la muntanya Pelada o 

la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló). Per tant Gaudí havia  anat desenvolupant 

arquitectònicament el programa simbòlic del burgès que tenia tant vessants polítics com 

ideològics i personals.  

Güell s'havia casat amb Isabel López, filla del marquès de Comillas i compartia 

amb el seu sogre forts interessos colonials a Cuba. L'aventura d'ultramar era el seu tema 

principal. Ambdues famílies aspiraven a transcendir la classe burgesa per esdevenir 

aristòcrates i amagar els seus obscurs i dubtosos orígens, per això necessitaven crear-se 

una mítica, una mena d'aura que els distingís de la resta de la burgesia barcelonina.. 

D'aquesta manera es podria entendre el mecenatge de la família López amb Verdaguer. 

                                                                                                                                               
regiones reales y de su belleza que no están hechas para el uso y disfrute" Sembla que Hegel critica el 
jardí anglès i el jardí romàntic, sobretot el meditatiu, però el critica per la seva banalitat 
579 Contradicció que ja havia estat ressaltada pel propi ROUSSEAU a "La Nouvelle Héloïse",  quatrième 
partie XI , p. 485, "je n'ai qu'u seul reproche à votre Elisée, ajoutai-je en regardant Julie, mais qui vous 
paraîtra grave; c'est d'être un amusement superflu. A quoi bon de vous faire une promenade, ayant de 
l'autre côté de la maison des bosquets si charmants et négligés?" El parc salvatge no tindria cap sentit al 
costat del bosc autèntic, evidentment per a viure la vida salvatge allò més adequat és el bosc. Urbanitzar 
de forma natural és una contradicció. Per això diu Hegel, seguint Rousseau, que la jardineria és un pintar, 
un destacar un fragment de la naturalesa com a paisatge. Veure també Simmel  
580 Per el que segueix ens basem  en Juan José LAHUERTA, Antoni Gaudí, arquitectura, ideologia y 
política. Les dades sobre la torre de Pedralbes es troben al  primer capítol del llibre. També a Joan 
BASSEGODA, El Gran Gaudí, pgs. 255 a 278. En aquest autor es destaca els grans coneixements de 
cultura clàssica del grup de Güell, sobretot de Verdaguer, però també del mateix Gaudí.     
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La publicació l'Atlàntida, i sobretot la seva immediata traducció al castellà i la 

repercussió que va tenir, respondria a aquest programa , tot i que l'origen del poema i les 

seves diverses redaccions són molt anteriors als contactes entre Verdaguer i els López. 

En tot cas es tracta d'una magnificació de l'aventura americana i de l'establiment d'un 

lligam entre el nou i el vell continent, que en termes comercials i molt més prosaics es 

materialitzava en la Companyia Transatlàntica, fundada per Antonio López. El 

monument a Colom, construït durant l'exposició de 1888, i del qual Gaudí també va 

elaborar un projecte, estaria en la mateixa línia.   

A la seva torre d'estiueig a Pedralbes, on la família residia gairebé sempre, Güell 

va encarregar a Gaudí el desenvolupament d'un programa que respon a l'escenificació 

dels cants II i X de l'Atlàntida581. En el cant segon, Verdaguer descriu el jardí de les 

Hespèrides, l'arbre de les taronges582 d'or i ens narra la lluita d'Hèrcules amb Ladon, el 

drac que guarda aquest jardí , representat a en ferro forjat al reixa de la porta. En el cant 

desè se'ns descriu la nova Hespèria i se'ns narra el somni d'Hesperis que coneix la 

branca del taronger plantada per Hèrcules i enyora la terra enfonsada i les seves altres 

filles. El simbolisme del jardí, tot i que subtil, és prou evident com per ser identificat. 

Juan José Lahuerta opina que la influència de Verdaguer sobre Gaudí en aquesta època 

(1883-1884), en la qual esdevingueren bons amics fou molt gran. "Esa forma de dar a 

las cosas valor  cargándolas de explicaciones simbólicas que se superponen, que se 

amplifican mutuamente, que se complementan o contrastan sin dejar de aplicarse a un 

mismo sitio, alcanzará en la obra de Gaudí extremos obsesivos, però sin duda su origen 

està en Verdaguer.  No solo porque Gaudí y Verdaguer, como demuestran tantos 

testimonios llegaron a entablar una amistad bastante intensa, sinó, sobre todo, porque, 

como vemos, Gaudí aprendió a trabajar con la técnica verdagueriana, dando imagen a 

sus programas583"  En aquest jardí, doncs, Güell i Gaudí haurien desenvolupat alhora 

dos tòpics de la jardineria, d'una banda el jardí clàssic de Grècia, de l'altra el jardí 

medieval cristià. Segons Gabrielle van Zuylen els jardins naturals abunden dins la 

mitologia grega, com el Jardí de les Hespèrides on les filles d'Atles guardaven les 

pomes d'or d'Hera, o els rosers del rei Mides. Representen el locus amoenus ideal, un 

                                                 
581 Jacint VERDAGUER,, L'Atlàntida. Dins O.C., Biblioteca Perenne. Barcelona 1964 
582 A la llegenda d'Hèrcules es parla de pomes d'or. Aquestes pomes eren d'Hera i Ladon, que era el seu 
protegit, com ho eren Pitó i el fill de la deessa Tifó, les guardava. Joseph FONTENROSE a Python,  
University of  California Press. Berkeley, 1980, pgs. 345-346, suggereix que en un principi podien haver 
estat ovelles i s'hauria produït una confusió per homofonia amb  la paraula  melon que en grec té els dos 
significats: poma i ovella.   
583 LAHUERTA,  op cit., p. 41 
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lloc màgic apartat de la natura, distint de la resta de la natura on regnen una atmosfera i 

un esperit particulars, el genius loci. És un lloc dedicat a un déu o a un heroi i on la 

natura revela el seu aspecte sagrat. En aquest cas és el jardí d'Hèrcules heroi civilitzador 

d'Occident, fill de Zeus, i portador de l'ordre sobre el caos, i del seu èmul Antonio 

Lòpez. D'aquesta manera, el jardí de Torre Satalia és també un Hortus conclusus, un 

jardí de somni, un jardí secret, portador d'un poderós simbolisme religiós  inspirat per la 

descripció de l'Esposa, la Ben Amada,  com llegim en el Càntic dels Càntics "Ella és un 

jardí ben clos, la meva germana, la meva promesa; un jardí ben clos, una font 

segellada. Els teus raigs fan un verger de magranes i les més rares essències..." 

Metàfora visual, aquest jardí esdevé a l'Edat Mitjana una al·legoria de l'Església, 

presidida per la Verge en Glòria. Dins d'aquests jardins d'innocència, els jardins de 

Maria, les flors eren elles mateixes símbols, emanacions de la virtut i la rosa, advocació 

de la Verge.584 La identificació de la rosa satalia amb la Verge en Verdaguer és prou 

coneguda i, evidentment, el simbolisme del jardí està relacionat amb l'amalgama de 

simbologia pagana i cristiana que era tan del gust del poeta. Tanmateix, encara que 

relacionat amb l'anterior, podríem trobar un tercer sentit a la font d'Hèrcules de 

Pedralbes i aquest seria el de jardí secret renaixentista, un lloc de privacitat reservat 

només als més íntims585.       

De la torre Satalia interessa destacar dues coses: en primer lloc la voluntat per 

part de Güell i la capacitat per part de Gaudí de desenvolupar i escenificar 

arquitectònicament programes literaris i fortament simbòlics, alhora que el seu 

coneixement profund de la història de la jardineria, tal com queda demostrat en 

l'evocació de tots els models paradigmàtics de jardí. D'altra banda la identificació del 

jardí amb la naturalesa, que té un vessant mític. Les Hespèrides, Hera i el drac Ladon 

són una clara referència als elements naturals, mentre que Hèrcules és l'heroi 

civilitzador i en aquest sentit la temàtica del jardí de Pedralbes seria un clar precedent 

de la del Park Güell.   Si el jardí de la Font d'Hèrcules havia estat un primer intent, tot i 

la seva subtilitat, encara força rudimentari, el Park  Güell esdevindrà la culminació 

d'una arquitectura amb fort contingut simbòlic, un projecte on l'interès econòmic era 

evidentment secundari, sinó inexistent, i el pretès fracàs de la ciutat jardí no va 

preocupar ni poc ni gaire al comte que elegí aquell indret com a residència per a passar 

els seus darrers anys. Com deia el seu biògraf, el caputxí  Miquel d'Esplugues: "El 

                                                 
584 VAN ZUYLEN, op. cit., pàgines 16, 38, 40 i 41   
585 LAHUERTA, op. cit. 
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preferia a qualsevol altra obra i significava el seu postrer amor, el qual sol ser més 

seré, ferm i ideal586." 

  

3.2.  Entre enginyeria i arquitectura 

Hem destacat a bastament que el Park Güell fou en principi un projecte 

urbanístic i per tant una obra d'enginyeria. Com ja hem esmentat abans, Joan Francesc 

Ràfols assenyalava, amb raó, que era la primera vegada que Gaudí s'enfrontava a una 

obra no estrictament arquitectònica, la construcció d'edificis o fins tot l'ordenació de 

jardins, sinó que emprenia la urbanització d'un territori salvatge per lliurar-lo a la 

civilització que comportava tasques pròpiament d'enginyer, tals com són el traçat de 

camins  i la construcció de ponts, la creació d'espais habitables en el que abans era el 

domini de la natura587. Aquestes consideracions de Ràfols caldrà tenir-les en compte 

més endavant, de moment, però, centrem-nos a analitzar senzillament els elements 

d'enginyeria. El mateix Ràfols destaca que l'objectiu de Gaudí ha estat la preservació del 

perfil de la muntanya. Ja hem esmentat  el fort pendent (desnivell de seixanta metres) 

que patia el terreny sobre el qual estava projectat el parc588. Com que Gaudí pretenia 

mantenir inalterable el perfil de la muntanya i per tant no es podien portar a terme 

treballs d'explanació, els camins que havien de recórrer el parc haurien de ser 

necessàriament excavats a la muntanya o bé creats mitjançant viaductes intentant 

adaptar-los al dibuix orogràfic del terreny que alhora generaven concavitats que 

donaven l'aspecte no d'una explanació sinó d'una excavació. Ràfols afirmava que els 

camins s'havien construït seguint les corbes de nivell, és a dir el perfil preexistent de la 

muntanya. Però és Salvador Sellés, o potser el mateix Gaudí, qui va crear el mot clau 

per explicar aquest tipus de construcció, la paraula terrabuit589. Terrabuits i ponts, doncs, 

permetien a carruatges i vianants superar els esmentats seixanta metres amb un pendent 

de tan sols el 6 %.  Sellés ho explicava així el mateix 1903: "Los caminos que cruzan el 

                                                 
586 MIQUEL D'ESPLUGUES, op. cit.,  p. 106 
587 Josep F. RÀFOLS, Antoni Gaudí, Barcelona, 1928. Destaca l'habilitat de Gaudí com a urbanista. 
Potser sota l'elogi s'amagui la vella polèmica sobre la competència en urbanisme entre enginyers i 
arquitectes. Aquesta polèmica ja s'havia manifestat en l'animadversió dels arquitectes modernistes al Pla 
Cerdà (Ildefons Cerdà era enginyer).  
588 Sobre la cronologia del construcció del parc, plànols diversos, permisos d'obres, contractes i mestres 
d'obres, etc. Consultar BASSEGODA, El Gran Gaudí, pgs. 390 i ss. 
589 Salvador SELLÉS, op. cit., demana dispensa per a la creació d'un neologisme "terravácuos", referint-
se a aquests espais buits excavats a la muntanya que permeten mantenir el perfil d'aquesta per fer 
discórrer els camins perquè el text publicat a l'anuari de l'Associació d'Arquitectes estava escrit en castellà, 
però quan  Ràfols ho comenta en el seu llibre tradueix el mot al català i utilitza el terme terrabuits. 
Aquesta paraula seria l'antònim exacte de "terraplè" i evidentment la paraula que hauria fet servir Gaudí 
en la xerrada de presentació de les obres que l'article de Sellés reflectia.       
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parque forman una extensión de unos tres kilómetros, y en sus trazados presentada la 

necesidad de hacer puentes, desmontes, terraplenes, etc. se ha cubierto esta de un modo 

tan sorprendentemente delicado, que una operación que viene efectuándose desde el 

origen de la sociedad, reviste ahora caracteres de una poética novedad. Los puentes 

son aquí viaductos con hermosas y al parecer atrevidas arcadas y los terraplenes 

terravacuos, si así pudiéramos llamarlos y  perdonad el neologismo. Y en efecto, el 

espacio que debía ocupar el relleno de las tierras, se ha convertido en pórticos, y heos 

aquí como en un día de lluvia, de viento, de sol o de otra incomodidad semejante, la 

gente no tiene que privarse del paseo y puede recorrer largos trechos bajo estas 

novísimas arcadas que no disuenan en nada del conjunto agreste de la montaña590.". 

Existia, doncs, una voluntat ja des del primer plantejament de conservar la línia 

originària de la muntanya, la línia que podríem denominar natural tal com 25 anys més 

tard farà notar Ràfols. Aquí estaríem  davant d'una obra d'enginyeria que lluny de voler 

violentar la naturalesa intenta subratllar-ne els valors. La utilització de la mateixa pedra 

del lloc seria un altre element que corroboraria aquesta intenció de Gaudí. Es tractaria, 

doncs, d'una integració d'elements arquitectònics en el paisatge, amb la intenció de 

conservar el seu caràcter "natural".   Segons Joan Bassegoda i Nonell: “L’arquitectura 

gaudiniana sembla integrar-se de manera connatural en el paisatge. La pedra 

manifesta una força en tensió permanent, com si fos un element viu591” .   

Aquest element viu és justament la característica dominant del parc, perquè la 

pedra canvia el seu paper estàtic en descobrir el seu dinamisme, les tensions al 

descobert que permeten a l'espectador, al passejant d'aquest jardí meditatiu, entendre les 

veritables estructures naturals. L'element  diferenciador d'aquesta obra d'enginyeria rau 

segons Joan Rubió en el seu mateix plantejament teòric. Mentre que l'enginyer 

convencional parteix d'elements geomètrics, és a dir creats sobre els plànols, Gaudí 

arriba a solucions mecàniques a partir de l'estudi dels materials i dels elements 

sostinguts i de les tensions que les masses, que constitueixen aquests, generen592. "El 

coneixement del modo de desarrollar-se en el si de les masses constructives ha de 

                                                 
590 SELLÉS, op. cit., p. 56 
591 Joan BASSEGODA I NONELL,  Gaudí. Arquitectura del futur. Salvat. Barcelona 1984, p. 106.  
592  LAHUERTA, op. cit.,  p. 129 "El de Gaudí, en cambio, es un método in-mediato, que se desarrolla 
sobre el objeto de cálculo mismo, en el que proceso y resultado son ya, como forma y ley de equilibrio, 
una sola cosa, y en el que, en fin,  la razón no es especulativa, sino que está en la acción y en las manos. 
Lo que Gaudí ha hecho es huir de la abstracción e ir al planteamiento del problema por métodos reales y 
positivos, sin sombra ni reflejo de rigidez científica." El darrer punt es transcripció literal d'allò que 
afirmava Rubió i Bellver al seu article (veure més avall).    
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portar com a conseqüència un modo de construir adaptat a aquesta ciència593".  Aquí 

trobaríem, doncs, un mètode constructiu que podríem denominar natural. És a dir, allò 

que fa Gaudí és estudiar  mecànicament les tensions, els pesos, que els elements 

suportats han generat i com, i de quina manera, la mateixa mecànica també generaria 

"naturalment" unes formes de suport, no a partir d'un dibuix teòric, sinó a partir de les 

lleis de la física mecànica, que implícitament serien les lleis de la naturalesa. Rubió i 

Bellver demostra això en diverses seccions dels arcs dels porxos, terrabuits, en els quals 

s'observa  l'acció de les forces i pesos dels elements sostinguts i com aquestes línies 

coincideixen amb les formes, columnes, murs de contenció, voltes, que s'han 

desenvolupat al parc. Estaríem, doncs, davant d'una enginyeria natural perquè d'una 

banda intentaria transformar mínimament l'entorn natural preservant el preexistent de la 

muntanya, conservant les corbes de nivell, utilitzant la licorel·la original del lloc, però, 

també, perquè s'haurien utilitzat per a les  transformacions imprescindibles a la 

urbanització mètodes revolucionaris de construcció basats en les mateixes lleis de la 

naturalesa. Tanmateix aquestes lleis de la naturalesa, lluny de ser enunciades de forma 

teòrica i posteriorment aplicades i demostrades a la pràctica, com pretenia el 

mecaniscisme racionalista i el positivisme científic del XIX, són primer experimentades 

per un mètode absolutament empíric, i després demostrades matemàticament, el càlcul 

matemàtic i físic sempre és posterior a l'experiència mecànica. D'aquesta manera és la 

matèria, la mateixa naturalesa, qui revela, i no pas l'esperit qui descobreix. L'esperit, per 

a Gaudí és cosa dels àngels, que tenen intel·ligència de tres dimensions, els humans que 

només la tenen de dues tan sols poden entendre a través de l'experiència. "La saviesa és 

superior a la ciència, ve de "sapere" o sigui saborejar, es refereix al fet concret594” .  

A part de les diverses places carrers i parcel·lacions, l'obra d'enginyeria està 

constituïda bàsicament per tres viaductes que permeten accedir els carruatges des de la 

part més baixa del parc (l'entrada pel carrer Olot, la plaça on estan situats els edificis de 

la porteria) fins a la part més alta. Aquests viaductes tenen una triple funció; la part 

superior facilita l'accés als vehicles, mentre que la part inferior permet el passeig als 

vianants, alhora que també serveixen de murs de contenció, com molt bé explica Sellés. 

                                                 
593 Joan RUBIÓ I BELLVER, "Dificultats per a la síntesi arquitectònica", Annuari de l'Associació 
d'Arquitectes de Catalunya, 1913, p. 68. Aquest text és l'únic document teòric important produït pel grup 
d'arquitectes propers a Gaudí, en vida seva, i amb la seva aprovació tàcita.   
594 Ens havíem proposat prescindir totalment de frases atribuïdes a Gaudí  perquè la seva autoria es 
dubtosa, perquè sovint responen a llocs comuns i la seva transcripció depèn de la memòria i la voluntat 
del biògrafs, i en tot cas caldria valorar-les en el seu context. No ens resistim, però, a transcriure aquesta 
frase, encara que no creiem que fos original. Citat per  BASSEGODA, EL Gran Gaudí, p. 30 
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Tradicionalment se'ls ha anomenat Pont de Dalt, Pont del Mig i Pont de Baix segons la 

seva situació dins l'orografia del parc. Aquests tres viaductes mostren característiques 

tan diferenciades que caldria considerar-los separadament des del punt de vista 

arquitectònic.        

Rubió considera que l'arquitectura és superior a l'enginyeria perquè afegeix 

bellesa, perquè és una pràctica artística. Tanmateix aquesta bellesa no és pas gratuïta ni 

capriciosa, és fruit de l'equilibri entre elements sustentants i sostinguts. Això el porta en 

el seu article a repassar la història de l'arquitectura i a mostrar les deficiències dels 

diferents estils històrics, els antics, el romànic, el gòtic, el Renaixement, la seva 

conclusió és que els seus constructors no tenien suficients coneixements de mecànica 

per arribar a la síntesi que Gaudí proposa.595 I això és precisament el que l'arquitecte 

volia mostrar en la construcció del viaductes, on se'ns proposa una història de 

l'arquitectura, a través d'una història de columna i de la volta, és a dir dels elements 

suportats i suportants. Gaudí va voler dedicar El Pont de Dalt a mostrar la imperfecció 

dels sistemes constructius del romànic i el gòtic, totes les seves servituds596. Així, 

mentre que al Porxo de la Figuera la coberta és de volta de canó amb arcs de mig punt, a 

la galeria superior hi trobem volta de creueria i solucions típiques del gòtic, sobretot 

català, com la columna tipus palmera en el centre d'una volta. El carreus són regulars 

però estan col·locats de forma que transcendeixen els límits dels contorns geomètrics de 

manera que semblen brotar de la pròpia pedra com les branques broten del tronc d'un 

arbre, com si el material es revelés a les imposicions formals i es negués acceptar el  

cilindre generat per la base circular de la columna597. De manera que la columna que en 

un principi, i seguint la vella tradició de Vitrubi,  havia estat arbre, es rebel·la, li surten 

branques pètrees fins que per fi s'allibera  de la seva funció impròpia i esdevé novament 

arbre de pedra, que en un procés de vivificació, fins i tot és coronat per vegetació real. 

Per tant podríem dir que en el Pont de Dalt observem un procés de naturalització de 

l'obra arquitectònica. L'obra artificial aspira a identificar-se amb la naturalesa i sobretot 

amb la naturalesa viva598.  

                                                 
595 RUBIÓ I BELLVER, op. cit., pgs. 63 a 68 
596 LAHUERTA, op. cit. pgs. 138-139 "En los puentes altos, petrificación como imagen del camino sin 
salida de la "historia de los estilos", de una arquitectura imperfecta corrompida por la especulación 
abstracta de la que su descomposición analítica és muestra.”  
597 Ibid., op. cit., veure p. 136 
598 LAHUERTA, op. cit., p. 138-139. “Ni tampoco que sobre el más alto de los viaductos, el Pont de Dalt, 
levántase dos hileras de árboles de piedra coronados por anchos maceteros en los que se plantaron pitas 
surgiendo inverosímilmente de los troncos pétreos."     
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En el Pont del Mig el procés és invers. Allò que se'ns intenta mostrar es la 

formació arquitectònica a partir de la natura, de l'estalactita i l'estalagmita, del mateix 

arbre petrificat. Estem davant d'una evocació de la naturalesa  i d'un procés de conversió 

d'aquesta en obra. Els errors dels estils arquitectònics que hem vist vençuts per la 

naturalesa en el Pont de Dalt, podrien ser corregits per una observació atenta de l'acció 

natural, per una comprensió dels processos que la mateixa naturalesa porta a terme.  

És, finalment, al Pont de Baix, on Gaudí començarà a posar en pràctica tot allò 

que Rubió i Bellver en teoritzar deu anys més tard ens mostrarà en el  seu article, la 

síntesi arquitectònica. La recerca d'una arquitectura on la forma coincideixi amb les 

necessitats mecàniques de l'estructura de les càrregues, l'harmonia entre els elements 

sustentants i els elements sustentats. Perquè és en aquest pont  on s'ha portat a terme la 

primera experiència d'arquitectura seguint les normes de la mecànica, desenvolupant el 

sistema de funiculars que després el mateix Gaudí aplicaria a l'església de la Colònia 

Güell i que Rubió ens mostra en els seus esquemes. En efecte, en aquest pont, sobretot, 

s'ha preocupat de no interrompre la continuïtat de la columna, que no té basa, ni té 

capitell, sinó que esdevé volta pel seu mateix desenvolupament sense cap element de 

distinció. Les columnes poden ser diferents i generen enllaços amb la volta que són 

diferents, així una columna salomònica generarà una espiral.  La idea, però, mostra 

també la seva evolució i és en l'interior del pòrtic de la bugadera, sense cap mena de 

fantasia, on la idea queda plenament al descobert.  

Recordem com ho veia Salvador Sellés, en aquell remot 1903, sota la impressió 

encara de les explicacions del mateix Gaudí  "Las columnas inclinadas que sostienen el 

empuje de las tierras, labradas algunas con coquetería, y todas con una agradable 

rusticidad, salomónicas unas, cilíndricas otras, de secciones varias, con refuerzos 

exteriores algunas, en forma de naturales estalactitas y estalagmitas, en las que parece 

que el capricho de la naturaleza haya esculpido aquí un bicho raro, allá una cabeza, 

acullá una momificada cariátide de nueva factura, pues está formada por trozos 

aflomerdados por la potencia del cemento, y todas terminadas a modo de capitel por un 

rústico cáliz de lirio que se abre para recibir un árbol, un manchón o un trozo de 

camino; se juntan unas con otras, se ayudan mutuamente dejando a través de sus 

boquetes para el paso de la raíces, y luego, recubiertas de tierra, quedan protegidas de 

los golpes secos que podrían dañarlas y reciben repartida igualitariamente la presión. 

Muchas de ellas huecas sentirían el cosquilleo de las raíces de palmera buscando una 

salida para absorber líquidos y substancias con que aumentar la frondosidad de su 
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ramaje, y todas proporcionaran al que bajo ellas se cobije, decoraciones naturales que 

parecen ensueños de imaginaciones ardorosas.599" És a dir des d'aquella primera visita, 

de presentació del parc, gairebé una visita d'obra, la impressió que en treia el visitant era 

una voluntat de preservació i emulació de la natura, alhora que era evident una connexió 

entre la terra que constituïa el parc i les construccions que s'hi havia portat a terme. A 

això es refereix l'autor quan ens suggereix el pessigolleig, el comerç que s'havia 

d'establir entre la natura viva de les palmeres i la seva emulació pètria. Les columnes 

també tenen les seves arrels en la terra, són la continuació d'aquesta terra, com ho són 

les formes vives, per això la pedra s'ha diversificat en mil formes diferents que 

suggereixen tot allò que una imaginació ardorosa hi vulgui veure, perquè hi ha un doble 

procés. D'una banda l'arquitectura, després del seu periple històric retorna a la natura, 

d'altra banda la natura esdevé arquitectura amb l'aplicació de les noves teories 

proposades per Gaudí.  

Tanmateix cal considerar que els mètodes constructius utilitzats per Gaudí en el 

parc que tenen poc a veure amb tot allò que hem referit fins aquest moment. De fet tota 

aquesta exposició cauria pel seu propi pes perquè Gaudí  no utilitzava la pedra com 

element constructiu sinó merament decoratiu. Les arcades del ponts no són de pedra 

com les esglésies gòtiques o romàniques que pretenia criticar, sinó que havien estat 

prefabricades prèviament en una factoria que s'havia instal·lat al mateix parc. Eren fetes 

bàsicament de maó i de ciment i la pedra de la mateixa muntanya amb que es recobrien 

era purament un revestiment, un element decoratiu. Segons el mateix Bassegoda i 

Ignacio Paricio, Gaudí utilitzava mètodes de construcció tradicionals adaptats a 

solucions  agosarades, que el relacionaven amb l'arquitectura popular. En el taller de 

construcció instal·lat al costat de l'obra es van produint mòduls, prefabricats, que seran 

col·locats un cop acabats de manera que l'obra creix acabada600. Aquest fet no varia 

gaire la nostra hipòtesi de treball,  perquè els elements que sotmet a reflexió són els que 

es veuen. Gaudí mateix ho justificava dient que els animals també tenim os i pell i que 

per tant treballava com la mateixa naturalesa601, ens sembla un sofisma matusser, però 

                                                 
599 SELLÉS, op. cit. 
600  BASSEGODA, op. cit.,  p. 417. PARICIO, Ignacio PARICIO, El Park Güell de Barcelona una 
lección de construcción  CAU 70, 1981, p. 46. Aquest article destaca els mètodes constructius de Gaudí 
basats en sistemes tradicionals però alhora profundament renovadors, com el fet de muntar el parc amb 
grans peces pèviament prefabricades.  
601 BASSEGODA, op. cit., p. 419. "La presunta sinceridad estructural de los racionalistas no existe en el 
caso de Gaudí, que recubrió de piedra rústica del lugar las columnas y bóvedas de ladrillo pues entendía 
que si la naturaleza da ejemplo de estructuras óseas recubiertas de músculos y piel, o leñosas cubiertas 
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que Güell no estigués disposat a gastar els diners que hauria suposat construir el parc 

amb pedra de veritat, i que Gaudí hagués d'utilitzar els mètodes més econòmics no varia 

en absolut ni el tema ni l'objecte del jardí meditatiu, ni la voluntat d'assumir la 

contradicció que suposava urbanitzar i construir en un espai natural i alhora reivindicar 

l'arrel natural d'aquesta construcció602. 

És per això que hem afirmat que el Park Güell és un assaig, una obra en la qual 

Gaudí es permet divagar sobre arquitectura, sobre naturalesa, o sobre filosofia i religió, 

utilitzant temes pagans, cosa que mai no s’hauria permès en una obra autènticament 

religiosa, o fins i tot mentint, és a dir mancant a la veritat arquitectònica, un concepte 

que hem desenvolupat en capítols anteriors. En el Park Güell hi ha molta ficció 

arquitectònica, perquè, en alguns aspectes, no és autèntica arquitectura, sinó una 

meditació sobre l’arquitectura. És el llibre que Gaudí hagués volgut escriure.      

El ritme de construcció de les obres del parc no fou pas uniforme i encara que, 

de bon principi, tots els seus principals elements estaven previstos, era inevitable que en 

una construcció que es va allargassar durant catorze anys els plantejaments variessin. 

Sembla que Güell tingué pressa a construir les obres d'enginyeria que acabem de 

descriure  i que entre 1901 i 1903  havien estat ja acabades. També havien estat acabats 

els edificis de la porteria, al nostre criteri la part menys interessant del parc i que 

tindrien connexió tant amb l'anomenada arquitectura d'Exposicions Universals, com 

amb la fantasia selvàtica dels contes germànics, Hansel i Gretel, concretament, Ton i 

Guida en català, que per aquell temps havia estat traduït per Joan Maragall. Son dues 

baluernes fantasioses destinades a fer viure el tema de la caseta del bosc, amb formes 

que evoquen una naturalesa relacionada amb literatura infantil. Arquitectònicament 

Bassegoda en destaca la hiperboloide de la torre i el sistema de prefabricat, amb la 

introducció de trencadís603. També cal considerar la muralla que encercla el recinte, amb 

medallons de ceràmica que recorden el nom del propietari i que, potser, com ja s'ha dit, 

haurien estat una de les causes del pretès fracàs de la urbanització .  

Tanmateix, la part més coneguda, i enigmàtica, del parc seria la gran escalinata 

que condueix a la que teòricament havia de ser plaça de vendre i que popularment es va 

acabar convertint en temple dòric, i avui és coneguda com a sala hipòstila que sosté la 

                                                                                                                                               
de corteza, la arquitectura inspirada en la naturaleza debía seguir su ejemplo.". Aquesta afirmació, 
tanmateix, procedeix directament de Ruskin.  
602 PARICIO,  op cit., p. 46, també destaca aquesta contradicció en el plantejament del parc. Hi donem 
especial rellevància perquè l'article de Paricio és eminentment tècnic 
603 BASSEGODA, op cit., p. 407 



 223 

gran plaça del teatre. Aquests dos elements escalinata i mercat constitueixen la imatge 

més tòpica del parc.  

L'escalinata és des de tot punt majestuosa i, com s'ha dit, evoca  les grans escales 

barroques, italianes i franceses, lligades a una idea de poder, de mostració del poder, 

fruit d'una arquitectura dinàmica i dramàtica, que situa el súbdit o peregrí en una 

situació manifesta d'inferioritat. Tanmateix aquestes tenien un referent més antic, les 

escalinates d'accés als temples de pelegrinatge de Grècia, situats en llocs elevats. 

L'escalinata del Park Güell, en tot cas, ens adverteix, com la columnata dòrica de 

l'autèntica funció de la sala hipòstila, que ningú mai no ha denominat mercat i sempre 

ha estat reconeguda com a temple. I és precisament en aquesta escalinata d'accés al parc 

on trobem el conjunt d'elements simbòlics que ens en permeten la seva interpretació, o 

més aviat ens introdueixen al tema de meditació. Són el famós drac, el trípode 

desaparegut, les fonts i la serp o ratolí que des de dins d'un escut de Catalunya ens dona 

la benvinguda, tot plegat construït sobre volta catalana i decorat amb  ceràmica de 

colors. El drac i el trípode evidentment formaven un conjunt i encara que alguns 

estudiosos hagin identificat el drac amb una salamandra que figura a l'escut de Nimes, 

ciutat on Güell havia cursat estudis en la seva joventut604, sembla molt clar que el drac 

no es altre que Pitó el guardià de les aigües del Santuari de Delfos, que fou mort per 

Apol·lo605. No era la primera vegada, ni seria la última, que Gaudí utilitzava el drac com 

element central de la seva simbologia. Ja l'havíem trobat, cal recordar-ho, a la porta de 

la finca Güell. En aquell cas era Ladon, guardià de les pomes (o taronges)  d'or del jardí 

de les Hespèrides, seguint Hesiode i Verdaguer, que com ja hem vist era un drac guardià 

de la natura, del salvatge, vençut per un heroi civilitzador, en aquell cas Hèrcules i el 

seu èmul Antonio López. L'elecció de Pitó estaria molt relacionada amb l'anterior, així 

com amb la cisterna que existeix sota la sala hipostila i que era el dipòsit d'aigua de la 

urbanització. Els coneixements de cultura clàssica de Gaudí, Güell i el seu cercle no 

permeten tenir dubtes en aquest sentit, perquè com aclarirem en el següent capítol, el 

                                                 
604 Eduardo ROJO ALBARRAN, Antoni Gaudí aquest deconegut: El Park Güell. Barcelona. 1986   
605 BASSEGODA, op. cit., p. 409. Del mateix autor Gaudí, arquitectura del futur,  p. 108.  LAHUERTA, 
op. cit., p. 153 i ss.   Bassegoda que en la segona obra es mostra segur d'aquesta interpreatció en "El Gran 
Gaudí" només l'esmenta a títol d'inventari. Les investigacions que ell mateix havia dut a terme sobre el 
jardí de la Torre Satalia, publicades en el mateix volum, sobre la identificació de Ladon i la cultura 
clàssica de Gaudí deixen poc marge de dubte, sobretot si tenim en compte les urpes i les dents del drac 
impròpies d'una salamandra i el del simbolisme del drac com a fill de la Terra i guardià de la naturalesa, 
ja establert pel propi Gaudí en aquell primer jardí i estudiat pel mateix autor. Veure pgs. 255 fins a 276. 
Més recentment, a Gaudí  y lo sagrado dins de Gaudí, espacios sagrados, Lunwerg, Barcelona, 2002, 
Bassegoda ha admés totalment aquesta tesi, p. 27.    
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mite de Pitó es precisament el mite que permet explicar, des de l'antiguitat, la 

contradicció original del Park Güell, el dilema entre naturalesa i civilització. Com deia 

Ràfols era la primera vegada que Gaudí emprenia la urbanització d'un territori salvatge 

per lliurar-lo a la civilització. La posició del drac en el conjunt de l'escalinata i d'aquesta 

en el conjunt del parc ens dóna idea del seu protagonisme i de la centralitat que el seu 

simbolisme implica en la seva interpretació.         

L'escalinata ens situa als peus del temple (o mercat) que s'alça de forma 

majestuosa, impressionant, colossal.  La sala hipòstila tenia tres funcions explícites, a 

saber, primerament, servir de suport de la gran esplanada, o plaça del Teatre Grec, com 

se la va denominar originàriament, en segon lloc, cobrir un àmbit destinat a la venda 

d'articles  necessaris per als habitants de la urbanització, una mena de mercat o àgora i, 

finalment, dissimular el gran dipòsit que havia d'assegurar l'abast d'aigua a la colònia. A 

aquestes funcions, però, degut a la seva situació en el conjunt del parc i a la seva 

monumentalitat, calia afegir-ne una altra de caràcter emblemàtic. L'escalinata i la sala 

hipòstila havien d'esdevenir per força un símbol del parc. Com assenyala Lahuerta, 

Salvador Sellés, quan encara la columnata no havia estat construïda, ja destacava l'aire 

clàssic del parc, per tant ja estava decidida i de les explicacions de Gaudí hom devia 

despendre algunes de les seves característiques. 

La sala hipòstila, constituïda per 86 columnes d'ordre dòric,  ha estat arrel de 

moltes discussions. Per a alguns, com l’estudiós italià Roberto Pane, la columnata no té 

res de grega. “ Si hubiera visitado Grecia  y Pesto no habría hecho las columnas 

dóricas del parque Güell606”. En la seva opinió Gaudí no coneixia l’art grec, i per tant 

les seves opinions no eren fonamentades, sinó producte de la necessària dosi 

d’ingenuïtat consubstancial al geni. “Y así surgió  aquella configuración pseudodórica 

que respondía precisamente a un intento culturalista y por tanto extrínseco. Que esto es 

así lo demuestra no solo el crudo contraste con las sinuosas policromias que lo 

circundan y sobrepasan las columnas, sinó también una particularidad: los fustes, los 

capiteles y la cornisa de esta evocación constituyen los únicos elementos, que en su 

inanimado contexto de cemento, son de un tipo indiferente y no de aquella vibrante 

organicidad y variedad que distingue el resto.607” El problema plantejat per Roberto 

Pane sembla totalment vàlid i coherent, si en el parc es proposa un nou tipus 

                                                 
606 Roberto PANE,. Nueva contribución al estudio de Gaudí entre la crítica del arte y la psicologia. A 
Antoni Gaudí . Ediciones del Serbal. Barcelona 1991.  Pàgina 136.  
607 Ibid. 
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d'arquitectura de caràcter orgànic, quina mena de sentit, quina finalitat, té encastar un 

temple pseudodòric allà enmig?    

Però aquesta no és pas l'opinió dominant, perquè la construcció té una clara 

inspiració grega, encara que la seva robustesa xoqui amb la pretesa elegància del dòric. 

Per Juan José  Lahuerta, Gaudí hauria seguit les indicacions de Vitruvi, tot realçant, 

però, els elements que tendien a donar a l'obra menys esveltesa amb l'objectiu de 

destacar el seu caràcter arcaic i sagrat: "Gaudí ha corregido el dórico vitrubiano, para 

traspasando su clasicismo, evocar un tiempo arcaico y, por consiguiente, más cercano 

al origen de la arquitectura. Así en primer lugar, sin variar esas relaciones de altura, 

ha aumentado en casi un módulo el diámetro de la columna y ha reducido el número de 

estrías preescrito por Vitrubio de veinte a doce, haciendo perder a la columna su 

original esbeltez. Pero no ha sido ese el único modo de representar peso en el conjunto: 

en la cornisa, Gaudí ha doblado el cimacio por encima del módulo y en el capitel, el 

pastoso equino, muy rebajado...608".  És a dir, veiem com Gaudí s'allunya de la 

concepció clàssica de l'arquitectura grega formada a partir de la Il·lustració alemanya. 

No imaginava l’antiguitat com ho havien fet Winkelmann i els  "touristes" anglesos del 

segle XVIII i principis del XIX, i com sembla que ho fa el mateix Pane, sinó d'una 

forma ben diferent va a la recerca de l'arcaic, de l'originari, d'una altra lectura de Grècia, 

suficientment distanciada de l'esperit apol·lini, d'equilibri i de bellesa, que havia 

destacat l'elegància del dòric atenès, del Partenó, per recercar la robustesa i la brutalitat 

de les construccions més antigues. La primigènia arquitectura grega609.   

D'aquesta manera la pregunta de Pane tindria resposta. Si el parc en els seus 

elements fonamentals d'enginyeria s'ha mostrat com una història de l'arquitectura fins  

arribar a la seva síntesi, que era precisament l'arquitectura natural experimentada al Pont 

de Baix, si ha resseguit les mancances dels estils històrics, exagerant-ne els seus 

elements anharmònics, la gruixària dels murs, els contraforts, les nerviacions de la volta 

de creueria,  una referència a l'origen de l'arquitectura, una referència al temple 

primigeni no era pas sobrera. Però el seu caràcter emblemàtic va més enllà. Quin és el 

tema de meditació del parc? Ràfols afirmava que era la primera vegada que Gaudí 

s'enfrontava a la tasca de fer habitable un espai salvatge.  

                                                 
608  LAHUERTA,  op cit., p. 145. Marcus Lucius VITRUVIUS, Los diez libros de la arquitectura, Iberia, 
Barcelona, 1982, pgs. 72  a 80   
609 BASSEGODA, El gran Gaudí, p. 412. "Es claro que Gaudí pensó en el dórico primitivo, y el 
resultado de su incursión por la arquitectura helénica puede, por lo que a columnas se refiere 
compararse a los templos de Athenea Pronaia en Delfos, la basílica y el templo de Ceres en Paestum y 
quizá con el de la Concordia en Agrigento."  
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D’altra banda cal considerar la forma de la planta, que no té res a veure amb la 

d’un temple grec. Cal recordar tot allò que la teoria romàntica havia elaborat entorn del 

temple grec com a forma tancada en si mateixa, com a forma perfecta, però pròpia del 

paganisme. Gaudí evidentment tria per a la planta aquella que li marca la forma de la 

muntanya, de manera que la planta queda determinada de forma natural i oberta. Es 

trenca d’aquesta manera el temenos, o separació que delimita l’espai sagrat, doncs la 

naturalesa és en si sagrada, i allò que evoca Gaudí és el primigeni temple natural, com 

veurem més endavant.   

El tema és doncs aquest. Gaudí, ho hem vist en la seva obra d'enginyeria, pretén 

respectar la muntanya, el seu perfil, els seus desnivells, la seva vegetació. Tanmateix, ni 

que fos un mer projecte, havia de construir una ciutat. Una ciutat, però, absolutament 

respectuosa amb la naturalesa. Estem davant del tòpic naturalesa cultura que des de 

l'antiguitat ha estat desenvolupat literàriament i artística. Però també estem davant d'un 

gran diversitat de temes suggerits al jardí meditatiu, que, a saber, podríem agrupar de la 

següent manera 

1. Equilibri entre naturalesa i cultura. Qualsevol urbanització és, en 

principi, contrària a la naturalesa. És, per tant, lícit urbanitzar? Sota quines 

condicions? Com s'ha vist en les pàgines anteriors, aquest és el tema general 

del parc i està present en la seva concepció i també en la realització de cada 

detall. 

2. Planteja l’arquitectura cristiana com una recerca oberta, que no es 

pot limitar a imitar els estils cristians de la història com suggeria el primer 

Ruskin, sinó que recuperant el Ruskin social del segona època, hauria de 

partir d’una autèntica voluntat social i religiosa de construir el  temple a la 

llum de les set llànties, com a set principis rectors, però amb llibertat creativa 

i a partir d’una reinterpretació del concepte de naturalisme, que no es podia 

limitar a una mera imitació de la naturalesa, sinó que havia d’implicar una 

recerca del seus sistemes constructius, segons els principis plantejats en el 

quart apartat. 

3. Recerca del sagrat en el més antic, en el menys humà, seguint 

unes normes que des Vitrubi en l'època d'August s'havien aplicat a 

l'arquitectura. La robustesa de les columnes del temple evoca els temps més 

arcaics de Grècia, també dels déus més antics. També l'aspecte de cova dels 
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viaductes recorden la manifestació del sagrat lligat a la naturalesa i instauren 

el primitiu com a component del sant.   

4. Concepció organicista de la naturalesa, que es concebuda com un 

tot, establint relacions que permeten passar del mineral al vegetal i a l'animal, 

i que ens remeten al pensament de Schelling i Novalis. Amb processos 

inversos de vivificació d'estructures minerals i de petrificació d'estructures 

vives. Gaudí, al parc, reafirma l'existència autònoma de la naturalesa, no ja 

com a emanació de l'esperit, sinó com a matèria, com a revelació del material, 

tot donant a la pedra, autònomament un valor per a si com a l'abstracte de la 

matèria. El parc és bàsicament de pedra, que esdevé vida al Pont de Dalt i 

esdevé arquitectura al Pont de Baix, i esdevé vida seguint un procés natural, 

com la màxima perfecció de la matèria en si mateixa, perquè la matèria sola 

s'autorganitza fins a generar la vida, i és en aquest sentit natura naturans. 

L'arquitectura trenca els seus límits i es confon amb el bosc, la frontera entre 

la pedra morta i la planta viva arriba a ser tan subtil que es confon. Les 

columnes retornen al seu origen arbori trencant els perfils geomètrics, broten 

pedres, com broten branques, i esdevenen branques veritables a la part més 

alta, ja en ple bosc, sense solució de continuïtat.  L’anàlisi de la columna, 

com arbre que esdevé pedra i com a pedra que retorna arbre. D'altra banda la 

naturalesa deixa de ser concebuda com una màquina que pugui ser pensada i 

definida prèviament per procediments deductius, sinó que només a través de 

l'experiència, amb una intervenció del material com element de revelació, 

pot arribar a ser coneguda. 

5. Sota tota aquesta reflexió subjau un projecte de refundació social i 

política, inspirat en els models dels visionaris victorians, principalment sota 

la influència de John Ruskin. La societat industrial aparta l'home de la natura 

i el fa estrany a si mateix, alhora que converteix les relacions humanes en un 

infern. El parc convida a reflexionar la possibilitat d’una  nova societat 

basada en aquells principis.                             
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3.3.  La pista dèlfica 

Els elements de reflexió d'aquest jardí de meditació han estat ja exposats. Una 

arquitectura natural, basada en l'experiència mecànica, on els elements sustentats 

generen línies necessàries, que no són les rectes de la geometria clàssica ans les 

descrites pels experiments amb funiculars i contrapesos, aquesta seria la sortida al pretès 

fracàs de la Història de l'Arquitectura, que també és oferta en l'anàlisi del parc. D'altra 

banda aquesta arquitectura es mostrava respectuosa amb la muntanya, amb la natura i 

d'alguna manera la desenvolupava seguint unes línies que ella mateixa havia traçat. 

Gaudí ens oferia doncs un jardí de reflexió on se'ns mostrava l'equilibri naturalesa 

cultura, la necessitat d'urbanitzar, però seguint unes regles que ja havien estat establertes 

per la mateixa naturalesa. Alhora es donen també els elements fundacionals d'una nova 

societat, d'una nova ciutat, d'una civilització respectuosa amb la naturalesa, a la qual, 

representada per l'arcaic, per l'original, és dóna el caràcter sagrat d'allò sant. Tanmateix 

Güell i Gaudí van voler-hi donar una explicació mítica, perquè el seu projecte tenia un 

abast que superava de molt el mateix parc. Eren conscients, com ja hem vist en el tema 

de la ciutat jardí, d'estar actuant en el marc de la més rabiosa modernitat i alhora de 

participar en un debat d'abast europeu, de sobre quines bases s'hauria de fundar la 

societat del futur. Ells hi diuen la seva, perquè, com ja hem explicat, no era pas un debat 

que ells haguessin inventat, sinó al qual, simplement, s'afegien. I aquest debat, com tots, 

tenia unes normes i uns codis. Sota la influència de Hegel i després de Nietzsche, el 

debat naturalesa cultura s'havia simbolitzat, recorrent a la mitologia grega a través 

d'Apol·lo i de Dionissos, del mite de Delfos. Com ja hem dit en el capítol anterior, 

aquest és el centre temàtic del Park Güell com a jardí meditatiu. No és que Güell i 

Gaudí escollissin Delfos de forma capriciosa o per alguna relació circumstancial, sinó 

que el mite de Delfos era el referent simbòlic dins la cultura europea d'allò que ells 

volien explicar.         

Però quins són els elements que ens permeten establir una relació més directa 

entre Delfos i el Park Güell? Primerament la topografia de la muntanya Pelada que 

recordava vagament el paisatge dèlfic. La falda de l'Helicó i el  Parnàs, que com una 

gran escalinata poblada d'oliveres descèn  fins al mar que és el gran fons blau. Si Delfos 

era el paradigma del paisatge mediterrani, la muntanya Pelada tenia els elements 

necessaris per evocar aquest paradigma i encara l'avantatge de dominar als seus peus la 

gran ciutat de Barcelona. A  aquest element ens referíem abans quan dèiem que al parc 

Güell també hi havia un paisatge literari, un paisatge que no deixa de ser un tòpic.  
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En segon lloc, és evident que la mateixa sala  hipòstila, el motiu central del parc, 

evoca un temple grec d'ordre dòric i que voluntàriament l'arquitecte s'ha apartat de les 

normes habituals i ha recercat en Vitrubi les fonts per construir no un temple semblant 

al Partenó d'Atenes sinó un temple amb regust d'arcaic, preclàssic, anterior a l'època 

democràtica de Pèricles, arcaic, l'arquetipus del qual seria el temple  d'Apol·lo a Delfos, 

perquè les seves grans columnes evoquen el més antic, el numènic, una arquitectura 

preclàssica, una arquitectura que ens distancia d'Atenes i ens condueix a Delfos. Una 

comparació d'imatges entre la columnata dòrica de Gaudí i una reconstrucció 

arqueològica del temple de Delfos hauria de ser prou eloqüent per establir una relació.   

D'altra banda en els mateixos plànols d'urbanització se'ns situa un teatre grec, a 

la gran explanada de sobre la sala hipòstila alhora que una sèrie d'elements clarament 

identificables ens van confirmant la pista dèlfica  Sota el temple existeix una cisterna 

d'aigua, és a dir la font Castàlia del mite grec, i una gran escalinata, com a Delfos, 

permet l'accés al temple. La semblança topogràfica entre ambdues construccions no pot 

ser més gran. Per si fos poc un drac guarda el lloc. Segons Bassegoda i Nonell: “El 

fantàstic drac de fortes urpes,  ( és) de difícil identificació zoològica pel fet de no tenir 

cua. De la gola  brolla aigua del sobreeixidor de la cisterna situada sota el temple 

dòric; això pot significar que aquest drac sigui Pitó, que Apol·lo matà i enterrà sota 

l'ònfalos del temple de Delfos. El drac es troba prop de la font i és considerat el 

protector de les aigües subterrànies, Apol·lo va matar Pitó perquè volia convertir-se en 

oracle de Delfos i anunciar les seves profecies des de dalt del trípode, que en aquest cas 

seria l’escultura (ara mutilada) de la part superior. Sigui com sigui, un significat ha de 

tenir aquesta figura, atès que Gaudí no deixava mai res a l’atzar”610 Res no és casual, 

evidentment, sinó que es tracta d'un programa simbòlic que, des d'un principi, Güell i 

Gaudí tenien ben determinat. En fer la ressenya de la seva visita, Salvador Sellés es 

referia  al parc com aquella gran escalinata de temples i teatres, d'estadis i pòrtics, 

situats a diferents nivells, en els quals s'havia de representar obres teatrals però també 

s'havia de practicar l'esport. Tenint en compte que en aquell moment la sala hipòstila 

encara no havia estat ni dibuixada, és evident que Güell i Gaudí havien explicat un 

projecte que no estava construït a Barcelona, però que sí que constava en l'abundant 

documentació que Eusebi Güell posseïa sobre Delfos. Sellés, en comparar la futura 

columnata amb un temple grec i parlar del jocs que s'han de celebrar a l'esplanada611, 

                                                 
610 BASSEGODA   “Gaudí, arquitectura del futur”., p.  108. 
611 SELLÉS,  Op. cit. pgs. 62-63 
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parla d'una profunda sensació de classicisme. Res del que hi havia construït en aquell 

moment en el parc tenia la menor connexió amb el món clàssic, per tant Sellés s'estava 

referint a una declaració d'intencions de Gaudí. 

Aquest programa simbòlic es desenvolupa amb unes intencions ben precises. 

Lahuerta ho resumeix d'aquesta manera: "La caverna que, bajo las columnas del templo 

dórico, vierte el agua de su lago interior por la boca del dragón; la tierra, surgiendo en 

sus formas más fantásticas des de la profundidad de esa hendidura discontínua que 

separa el orden blanco de los dos tramos de la escalinata, de la que surge el aliento 

húmedo de la caverna; el anillo sobre el que, por encima del pozo, se ha colocado el 

trípode: ¿qué son sino imágenes del santuario de Delfos, de sus mitos y de sus 

instrumentos rituales?Ahí, en efecto, el templo dórico de Apolo, situado en el centro del 

amurallado recinto sagrado y al final de la Via Sacra, encerraba, en su "opistodomos", 

una grieta abierta entre dos rocas de la que brotaba la fuente Kastalia y  que era 

interpretada como la boca de Gea, la tierra madre. De ella habia nacido la serpiente 

Pitón a la que Apolo robó el oráculo. Sobre esa grieta se colocava un trípode de hierro 

-al que cerámica antigua muestra sosteniendo un caldero- encima del cual la pitonisa 

pronunciaba los oráculos. En la "cella" del templo, en fin, se guardava una piedra de 

mármol de forma cónica, considerada como "omphalos", el "umbiculum terrae", donde 

se encontrava la tumba del héroe encarnado en la serpiente. El modo en que todo ello 

coincide con la sucesión de los elementos de la escalinata del Park Güell es demasiado 

precisa para creer en las coincidencias.612" 

Finalment cal tenir en compte la connexió de Güell amb Delfos. També Lahuerta 

ens ho explica a bastament613. L'any 1894 es va celebrar en el saló del Palau Güell del 

carrer Nou de la Rambla un concert en el qual es van interpretar els himnes dèlfics a 

Apol·lo. Aquests himnes són una de les poques mostres de música grega que ens ha 

arribat i  havien estat cisellats, lletra i música, en un marbre del Tresor d'Atenes. 

Ambdós havien estat escrits per a les Pítiques, les processons ateneses a Delfos. Eren 

interpretats durant la celebració del sacrifici en front de l'altar i van ser escrites a la 

paret del Tresor  l'any 128 a C614. Així doncs, Gaudí havia assistit només un any després 

                                                 
612 LAHUERTA, op. cit., p. 163  
613 Ibid. , op cit.  p. 154 i ss. 
614 Petros G. THEMELIS,  Delphi p. 49. Eren cantats per un cor de  cinquanta-un nens i tres solistes, 
acompanyats per un altre cor de trenta-nou i un solista. Ambdós acompanyats per flautes i lires. Es diu 
que el seu autor va ser Limenius, un actor. Des del punt de vista musical estan relacionades al "Nomos 
Pític" que descriu la terrible lluita d'Apol·lo amb Pitó i que, seguint Pausànies, va ser creat per Sàccades 
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del descobriment dels himnes al concert ofert per Güell al seu palau, en aquell saló 

reservat només a la música religiosa, i sembla que tant l'un com l'altre havien quedat 

impressionats pel caràcter sagrat de la cerimònia. D'altra banda la informació que Güell 

posseïa sobre Delfos era abassegadora. A part del butlletins de les excavacions, que 

rebia pel seu suport financer a les missions franceses que portaven a terme les 

excavacions a la ciutat grega, ja partir de 1893, el  "Bulletin de correspondance 

hellénique" que es convertí  en "Fouilles de Delphes", a partir de 1902  a la seva 

biblioteca també es podien trobar les obres de Momsen i Pontow sobre el santuari 

hel·lènic. Cal descartar, doncs, la casualitat, sinó que existeix un clara voluntat de 

reconstruir el conjunt dèlfic a Barcelona615. 

  

3.4. El mite de Delfos 

Vistos, doncs, els elements que ens permeten establir una relació clara entre el 

santuari de Delfos i el Park Güell, ens cal ara explicar les diferents versions que 

apareixen d'aquest mite en la mitologia grega i les funcions que cadascuna d'aquestes 

versions atribueix a déus, monstres i homes, així com les interpretacions que des d'antic, 

però sobretot des de principis del segle XIX, s'ha donat al mite.     

Fins poc abans de la seva mort l'any 1911, Joan Maragall treballà en la traducció 

al català del Himnes Homèrics. La notícia més antiga que coneixem del mite Delfos la 

trobem, precisament, a l'himne homèric a Apol·lo616. En aquest text Apol·lo abandona 

Delos per establir un lloc de culte oracular. Escull Haliartos, prop de la font Telfusa. 

"Telfusa! Jo penso bastir damunt teu un temple molt gran, oracle dels homes que 

                                                                                                                                               
d'Argos. Estrabó menciona que aquestes composicions tenien cinc o sis moviments separats i que la 
darrera era anomenada la siringa, perquè  aquest instrument descrivia els crits i  gemecs de Pitó en morir  
"Escolteu, filles de pell blanca de Zeus atronador, noies que habiteu l'Helicó cobert de boscos, veniu a 
cantar i ballar en honor del vostre parent de cabells d'or Febus- d'ell qui viatjarà al tron de doble pic 
d'aquest espadat del Parnàs i a les fonts d'on raja l'aigua de Castàlia en companyia de les noies de 
Delfos, famoses arreu, a visitar el pujol oracular a la dèlfica cresta." (Himne A) 
"Veniu al pedregós doble pic del Parnàs panoràmic, toqueu al preludi del meus himnes, Muses de Pieria, 
que viviu en les sempre nevades muntanyes de l'Helicó: canteu i balleu en honor d'ell, del pític de cabells 
d'or, que darda de lluny, la bella lira és seva; Febus, la mare del qual, la beneïda Leto, el va portar al 
costat de la famosa bassa, agafant fort amb ses mans la forta branca de la gris olivera amb penes i 
treballs." (Himne B) 
"Tu, fill del gran Zeus, reveles als mortals els teus oracles perdurables i t'apoderes del trípode profètic, 
guardat pel drac enemic, bigarrat monstre de tortuosos plecs"    
615 Segueixo LAHUERTA, op. cit., p. 163   
616 Himne Homèric a Apol·lo. Versió i traducció de Joan MARAGALL, dins Obres Completes, Selecta, 
Barcelona, 1947, p. 344. Encara que va ser publicada després de la mort del poeta, l'any 1913, la seva 
elaboració era anterior. Existeix una altra versió, en prosa, de la mateixa època de Pere Bosch i Gimpera 
(1911) Maragall va consultar-la per a la seva traducció poètica. En tot cas es tractava d'una obra coneguda 
en cercles propers a a Gaudí.  
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sempre hi duran sacrificis perfets617"  Quan ja  començava a posar fonaments al seu 

temple, la nimfa de la font el persuadí d'anar-se instal·lar a les faldes del Parnàs, a Crisa. 

"Aixís parlant, Febus Apol·ló posà els fonaments que eren amples, llargs i forts618". 

Telfusa (la font d'aigua) vol la glòria d'aquell lloc, la futura Delfos, per a ella sola i 

intenta enganyar Apol·lo i l'envia a construir el temple una mica més enllà, vers el 

Parnàs ple de neu. Apol·lo va al Parnàs on escull, de bell nou, on  assentar els fonaments 

del seu gran temple. L'himne ens descriu el paratge: "...i arribades a Crisa, sota el 

Parnàs ple de neu, encarada a Zèfir: damunt suspesa té la gran penya, i a sota la vall 

tan pregona aspra619."  Seguidament repeteix els versos 247-248: "Aquest és el lloc on 

penso bastir-hi un temple molt gran, oracle dels homes que sempre i duran sacrificis (...) 

i jo en el temple opulent els dictaré la certa resposta i profetitzaré". A continuació 

descriu minuciosament la construcció d'aquest temple, detallant les obres, les 

dimensions, els materials i les persones que hi participaren:  "Aixís parlant, Febus  

Apol·ló posà els fonaments amples i llargs i forts; i al damunt Trofoni i Agamedes, els 

fills d'aquell Erginos tan car als déus immortals, hi feren de pedra el llindar. Molts 

homes, després,  a l'entorn, bastiren el temple per sempre famós de pedra picada. A 

prop d'allí hi havia una font de bella corrent, on fou que el fill de Zeus occí, amb son 

arc tan fort, una dragona forçuda que hi havia molt terrible i gran, que feia, damunt la 

terra,  an els homes maleses sens fi620..." Tant punt el déu ha construït el temple, doncs, 

ha d'enfrontar-se al monstre terrible i s'esdevenen els fets, la lluita entre d'Apol·lo i el 

drac, que constitueixen el mite de Delfos i que són narrats breument. "I així tants mals 

pervingueren als homes, que li encontrava, amb ell encontrava son dia fatal. Això fins i 

tant que Apol·ló sobirà, el lluny feridor, li engegà el fort tret. Jagué rebolcant-se la 

bèstia per terra amb panteix molt gran del dolor que havia; llança un crit terrible com 

no es puga dir, i recargolant-se dintre de la boscúria d'aquí per enllà exhalà la vida 

amb la sang621." El drac, que és femení, ens és descrit com una criatura monstruosa, 

gran i salvatge, culpable de terrible violència contra la gent i els ramats  del país. 

Trobar-la significava la mort. Entremig el poeta ens explica que havia estat la dida de 

Tifó, el fill monstruós d'Hera, que la reina dels déus havia parit sola, enfadada amb Zeus 

per causa del naixement d'Atenea. Finalment es limita a dir que el déu va matar el 

                                                 
617 Ibid. v. 247-248 
618 Ibid v. 255-256 
619 Ibid v. 283-286 
620  Himne Homèric a Apol·lo  versos  294-304. Traducció de Joan MARAGALL, op. cit. p. 345  
621 Ibid. v. 356-360. p. 346 
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monstre amb la seva fletxa i no dóna detalls sobre el combat. L'himne explica encara 

l'etimologia del lloc de Delfos que s'anomena pític perquè allà es va podrir, "pizein", el 

cos del monstre: "Podreix-te ara aquí damunt de la terra nodridora d'homes:  ja més no 

seràs vivint la ruïna dels mortals que mengen els fruits de la nodridora terra: aquí 

portaran en pau sacrificis perfets, i mai més Tifaó ni la fosca Quimera amb la mort 

funesta els allunyin; podrida seràs per la negra terra i els raigs del fill d'Hiperió 

resplendent. I, així havent parlat gloriant-se, ja l'ull de la bèstia s'omplí de tenebra. Per 

això aquell lloc s'anomena Pitó...622."  Acabat el combat Apol·lo torna a castigar 

Telfusa i es proveeix de sacerdots. En aquesta versió la dragonessa no té nom, tampoc 

no apareix com la guardiana del santuari oracular de Gea o Themis i atorga la fundació 

del culte a Delfos a Apol·lo623. 

D'aquesta versió, doncs, ens interessa destacar l'existència d'una deu d'aigües 

sagrades, on vivia un drac femení que feia innombrables malvestats i que encara no 

tenia nom. També cal remarcar el combat d'Apol·lo amb aquest drac per instaurar el seu 

santuari, però sobretot, en el nostre cas, ens interessa destacar el caràcter constructor 

d'Apol·lo. En efecte tant al costat de la font Telfusa com en el seu nou emplaçament a la 

falda del Parnàs, Apol·lo mateix construeix els fonaments del temple i fins i tot se'ns 

anomenen els personatges que l'ajuden en la construcció624. Per tant estaríem davant 

d'una divinització de l'arquitectura i alhora davant també del ritus de fundació d'una 

ciutat santa. Aquest aspecte queda perfectament reflectit en la traducció de Maragall, 

que no difereix en l'essencial de altres realitzades posteriorment, així com la vinculació 

de la dragonessa a la terra i el seu caràcter de femení i nefast. 

En una segona versió del mite el drac s'ha convertit en mascle i ja s'anomena 

Pitó. Simònides es refereix al déu amb el sobrenom d'Apol·lo Hècatos, perquè va matar 

Pitó amb cent fletxes. Aquesta versió ens ha arribat a través del pseudo-Julià i és 

incompleta i no es pot saber si Simònides li va donar aquest nom o si el pseudo-Julià va 

utilitzar una terminologia corrent a la seva època625.  En opinió de Fontenrose això 

voldria dir que cap a 300 a. C. la versió més generalitzada seria que Apol·lo, encara 

infant, hauria anat a Delfos on Gea i Themis encara governaven el santuari i 

pronunciaven els oracles. Un drac anomenat Pitó que guardava el santuari per les 

deesses va oposar-se a Apol·lo a la seva arribada. El déu el va matar llançant-li moltes 

                                                 
622 Ibid v. 363-372. p. 346 
623 Joseph FONTENROSE,  Python. University of California Press. Berkeley, 1980, pp. 13-14 
624 Himne Homèric a Apol·lo v. 294-299 
625 FONTENROSE, op. cit, p. 15 veure nota 5 al peu de pàgina. 
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fletxes. Després anà a Tempe o a Creta a purificar-se. Va fundar els jocs Pítics per 

celebrar la victòria sobre Pitó. Aquesta és la versió d'Ovidi a les Metamorfosis626, 

encara que no esmenta Pitó guardant el santuari ni la purificació d'Apol·lo, tanmateix 

Temis governa Delfos i Pitó és un drac mascle. D'aquest nom deriven pítics, pítia etc.627 

També aquesta és també la versió de Cal·límac628: Aquest autor fins fa retardar 

l'anada d'Apol·lo a Delfos, com si es tractés d'un destí feixuc que el déu dubta a acceptar. 

En tot cas, queda clar en aquest text que és Pitó qui tenia el do de profecia i qui tenia el 

trípode i el santuari a Delfos: "Tebes,  malaurada Tebes, per què forçar l'anunci del teu 

destí tan aviat? No, no m'obliguis a profetitzar contra la meva voluntat. Jo encara no 

necessito el trípode de Pitó,; encara no ha sucumbit, el drac enorme que del fons de 

Pleistos serpenteja  encara, monstre de mandíbula terrible, envoltant el Parnàs nevat 

amb les nou òrbites del seu cos629." També d'aquest text obtenim una descripció del 

drac que ens indueix al dubte sobre la seva forma, és a dir drac o serpent, encara que en 

tot cas el seu cos és descrit com format per nou anells. Encara el mateix autor reforça la 

tesi d'Apol·lo arquitecte i fundador de ciutats quan ens diu: "És sobre les passes 

d'Apol·lo que es marca el perímetre de les ciutats; Febus es complau de llur establiment, 

i la seva mà basteix els fonaments630." 

A part d'aquest darrer aspecte, d'aquesta segona versió cal retenir que Apol·lo, 

déu de la darrera  generació, els olímpics, s'enfronta  amb divinitats anteriors, els titans 

pel domini del paratge de Delfos, per aconseguir el trípode, i anunciar el futur a través 

de l'oracle. Per tant la lluita entre Apol·lo i Pitó queda emmarcada en el combat que 

donà el govern del món als déus Olímpics i en bandejà els titans, deïtats més primitives 

més lligades,  a les forces naturals, recloses per sempre al Tàrtar pregon. Com veurem 

més endavant aquest tema havia estat desenvolupat per Hegel a la seva Estètica, també  

per Nietzsche a "El naixement de la tragèdia631" i era prou conegut a la Catalunya de 

l'època.  

                                                 
626 OVIDI, Metamorfosis, v. 1438-1451  
627 FONTENROSE, op. cit.  p.16   
628 CAL·LÍMAC, Himne a Apol·lo, Les belles lettres. París 1972. Text d'Emile Cahen. "Ie paian! Car el 
poble de Delfos inventà aquesta dita quan amb l'arc d'or vas mostrar la ciència de l'hàbil arquer. Tu 
descendires a Pitó quan vas trobar el monstre prodigiós, la serp terrible. Tu el matares sota els teus trets 
pressurosos; i tot el poble va cridar al teu pas Ie paian!" 
629 Idid. Himne a Delos. 
630 Ibid Himne a Apol·lo v. 56-58 
631 Gonzalo SOBEJANO, Nietzsche en España. El naixement de la tragèdia  es va publicar l’any 1900 o 
potser 1901, en castellà, en traducció de Luis García de Luna. Es va tornar a publicar a València, F 
Sanpere (Prometeo), l’any 1906. El temple grec del Park Güell es va iniciar en aquesta època.  
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Ovidi que es basa en aquesta versió també remarca el caràcter de fill de la  Terra 

del monstre quan, després del diluvi, fruit de la humitat i l'escalfor aparegueren els 

animals i també éssers monstruosos i entre ells Pitó.632"       

La tercera versió la trobem en Eurípides, a  Ifigènia a Tàurida633: 

"EL COR: 

Estrofa: Que és bella la naixó de Leto 

que en altres temps la dèlia a les fruitoses valls 

de l'illa va infantar, 

el déu de cabells d'or, savi en la lira 

i la dea orgullosa del seu bon tir amb l'arc! 

I del turó marí, 

deixant el lloc del seu part gloriós, 

que tot regala d'aigua viva 

la mare tot d'una el portà al cim del Parnàs, 

al cim arremorat per Dionís, 

on el vinós serpent d'acolorida esquena , 

cobert com per un bronze , 

pel llorer ombrós i tofut, 

monstre enorme fill de la terra 

protegia l'oracle subterrani. 

Tu, encara infant, tu encara en els braços 

de la teva mare saltaves, 

tu el matares, oh Febos, 

i feres el teu oracle divinal! 

I en el trípode d'or  

tens seient damunt el tron verídic 

dispensant als mortals les profecies 

des del fons profètic del santuari 

                                                 
632 OVIDI, Metamorfosis, p. p. 39-40 Traducció de Ferran Aguilera. La Magrana. Barcelona. 1998. "Així, 
doncs, quan la terra tota coberta de llot a causa del diluvi recent, va escalfar-se per la calor intensa del 
sol celestial, va engendrar innombrables espècies; a algunes d'elles els va conservar la forma que tenien 
abans, però també va concebre criatures mai vistes. Ella hauria preferit no fer-ho, però també va 
engendrar-te a tu aleshores, colossal Pitó, i vas esdevenir serpent abans desconegut, el terror dels nous 
pobles, tant d'espai ocupaves a la muntanya. El déu portador l'arc, que mai abans no havia utilitzat les 
armes si no era contra daines i cabres fugisseres, va acabar amb ell, ferint-lo, amb mil fletxes del seu 
carcaix, mentre el negre verí s'escolava per les ferides de la serp. I perquè el pas del temps no pogués 
esborrar la fama d'aquesta gesta, va instituir un jocs sagrats amb competicions molt concorregudes, 
anomenats Pítics pel nom del serpent vençut  
633 EURÍPIDES. Ifigènia a Tàurida. Dins Tragèdies d'Eurípides. Traducció de Carles Riba. Curial. 
Barcelona 1982 p. 286-287 
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veí dels corrents de Castàlia, 

on el centre del món és el sostre que habites 

 

Antístrofa: Però quan la seva vinguda 

hagué dels divinals oracles apartat 

Temis, filla de Gaia, 

la Terra va infantar els nocturns espectres 

de Somnis, que explicaven les coses que han estat 

i les que eren llavors 

i les que havien de passar, a nombrosos 

mortals dins llurs fosques alcoves; 

I Gaia per venjar la filla, 

despullà Febos dels honors 

profetals. Però el nostre 

senyor Febos tot d'una amb prompte peu 

cap a l'Olimp llançant-se, 

amb el seu braç d'infant sacsejà el tron de Zeus, 

pregant-li que volgués  

apaivagar el ressentiment 

terral que pesava damunt 

del temple Pític. Va somriure el Pare, 

que així l'Infant hagués vingut de dret 

a ell per conquerir el culte 

en què l'or es prodiga; 

i consentí brandant la cabellera, 

a suprimir els oracles  

nocturns; alliberà els mortals de tota  

veritat tenebrosa.  Va tornar  

els seus honors a Lòxias, i als homes 

fe en el cant dels oracles dats 

des d'aquell tron que tants peregrins visiten.”  

  

 Després que Leto ha infantat Apol·lo a Delos, porta el nadó al Parnàs. Allà hi 

viu un drac, és el fill de Gea i guardià del seu oracle. Apol·lo, encara criatura de 

bolquers, mata el monstre i pren possessió del santuari. Aquesta versió apareix des de 

principis del s. V a. C. en obres d'art. Pitó és una serp de molts anells que viu entre les 

roques en un forat634. Güell i Gaudí que rebien puntual informació sobre les excavacions 

de Delfos forçosament havien de conèixer aquesta versió. D'altra banda, Maragall havia 

                                                 
634 FONTENROSE, op. cit.,   p. 16-17 
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comentat àmpliament Ifigènia a Tàurida a la introducció de la seva traducció de la 

Ifigènia de Goethe635. Una variant d'aquesta versió, a la qual ens referirem més endavant, 

es la que apareix en Èsquil (Eumènides 1-33), en l'anomenada versió atenesa que intenta 

vincular aquesta ciutat al mite de Delfos. En ella es situa a Gea com primera possessora 

de l'oracle, després Temis i desprès Febe, que finalment hauria cedit el trípode a Apol·lo, 

sense lluita, per una raó de parentesc. Tanmateix, Èsquil remarcà que Apol·lo parla en 

nom de Zeus i que no passa res que Zeus no vulgui.636 

En una quarta versió Apol·lo va sol a Delfos expressament per matar Pitó per 

haver perseguit la seva mare quan estava embarassada d'ell. Altres comentaristes diuen 

que fou Hera qui envià Pitó per perseguir Leto i evitar el naixement del seu fill. Aquesta 

es va haver de refugiar a Delos. Aquesta és la versió Servi, Lactanci, Lucà, Llucià, 

Higini i altres637. 

Encara podem trobar textos on Pitó és un home, un lladre que terroritzava la 

regió i que Apol·lo matà. Aquest seria  la versió evemerista de l'origen del culte a 

Apol·lo a Delfos638. 

Tornant a Eurípides, convé remarcar que el seu text considera el Parnàs com a 

residència de  Dionís, i que  un serpent vinós fill de la terra, cobert com per un bronze 

pel llaurer, protegia l'oracle subterrani. I per tant s'estableix una relació entre Dionís i 

Gea, com a divinitats que dominaven el Parnàs i les seves aigües, la font Castàlia, 

prèviament a l'arribada d'Apol·lo. Cal destacar, doncs, la naturalesa tel·lúrica de Gea i 

Pitó. El seu domini sobre la cova i el món subterrani i aquàtic, el món primigeni. La 

presència de Dionís a Delfos, no és pas casual. Plutarc iguala els cultes d'Apol·lo i 

Dionís a Delfos639. També Èsquil, en el text citat, destaca la propietat de Bromios sobre 

el Parnàs640. Segons un escoliasta pindàric, Dionís seia el trípode abans que Apol·lo. 

Nix, Themis i Pitó dirigiren l'oracle successivament. Nix i Themis parlaven per elles 

mateixes. Pitó va establir el trípode des del qual parlava Dionís. En una altra versió 

Dionís esquarterat pels Titans va ser lliurat per Zeus a Apol·lo perquè l'enterrés a 

Delfos641. Aquesta tomba seria l'òmfalos sobre el qual es va establir el trípode, però 

aquesta era la també la tomba de Pitó, on es guardaven els seus ossos i les seves dents. 

                                                 
635 Joan MARAGALL, O. C., edició de 1947, 202-204 
636 Veure notes 3 i 4 de L'Orestea, versió de J.L. DE MIGUEL. Akal, Madrid 1998. 
637 FONTENROSE,  op. cit., p. 18 
638 Ibid, p.  19 
639 PLUTARC.  Mor. 365-388  
640 ÈSQUIL,. Eumènides, 24-26 
641 CLEMENT D'ALEXANDRIA. Protr. 2.18 p. 15 P;EM 255 
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Per aquesta raó l'autor cristià Tacià642 cregué que Dionís i Pitó eren un sol déu i 

igualment aquest fet justificaria  la juxtaposició de Dionís i Pitó en el text d'Eurípides643. 

Això donaria lloc a una sèrie d'identificacions bastant confuses que ens portarien a una 

identificació d'Hera amb Gea (la Terra) i de Pitó i Dionís, que també va prendre forma 

de serp644. Però no tan sols la serp, també la cabra fou un animal associat a Dionís, la 

qual cosa explicaria que l'òmfalos fos anomenat "aigaios"  L'opinió de Fontenrose és 

que es tractaria d'una única deïtat local, un esperit de l'hivern i la mort, que amb el 

temps es va desglossar en dues. D'aquesta manera el Dionís de Delfos quedaria associat 

als cultes de fertilitat, com Dèmeter i Persèfone645.  

 Així doncs, el Dionís de Delfos era un déu de mort i d'hivern646. El seu culte 

tenia lloc durant els mesos d'hivern quan Apol·lo era al país del hiperboris. Per tant 

Dionís, que era viu durant l'hivern i mort durant la resta de l'any, era un déu lligat a la 

primavera i a les collites, al febrer (Bisios), quan es celebrava la Teofania o festes que 

commemoraven el retorn d'Apol·lo a Delfos, però també un déu que habitava les regions 

subterrànies dels morts, per això també es confon amb Hades. Tanmateix també el 

viatge d'Apol·lo al país dels hiperboris es podria considerar com una mort del déu, a la 

qual Zeus l'hauria castigat647. Això és el que se'ns suggereix en l'antiestrofa del text 

d'Eurípides. Temporalment Apol·lo perd el poder sobre Delfos, llavors es tornen a 

anunciar els oracles nocturns que anuncien la veritat tenebrosa, quan Gea, Themis i 

Dionís recuperen el trípode. Zeus torna a imposar l'ordre i Apol·lo pot tornar proclamar 

el seu oracle, però, evidentment una part de la veritat, el seu fons més terrible, és 

escamotejat als humans.       

Així, doncs, Apol·lo i Dionís- Pitó compartiren Delfos, l'un com a déu olímpic, 

solar, l'altre com a divinitat primitiva, subterrània, lligada a les aigües, a l'hivern i a la 

mort. Tanmateix la rivalitat entre els dos déus roman intacta, encara que només 

                                                 
642 TACIÀ Adv. Gr. 8 
643 Seguim FONTENROSE op. cit. p. 375 
644 Ibid p.378. "The association of Dionysos with Python may not appear so strange, once we realize that 
Dionysos take form of snakes and several kinds of beasts or was associated with them. According to the 
myth of his dismemberment by the Titans, a myth  that was associated with Delphi, he was born of 
Persephone, after Zeus, taking snake form, had impregnated her, and the child had the appearance of a 
bull. In telling this story Clement quotes the poet's verse "bull father of snake, and snake father of bull". 
This may mean that sometimes Zeus mated as bull, producing a snake Dionysos. Moreover Zeus mated as 
bull with Europa; Europa was Demeter name at Lebadeia; and Demeter was also called mother of 
Dionysos in the dismemberment myth (../...) in poetry and art Dionysos is often accompanied by snakes; 
and his Maenads carry them or wear them in the hair.”      
645 Veure nota anterior 
646 FONTENROSE, op. cit., p. 379 
647 Ibid., p.  387. ÈSQUIL Suplicants 214. Apol·lo exiliat del cel  
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s'haurien enfrontat  directament al principi quan Apol·lo arravatà el santuari i el trípode 

a Pitó. Seguint altra vegada Fontenrose veiem com la lluita entre Apol·lo i Dionís es 

converteix en la lluita entre aquest déu i Perseu. En aquest combat a vegades venç l'un, 

a vegades venç l'altre i tots dos moren en algun moment del cicle648. Això s'adiria molt 

més amb el calendari  del culte establert per l'oracle. A Delfos quan Dionís mor amb 

l'arribada de la primavera se celebren les festes de la Teofania, es canta el "ie paian" i es 

pot visitar la tomba del déu a l'òmfalos, però a Delfos també hi ha una tomba d'Apol·lo, 

per quan aquest déu amb l'arribada de l'hivern se'n va al nord, al país dels hiperboris, 

que, trobant-se fora del límits del conegut, enllà de l'oceà, és també un país de mort.              

Per tant Delfos és el lloc, el centre del món, l'òmfalos, on s'esdevingué aquesta 

lluita, entre les velles divinitats i els Olímpics, el primigeni enfrontament entre el Caos i 

l'Ordre. Perquè el mite de Delfos no és pas original sinó que aquesta lluita entre el drac, 

que representa el caos, i el déu jove, que representa l'ordre, s'ha reproduït a totes les 

cultures des d'Egipte i Mesopotàmia. L'exemple més clar és el de Marduk i Tiamat. 

Tiamat és el precedent més important de Pitó, com a serp marina i com agent del caos. 

Tots aquests mites, en els quals la mort del déu i el retorn del caos és un element 

important,  expliquen la creació com un procés d'extreure l'ordre del caos. Caos no és 

tan sols concebut com obscuritat i massa humida, sinó també com éssers gegantins i 

monstruosos. Els dimonis del caos representen els desastres naturals i no han estat 

vençuts del tot. Persisteixen en el fons de la terra i de les aigües. Segons Hesíode primer 

era Caos. I després la Terra (Gea o Gaia), Erebos (l'obscuritat) i Nix (la nit) van néixer 

de Caos. Un cop vençuts pels Olímpics els Titans resten al Tàrtar, jaient en l'obscuritat. 

Caos és per tant reialme de la mort, identificat amb Oceà. Segons l'Enuma Elish, poema 

babilònic de la Creació, al principi hi havia hagut un caos d'aigües amb dos éssers vius, 

dos monstres. Apsu, mascle d'aigua dolça, i Tiamat, femella d'aigua salada. Apsu i 

Tiamat s'aparellaren i van generar el Cel i la Terra i en aparellar-se aquests nasqueren 

els déus. Aquests es multiplicaven i Apsu va voler acabar amb ells, però aquests el van 

destronar. Marduk, com Apol·lo, pertany a la generació més jove de déus i va  haver de 

lluitar amb Tiamat el monstre femení que encara dominava l'aigua salada (oceà). 

Marduk dirigia l'host del déus, Tiamat la dels dimonis. Marduk reptà Tiamat a un 

combat singular. Només tenia tres armes, una xarxa, arc i fletxes, i els vents. Marduk 

embolicà Tiamat amb la xarxa, però aquesta obrí la seves mandíbules i tractà d'engolir-

                                                 
648FONTENROSE, op cit., p. 391 
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lo, quan Marduk  ja estava dins del monstre, llança els vents furiosos i Tiamat no pogué 

tancar la boca  per empassar-se el déu que aprofità l'ocasió per llançar-li les fletxes que 

la penetraren a les parts interiors fins el cor. Els dimonis foren fets presoners i 

condemnats al món inferior. Llavors Marduk del cos de Tiamat va crear el món, 

separant Terra, Cel i Aigües, i constituint allò que anomenem Cosmos. Finalment 

Marduk de la sang de Kingú (un déu que s'havia casat amb Tiamat i havia esdevingut el 

seu aliat) en treu el gènere humà. Quan la creació ha estat completada els déus 

construeixen un temple a Marduk. És a dir la construcció del temple es aquí també, com 

ho era en l'himne homèric a Apol·lo, un element fonamental en la constitució del 

cosmos, és a dir del món ordenat, solar, oposat al caos  nocturn649.  

Veiem, doncs, com el significat del mite de Delfos rau en aquesta tensió entre 

naturalesa i cultura, en la qual la parella Pitó-Dionís  representen les velles divinitats 

naturals, filles i nétes del Caos, la Terra (Gea i Temis) i com aquestes forces míticament 

han estat sempre representades pel drac i la serp. D'altra banda Apol·lo simbolitza la 

llum i l'ordre, també la paraula i la raó ordenadora (logos) que permet convertir el Caos 

en Cosmos. Tanmateix la revelació d'Apol·lo (que parla en nom del mateix Zeus)  no 

permet conèixer tota la veritat, queda una part tenebrosa, que es patrimoni de les deïtats 

primigènies. La construcció del temple com espai de trobada, on conviuen Apol·lo i 

Pitó- Dionís, permet simbòlicament, a través d'un calendari cíclic, que preveu la mort i 

resurrecció d'ambdós déus, integrar aquesta part obscura de la veritat i la naturalesa, que 

és manté caòtica i rebel a adaptar-se al dictat de la raó i de la comprensió humana. 

D'aquest breu repàs de la mitologia dèlfica en podríem extreure algunes 

conclusions, que seguint l'esquema ja proposat anteriorment es podrien agrupar en cinc 

punts. 

1. L'oposició entre Apol·lo i Pitó, o entre Apol·lo i Dionisos, és una 

oposició entre naturalesa i cultura i ha estat interpretada segons la seva 

conveniència pels diferents autors. Mentre que Èsquil invocava a les 

Eumènides per la pervivència, en la fundació de la nova ciutat, de les 

antigues divinitats preolímpiques, obscures, subterrànies, lligades a la 

                                                 
649 D’aquí podríem deduir que la intenció de Gaudí en construir la sala hipòstila seguint el model 

del temple dèlfic havia estat representar aquest pas del caos a l’ordre. El monument fundacional d’una 
nova era. Tanmateix el fet, que en la planta del temple, Gaudí decidís una forma oberta, resseguint la línia 
marcada per la corba de nivell, i trencant el temenos o separació entre el salvatge i l’ordenat, dóna un 
significat ambigu al temple augmentant el seu caràcter dionisíac.    
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naturalesa, Eurípides, a Ifigènia a Tàurida, defensava la supressió del oracles 

obscurs, dels somnis, només Apol·lo posseïa la saviesa, no Dionís, ni Pitó. 

2. La història de l'arquitectura s'inicià amb el temple grec i fou el 

mateix Apol·lo qui la instituí com activitat sagrada, com a lloc de trobada 

entre els déus i els homes, com a principi ordenador del Cosmos enfront del 

Caos. Apol·lo hagué de matar Pitó per construir el temple, perquè la natura ja 

tenia el seu propi santuari, la gruta, en l'interior de la Gea, sense temenos, el 

tall, que separa, que aclareix un espai en el bosc i que instituteix l'ordre. 

3. El sagrat està lligat al natural i al més antic, a l'origen. Les 

divinitats preolímpiques estan pròximes al nucli primigeni del sagrat, 

precisament pel seu caràcter natural, que els homes sovint no poden entendre, 

perquè és obscur i es presenta com a misteri. Mentre que Zeus, Apol·lo i els 

olímpics estan més propers a l'humà. El mite de Delfos amb el seu doble 

culte a Apol·lo i Pitó Dionisos intentaria, mantenir l'equilibri entre aquestes 

concepcions de la divinitat, tal com sentenciava Èsquil a les Èumenides.    

4. El caràcter diví de la naturalesa que es identificada com Gea, la 

mare, la matèria, de la que tot sortit. Els dracs, defensors de la natura, són els 

seus fills i alhora els seus guardians. A vegades poden semblar terribles, com 

la mateixa natura pot semblar-ho, perquè desconeixen la justícia humana, 

revelen el terrible, i alhora sagrat, que guarda la veritat de la natura. 

Tanmateix de l'aparent obscuritat de la natura també se'n pot extraure 

coneixement, els oracles obscurs de Dionís, els somnis, la revelació d'allò 

que és material, la pedra, l'arbre, el vent, el vol de l'ocell. 

5. La fundació de la societat és un ritus propi d'Apol·lo, com ho és la 

construcció del temple. Tanmateix cal tenir en compte la natura, les 

divinitats antigues, respectar el sagrat. Delfos és la ciutat sagrada de Grècia i 

en aquest sentit s'oposa a Atenes que és la ciutat civil. La teocràcia enfront 

de la democràcia. Els homes no poden impedir els designis de l'oracle, en el 

seu acompliment misteriós rau l'essència del diví, que fins i tot és superior 

als mateixos déus que tampoc se'n poden sostraure. Per tant cal mantenir 

aquell equilibri proposat per Èsquil. Si bé la fundació de la ciutat és cosa 

d'Apol·lo, caldrà no oblidar les divinitats antigues que havien regit el lloc,  

abans que el jove déu se n'apoderés, sobretot Gea.  
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3.5. El Park Güell com a lectura de l’Estètica de Hegel 

La pregunta que ens assalta en aquest punt de la investigació rau en el grau de 

coneixement que Güell, Gaudí i el seu cercle poguessin tenir de l'exposat en l'anterior 

apartat. Ja hem esmentat anteriorment la traducció que féu Joan Maragall de l'Himne 

Homèric a Apol·lo, que a la vegada es basava en una versió anterior en prosa de Pere 

Bosch i Gimpera. D'altra banda les fonts teatrals del mite de Delfos eren conegudes, 

amb tota seguretat, tant Eurípides com Èsquil, perquè al mateix Gaudí li agradava fer 

referència a temes relacionats amb "l'Orestíada650". Les altres fonts, Píndar, Plutarc, 

Pausànies, eren també prou conegudes, encara que fos a través de fonts secundàries i, 

d'altra banda, en la bibliografia que manejaven  hi havia assaigs interpretatius que 

implicaven un nivell suficient de coneixement. Cal recordar també la traducció que Joan 

Maragall havia fet d'Ifigènia a Tàurida de Goethe incideix igualment en el tema 

d'Orestes, de l'oracle de Delfos i de les generacions de déus. L'obra havia estat 

representada al Laberint d'Horta, l'any 1898,  i l'esdeveniment havia tingut una àmplia 

difusió651.  

 En un altre ordre de coses,  com ja s’ha dit anteriorment, des de la dècada de 

1840 havia estat traduïda i havia tingut una notable influència en la primera generació 

romàntica la Història de la literatura, antiga i moderna de Friedrich Schlegel en la qual 

ja es plantejava, i s'interpretava com una lluita entre l'humà i el diví identificat amb la 

naturalesa, la lluita entre els titans i els olímpics.652 Paral·lelament  cal considerar que el 

dualisme d'Apol·lo i Dionís tenia a finals del segle XIX ressonàncies que ens portarien 

directament a Nietzsche. Les idees de Nietzsche havien estat prou difoses a Catalunya i 

la lluita entre generacions de déus era un tema que no necessitava cap mena 

d'aclariment. Per exemple, un any abans que s'iniciessin les obres de la sala hipòstila 

                                                 
650 BASSEGODA, "El Gran Gaudí", p. 27 "Orestes sabe adónde va, mientras que Hamlet divaga perdido 
en las dudas".  Encara més explícit a Isidre Puig-Boada, El pensament de Gaudí. Gaudí coneixia 
perfectament l’argument de l’Orestíada i les seves repercusions. La comparació entre els arguments de les 
dues obres és corrent i pel tema que ens ocupa es troba a  l'Estètica de Hegel. Veure pàgina 189 volum I, 
on Hegel estableix una relació directa entre Orestes i Hamlet.      
651 Joan MARAGALL, Ifigènia a Tàurida, dins Obres Completes, traduccions de Goethe, Selecta, 
Barcelona, 1947, p. 202 i ss.. Sobre l'estrena de l'obra i la seva relació amb Gaudí veure LAHUERTA, op. 
cit.,  pgs. 146-158. S'hi destaca la relació amb la concepció estètica i política de D'Annunzio. També la 
necessitat d'arribar a l'autènticament tràgic, grec, i la falsedat o inadequació del Laberint, com a jardí 
romàntic, per ser escenari de la tragèdia. Al nostre entendre cal considerar l'arrel nitzschiana de tot plegat.       
652 SCHLEGEL, Federico, Historia de la literatura, antigua y moderna, tradució de P.C., Olivera y 
Gabarró, Barcelona 1843. Parlant d'Èsquil diu: "La caída de los antiguos dioses y los titanes, el modo con 
qué  su noble raza fue vencida y oprimida por una raza posterior y de menos mérito; la grandeza y 
magestad primitiva de la naturaleza y del hombre" (.../...) "El violento choque entre el antiguo caos y la 
idea de la ley y del orden" que situa entre la força salvatge de la naturalesa, la profunditat del paganisme 
original, i les llums més recents del pobles civilitzats. Veure pgs. 46, 47 i 48.     
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havia aparegut  l'assaig  de Pompeius Gener653 titulat “L’intellecte grec antic”, en el 

qual intentava donar a conèixer les idees de Nietzsche exposades a “El naixement de la 

tragèdia”. La primera part del llibre porta el títol de “L’antic teatre grec” i es tracta 

d’una exaltació d’Èsquil enfront d’Eurípides seguint l’argumentació del filòsof alemany. 

En aquest llibret, publicat a "l'Avenç" i destinat a un públic mitjà, s'exposen algunes 

idees bàsiques que confirmen la tendència a l'arcaisme que hem exposat més amunt, 

alhora que ens situa de ple en el tema de la lluita generacional entre els déus i en el 

conflicte naturalesa cultura. Gener posa de relleu el titanisme d'Èsquil: “dels déus pren 

partit pels Titans, i té l’heroic atreviment de profetisar la caiguda de Zeus654". Si Peius 

podia escriure així per a un públic ampli, el cercle selecte de Güell, que participava en 

les excavacions de la mateixa Delfos, devia trobar-se sens dubte a un nivell molt més 

elevat, que podia abastar tot gènere de lectures, per tant no crec que calgui cap mena 

restricció al respecte. 

Conegut, doncs, com era tot el relacionat amb el mite de Delfos, aquest 

assumpte tenia unes clares implicacions. Almenys des de principis del segle XIX el 

tema naturalesa i cultura, plantejat com a naturalesa i esperit, es trobava reflectit en la 

lluita entre les diverses generacions de déus, en l'Estètica de Hegel655. Ens interessa 

aturar-nos àmpliament en aquest text per centrar el debat i veure les conseqüències que 

Gaudí, Güell i el seu cercle en podien extreure, tant en l'àmbit religiós, com en el polític, 

com en l'artístic i, sobretot,  en el pròpiament arquitectònic. 

Els plantejaments de Hegel són molt amplis i complexos, però, des d'un punt de 

vista molt genèric eren prou coneguts ni que fos de forma superficial.  D'altra banda, 

hauríem de tenir present que les seves idees estètiques havien estat presents d'alguna 

manera en la formació d'aquella generació, almenys en el cas de Gaudí. Ja hem fet 

referència a les lliçons que Elies Rogent, primer director de l'Escola d'Arquitectura de 

                                                 
653 GENER, Pompeius. L’intellecte grec antic. Llibreria de l’Avenç. Barcelona 1905. És un recull 
d’articles, conferències i textos publicats anteriorment en castellà per a l’editorial Montaner y Simón. Les 
conferències s’havien realitzat al Teatre Novetats  de Barcelona i per tant podien haver estat conegudes a 
bastament amb anterioritat a la publicació del llibre. Pompeius Gener, "Peius", escrivia en català, castellà 
i francès i era un intel·lectual molt reconegut, encara que avui pugui semblar-nos una mica pintoresc. 
Havia traduït Nietzsche al castellà: “El Anticristo  y la moral ascética” . Com ja hem anotat abans El 
naixement de la tragèdia havia estat traduïda i publicat en castellà sobre l’any 1900 i ho fou novament el 
1906, en edició popular.   
654 Ibid.  
655 G. W. F. HEGEL, "Estètica",  Ediciones Penísula, Barcelona, 1989. Pel que segueix utilitzo aquesta 
edició amb el numerat de pàgines. Per Barcelona, anteriorment a 1900, circulava la versió francesa 
d'aquest llibre publicada el 1875 a París per Germer- Baillière. 
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Barcelona, dictava als seus alumnes, entre ells el propi Gaudí656, estan farcides de 

conceptes i de plantejaments  del fet artístic procedents de Hegel i contenien prou 

elements com per apreciar-ne la influència657, que, evidentment, per a estar-hi d'acord o 

per a enfrontar-s'hi, es va transmetre als seus alumnes.  

Així, doncs, havíem establert que el Park Güell fou concebut com un jardí de 

reflexió, com aquell d'Ermenonville inspirat per Rousseau. Un jardí filosòfic que 

Goethe havia considerat l'activitat idònia per als protagonistes de "Les Afinitats 

electives". Un jardí en el qual es proposaven diversos temes de reflexió i aquests eren, 

evidentment, els que preocupaven Güell, Gaudí i el seu grup. Les transformacions 

socials que havia provocat la Revolució Industrial eren el transfons i el nucli d'aquestes 

preocupacions. La problemàtica obrera, la qüestió social, raïa sota aquestes reflexions, 

que havien estat un tema recorrent en l'Anglaterra victoriana, i el tema preferit del darrer 

Ruskin. Com l'home havia estat apartat de la vida natural, però, alhora, també d'uns 

valors i una tradició. Sorgia una nova societat, però ho feia dins d'un materialisme, que 

s'apartava dels valors cristians. La sobrenaturalesa que havia creat la societat industrial i 

el seu sistema de valors, les formes de vida que aquesta sobrenaturalesa comportava 

impedien el desenvolupament espiritual de l'home. Calia retornar a la naturalesa. Això 

explicaria el projecte conjunt de ciutat jardí i colònia per a obrers de Güell i això 

explicaria el perquè Güell i Gaudí establiren un programa que l'arquitecte desenvolupà 

com ja hem analitzat anteriorment. Els diferents elements del parc, les obres 

d'enginyeria, els viaductes, les construccions i els mateixos sistemes emprats, ens 

portaven a considerar cinc temes de reflexió. Aquests serien a saber:  

1. Equilibri entre naturalesa i cultura en un projecte d'urbanització.  

2. La possibilitat de superar els estils arquitectònics i de trobar una sortida a 

l’arquitectura cristiana  

3. Una reflexió sobre art i religió, davant d'un art que ja no és capaç 

d'evocar el sagrat.  

4. Una reflexió sobre el mateix concepte de naturalesa.  

                                                 
656 Supra, veure capítol sobre Elies Rogent. Pere HEREU "La idea d'arquitectura en l'escola que Gaudí 
conegué",  Dins "Gaudí i el seu temps" Barcanova, Barcelona, 1990. p. 36. 
657 Elies ROGENT I AMAT, Teoría e Història de la Arquitectura, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Barcelona, 1990. Edició de Pere Hereu i Payet.   
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5. La refundació social necessària per crear unes condicions que 

permetessin superar l'orfenesa simbòlica i religiosa a la que s'enfrontava l'home de 

la Revolució Industrial.  

Una reflexió filosòfica, però, sempre es basa en un pensament, sempre estableix 

un diàleg amb una reflexió anterior i, en aquest cas, com ja havíem anunciat, aquest 

diàleg s'estableix, en primer lloc, amb l'Estètica de Hegel. Un diàleg, evidentment, no es 

limita a materialitzar, sota alguna forma, unes idees, sinó que hi entra en conflicte. El 

mateix Hegel, com ja hem vist anteriorment, no acceptava el jardí filosòfic com a eina 

de reflexió, tot i que acceptava que el jardí en si, en quant a ordenament de la naturalesa, 

com un separar, destacar alguns dels seus elements amb una voluntat clarament 

pictòrica. Si la jardineria pintoresca provenia de la pintura barroca la seva funció era 

precisament l'emmarcament d'un determinat paisatge per destacar-ne certs elements, 

com el pintor feia en el quadre. "Lo propio del parque no es lo arquitectónico, no es la 

construcción con elementos naturales independientes, sino un pintar que deja los 

objetos en su estado natural y se esfuerza por imitar la naturaleza libre;(.../...). En un 

parque, pues, ha de predominar la libertad de la naturaleza misma, que es trabajada de 

modo artificial y a la vez está condicionada por un paisaje previo, ello introduce una 

tensión que no puede resolverse completamente658."  Aquesta tensió, que ja havia estat 

assenyalada per Rousseau a La Nouvelle Héloïse és el tema sobre el qual Gaudí es 

proposa reflexionar.  

Tot i que per a Hegel el jardí s'hagi de limitar a acompanyar els pensaments del 

filòsof sense distreure'l perquè "no hay nada más carente de gusto como el intento de 

introducir finalidad en lo que no la tiene, el forzar a lo que es de sí espontaneo659," 

Güell i Gaudí insistiran en la seva idea de construir un jardí ple d'elements per a la 

reflexió.  Per a Hegel, l'esperit, un cop superades les etapes simbòliques, només és pot 

manifestar de forma conceptual. Gaudí rebutja aquesta tesi, que comporta acceptar que 

només la filosofia pot revelar alguna cosa autènticament espiritual als seus 

contemporanis, i reivindica l'arquitectura de jardins i el jardí meditatiu, però d'una faiçó 

molt diferent d'aquell d'Ermenonville i dels jardins que el mateix Hegel ridiculitzava660. 

                                                 
658 HEGEL, Estètica, volum II, pgs. 255 i 256  
659 Ibid. p. 255 
660 Ibid p. 255 "un parque grande , en especial si está lleno de templetes chinos, mezquitas turcas, casitas 
tirolesas, puentes, ermitas, y tantas otras cosas extrañas, es ya de por sí un estímulo a la contemplación, 
pero éste, una vez satisfecho desaparece pronto; este tipo de jardines no se puede contemplar dos veces; 
pues todos estos añadidos no ofrecen a la vista algo infinito, un alma que reposa en sí, y que terminan 
resultando algo aburrido y cansino para la conversación durante el paseo"   
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El Park Güell no pretén ser una il·lustració sinó una discussió. Güell, Gaudí i el seu grup 

prenen les idees de Hegel com a punt de partida i com a camp de polèmica, però, de fet, 

estan radicalment en contra del seu contingut. Tanmateix els cinc punts esmentats com a 

eixos temàtics del parc apareixen en l'Estètica, i són part fonamental de la seva reflexió, 

i el parc estableix un diàleg entorn d'ells, prenent sempre Hegel com a punt de 

referència. De forma esquemàtica ho podríem resumir de la següent manera:  

1. Equilibri entre naturalesa i cultura. És el tema central del mite de Delfos. 

La lluita entre Pitó - Dionís i Apol·lo, entre les velles i les noves divinitats. En el 

parc trobem referents literaris del mite, però, alhora, és la temàtica de fons que es fa 

evident en cada racó dels jardins. La lluita entre noves i velles divinitats i, molt 

particularment, el mite de Delfos és l'escollit per Hegel per explicar el procés 

dialèctic de pas de l'estat simbòlic, primitiu, encara lligat a la naturalesa de l'home, a 

l'època clàssica. 

2. Arquitectura natural contra història dels estils arquitectònics. La història 

de l'arquitectura es troba en un atzucac. Hegel es mostra molt preocupat per aquest 

motiu i li dedica un altre capítol de l'Estètica. És un tema relacionat amb l'anterior, 

quant que l'evolució de l'arquitectura des del simbòlic al clàssic està íntimament 

lligada a la lluita entre noves i velles divinitats, a un procés que implica la 

substitució de naturalesa per esperit com a finalitat de l'art.  Tanmateix l'arquitectura 

romàntica, que ha substituït la clàssica, també es troba en un cul de sac per la seva 

incapacitat per representar l'esperit que només es pot manifestar en aquesta nova 

edat mitjançant la filosofia, el pensament conceptual. En aquest sentit la posició de 

Gaudí seria reivindicar el natural, reivindicar l'anterior al clàssic. 

3. Recerca del sagrat en el més antic, en el menys humà. Hegel cita Goethe 

i es pregunta amb ell. Què és el sagrat? Hegel lliga l'origen de l'art i el de la religió 

en l'etapa simbòlica de l'home, una etapa ja superada. La fi de l'art simbòlic, amb 

capacitat reveladora, també significaria la fi de la religió, que esdevindria una 

activitat racional i merament intel·lectual. Per tant cal tornar enrera, el sagrat ha de 

residir en el més antic i venerable, en el material encara capaç de transmetre el 

transcendent. 

4. Concepció organicista de la naturalesa, en aquest punt les concepcions de 

Hegel i  Gaudí coincideixen, però la posició de Gaudí, que parteix de la clàssica 

divisió aristotèlica entre matèria i forma i s'inspira en els models medievals de la 

natura com a reveladora de la divinitat i instrument per a entendre la religió, està 
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influïda per Shelling i Novalis i es troba radicalment enfrontada a la posició de 

Hegel.  

5. Sota tota aquesta reflexió subjau un projecte de refundació social i 

política. Hegel situa en la lluita entre velles i noves divinitats la fundació de l'estat i 

del dret, precisament en les Eumènides d'Èsquil, que tindrien com escenari de les 

primeres escenes el temple d'Apol·lo a Delfos. Una refundació de la societat haurà 

de comportar una revisió d'aquell pacte inicial. Una societat més propera a la 

naturalesa, menys decantada a les formes apol·línies. 

  

3.6. Equilibri entre naturalesa i cultura  

Ja hem vist el simbolisme del mite de Delfos. Hegel ho explica de la següent 

manera. En un principi l'home vivia confós amb la naturalesa, a l'Índia i a Egipte existia 

una veneració per l'animal, que esdevingué símbol en unió amb formes humanes. És un 

pas anterior a que l'humà, i només l'humà, entrés a la consciència com l'únic veritable. 

Però amb l'autoconsciència de l'espiritual desapareix el respecte per la vida animal. Els 

hebreus foren els primers a deslliurar-se d'aquest estat, però Jahvé apareix com un déu 

que no està amb harmonia amb la naturalesa, en el qual domina la veu profètica. 

Tanmateix aquesta, com a fruit de l'entusiasme, no forma part de l'esperit, sinó de la 

mateixa natura. És a Grècia, en el trànsit vers al classicisme, on aquell procés es fa 

evident. En els antics grecs romania una certa veneració per l'animal i la naturalesa. Els 

déus parlaven als homes a través de presagis, que calia interpretar a partir de fenòmens 

naturals, així a Dòdona el murmuri de la sagrada alzina o, a Delfos, quan el vent movia 

el trípode de bronze. En els oracles els déus transmetien la seva saviesa als homes a 

través de la naturalesa. La "pítia" de Delfos era narcotitzada i en aquest estat proferia 

paraules reveladores. L'home és conduït a un estat d'entusiasme, és sota aquesta 

condició que pot revelar allò que el déu sap, en estar posseït per aquest, com en el cas 

dels profetes d'Israel, però aquest és encara un procés dins de l'estat natural, no pas 

espiritual, de l'home. L'oracle fonamental, el d'Apol·lo a Delfos és dedicat al déu del 

saber, es suposa que el déu sap, però la seva voluntat és "el natural indeterminat" i, per 

tant, cal una determinació, quan l'heroi que consulta, com Orestes, vol saber què ha de 

fer. Els sacerdots d'Apol·lo han de donar una interpretació, aquesta interpretació 

representa "una conscienciació espiritual", que, tanmateix, roman obscura i ambivalent. 

L'home rep la sentència com a ignorant i encara que el déu la coneix no se li revela la 

universalitat concreta de l'oracle. L'home ha d'escollir, per obrar seguint l'oracle, una 
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acció determinada. Això vol dir que ha de decidir-se per un sentit de l'oracle i excloure'n 

un altre. I aquest fet li pot reportar conseqüències funestes perquè la part rebutjada, 

desconeguda per ell, però coneguda pels déus, es pot girar contra d'ell. Així en el 

mandat d'Apol·lo a Orestes. 

Aquest és, per a Hegel, el fons de l'oracle el contingut del qual és allò que els 

déus saben i volen, però que es presenta encara, com a forma d'aparició externa, com al 

natural abstracte.  D'aquesta manera ens planteja el filòsof aquest primer estadi de la 

autoconsciència adquirida, encara a través de l'art, de la natura, i en definitiva del 

simbòlic. L'oracle seria el paradigma del simbòlic, doncs, si bé revela una part del 

coneixement també n'oculta una altra.  

Hegel entén el material, no com el més primigeni, encara que sigui el més antic, 

l'original, sinó com una simple escissió de l'esperit. L'esperit és el primigeni, el material 

compareix després, confon l'home amb la seva ambigüitat. Per tant es tracta d'un estat 

que ha de ser superat en la manifestació dialèctica de l'esperit. El pathos de la tragèdia 

d'Èsquil encara no pertany a la consciència humana, a la seva individualitat, per a 

prendre una decisió, el pathos, en Èsquil, pertany als déus, que són els qui tenen el 

coneixement del que és universal, conceptual, i per tant deslligat de la naturalesa, com a 

manifestació de l'esperit. Així, doncs, l'aparició successiva de diferents generacions de 

déus és entesa per Hegel com un procés d'aprofundiment espiritual en el concepte de 

divinitat. Els antics déus estaven molt lligats a la naturalesa, les noves generacions 

pertanyen en canvi al regne de l'esperit. Les primeres divinitats, Gea, Urà, eren de 

caràcter tel·lúric o sideral. Després els titans dominaren els elements, però no tingueren 

encara caràcter espiritual i moral. D'aquesta manera si Prometeu, tot i haver donat el foc 

als homes,  no els va poder donar lleis morals, és perquè els titans eren encara divinitats 

lligades a la naturalesa sense contingut espiritual o moral i que, per tant, res no podien 

comunicar als homes. Per a Hegel les metamorfosis de Zeus representen aquella part de 

la força de la naturalesa que el classicisme, la generació de déus més joves, encara no ha 

pogut assumir.     

  Hegel classifica les antigues divinitats en tres cercles, seguint Hesíode, però 

evidentment també el fragment d'Eurípides que hem reproduït  abans i que ell cita 

àmpliament661, sobre l'origen dels déus i, concretament, sobre el domini del santuari  de 

Delfos. "En primer lugar venero con mi oración a la primera donante del oràculo, a 

                                                 
661 HEGEL, Estètica, vol II, p. 44  
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Gea y después de ella  a Temis, que como segunda, después de la madre tuvo su sede en 

este lugar profético"  . Hegel encara esmenta les versions de Píndar i Pausànies sobre el 

tema dèlfic. El domini de l'oracle és doncs el tema central d'aquesta successió de 

generacions de déus, siguin els més antics de naturalesa tel·lúrica o sideral, siguin els 

titans, que dominaven els elements, però encara estaven desproveïts d'espiritualitat i 

moralitat, siguin aquelles divinitats que, tot i no tenir un caràcter material en la 

naturalesa, representen forces cegues, a les quals els falta la individualitat espiritual, 

com a Nèmesi, a Dike, a les Erínies o a les Eumènides. Aquestes divinitats representen 

ja un acostament al dret, però és encara "el dret obscur del natural". El conflicte entre 

noves i velles divinitats és un conflicte entre naturalesa i esperit, però no és un mite com 

qualsevol altre, sinó que hem de considerar-lo com el mite que constitueix el punt de 

canvi i expressa la creació dels nous déus.  

"La oposición entre naturaleza y espíritu es de suyo necesaria. Pues, según 

veíamos antes, el concepto de espíritu como verdadera totalidad en sí consiste 

solamente en separarse como objetividad y subjetividad dentro de sí mismo, para salir 

de la naturaleza a través de esta oposición, y luego, como superador poder de la 

naturaleza, ser libre y sereno frente a ella. De ahí que este momento principal en la 

esencia del espíritu mismo sea también un momento principal en la representación que 

él se da a sí mismo acerca de sí. Históricamente se muestra como un progreso en la 

transformación del hombre natural para pasar al estado jurídico, a la propiedad, a las 

leyes, a la constitución, a la vida política. En forma divina y eterna esto es la victoria 

de los dioses espiritualmente individuales sobre los poderes naturales662" 

El resultat d'aquesta violenta lluita, diu Hegel, és la caiguda dels titans. Del món 

dels nous déus desapareix tot el tèrbol, el fantàstic, allò mancat de claredat, tota barreja 

salvatge del natural i l'espiritual, de significacions substancials i coses exteriors casuals. 

En el nou món ja no hi tenen cabuda allò que Hegel anomena engendres del capvespre 

de la consciència. Només l'espiritual és allò que fomenta a la llum del dia , allò que no 

es manifesta i que no porta a si mateix a una interpretació clara és el no espiritual, que 

s'enfonsa novament en la nit i en l'obscur. L'espiritual, en canvi, es manifesta per quant 

allò mateix es determina en la seva forma exterior, i es purifica del caprici de la fantasia, 

de la confusió de les formes i d'altres concomitàncies simbòliques obscures. Sembla 

evident que Hegel està recorrent a la dicotomia d'Apol·lo i Dionís, consubstancial al 

                                                 
662 Ibid. p. 44 
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mite de Delfos mitjançant l'equivalència Dionís Pitó, que servirà  per als plantejaments 

de Nietzsche, i que Gaudí utilitzarà per a la seva reivindicació del material, com  a 

element constitutiu del sant. La posició de Hegel és radicalment diferent, com veiem, 

quan es refereix als misteris com una rèmora, en el període clàssic, d'allò que ja havia 

estat superat de l'antic. Per a Hegel en els misteris no hi havia cap saviesa, ans al 

contrari tan sols representaven l'antiga tradició. Allò  considerat com a sant no era 

expressat amb claredat als misteris, sinó tan sols transmès sota caràcter simbòlic. Diu 

Hegel: "Y de hecho corresponde el carácter de lo no abierto ni expresado a lo antiguo, 

telúrico, sideral, titánico, pues solo el espíritu es lo revelado y lo que se revela663."  Per 

Hegel el simbòlic no forma part de l'esperit perquè la seva significació roman obscura i 

conté una altra cosa diferent d'allò que s'ofereix immediatament a l'exterior. 

Evidentment Nietzsche tornà sobre el tema. Aquest procés d’individuació, de  

conceptualització, que Hegel concebia com el mateix sentit teleològic de la història, 

construïa una concepció de l’esperit, una civilització, una ciència, que el primer 

Nietzsche posava en crisi. “La esfera de la poesía no está fuera del mundo, ensueño 

imposible de un cerebro de poeta; quiere ser justamente lo contrario: la expresión sin 

ambages de la verdad, y para esto le hace falta rechazar el falso atavío de esta 

pretendida realidad del hombre civilizado. El contraste entre esta verdad propia de la 

Naturaleza y la mentira de la civilización actuando como única realidad, es 

comparable al que existe entre la esencia eterna de las cosas, la cosa en sí y el conjunto 

del mundo de las apariencias. Y del mismo modo que la tragedia, con soporte 

metafísico, nos revela la eterna existencia de esta esencia de la vida, a pesar de la 

perpetua destrucción de las apariencias, así el coro de sátiros expresa ya la relación 

primordial entre la cosa en sí y el fenómeno.664” La civilització occidental s’ha 

construït a partir de Sòcrates i Eurípides exclusivament a partir del model apol·lini, és 

allò que Nietzsche qualifica de mentida de la civilització. Però, com hem vist en el mite, 

Apol·lo i Dionís són de fet dos aspectes complementaris que no poden subsistir un sense 

l’altre, per això en mancar el dionisíac també mancà l’autèntic apol·lini665. Hegel 

representa la culminació d’aquesta mentida, el punt més alt de l’edifici de la filosofia 

socràtica. Fou precisament Nietzsche qui assenyalà el camí que calia desfer i com es 

podia desfer, mitjançant, un art basat en el paradigma musical, i qui el podia desfer 

                                                 
663 Ibid., vol II, p. 47 
664 Friedrich NIETZSCHE, El origen de la tragedia, Espasa Calpe, Madrid, 2000, pgs. 93 i 94 
665 Ibid., p.71. “¡Y no obstante Apolo no pudo vivir sin Dioniso! Lo titánico, lo bárbaro, fue en última 
instancia una necesidad tan imperiosa como lo apolíneo.” 
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l’artista dionisíac, representat pel cor de sàtirs. “En esta condición de servidumbre 

absoluta frente a su dios está, sin embargo, la expresión más alta, es decir, dionisíaca, 

de la Naturaleza; por esto habla como la Naturaleza, en éxtasis, en oráculos y en 

máximas; en cuanto es el que comparte el sufrimiento, es al mismo tiempo el que sabe, 

el que desde el fondo del alma del mundo anuncia y proclama la verdad (...) la criatura 

bruta, imagen de la Naturaleza y de sus más poderosos instintos, sí, el símbolo de la 

Naturaleza y al mismo tiempo, el heraldo de su sabiduría y de su arte: músico, poeta, 

bailarín, visionario, en una persona.666”  En definitiva, l’artista és el fill de la 

Naturalesa que és capaç d’evocar alhora l’apol·lini i el dionisíac, l’hereu de la saviesa de 

Pitó, que s’expressa de manera fosca, i, en la interpretació, que Gaudí fa de Nietzsche, 

religiosa. L’artista és precisament qui rescata el sagrat.            

És per aquest motiu que Güell i Gaudí escullen precisament aquest mite per al 

seu jardí filosòfic, perquè, com diu Hegel, no és un mite com un altre, sinó que expressa 

el punt de canvi, el moment fundacional del món dels nous déus667. En la seva 

reivindicació del material i el simbòlic cal desfer el camí que el filòsof alemany havia 

fet, cal retornar a Delfos, a la lluita entre Apol·lo i Pitó, entre el conceptual i el simbòlic, 

entre el clar i l'ambigu. Perquè en el món de la llum absoluta de Hegel no hi ha lloc per 

al sant. Aquest símbol s'havia de materialitzar al Park Güell, el monument fundacional 

d'aquell projecte, és per això que tornant a la seva funció de jardí de reflexió, de jardí 

filosòfic, entorn del tema naturalesa i cultura, Güell i Gaudí recorregueren a l'Estètica de 

Hegel. Orestes davant el temple de Delfos rep el mandat d'Apol·lo de venjar la mort del 

seu pare. I és davant del mateix temple que Orestes es queixa al déu de la justícia, o 

venjança, de les Fúries. Hegel interpreta que és en aquest moment on cal situar el 

naixement de l'Estat, quan el dret d'una relació que era merament natural, la de mare i 

fill, lligada a la sang, és igualada a una relació contractual, el matrimoni. La victòria 

dels nous déus sobre els antics representa per a Hegel la victòria de l'esperit sobre la 

                                                 
666 Ibid., p. 98. Veure també pgs. 90 i 91 “Si admitimos que el sátiro, esa entidad natural imaginaria, es 
al hombre civilizado lo que la música dionisíaca a la civilización.” (...) “ La consolación metafísica, que 
nos deja, como ya he dicho, toda verdadera tragedia, el pensamiento de que la vida en el fondo de las 
cosas, a despecho de la variabilidad de las apariencias, permanece poderosa y llena de alegría, este 
consuelo aparece con una apariencia material bajo el coro de sátiros, del coro de entidades naturales, 
cuya vida subsiste casi indeleble detrás de toda civilización...”    
667 NIETZSCHE parteix del mateix plantejament, op. cit., p. 60 i 61. “La acción del dios de Delfos se 
limitó entonces a arrancar de las manos de su terrible enemigo, por una alianza oportuna, sus armas 
homicidas. Esta alianza es el momento más importante de la historia del culto griego: por cualquier lado 
que se mire, comprobamos los trastornos producidos por este acontecimiento . La consecuencia fue la 
reconciliación de los dos adversarios, con una rigurosa delimitación de las lineas fronterizas, que de 
ahora en adelante los dos debían respetar, y con cambios periódicos y solemnes de presentes.”   
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naturalesa, la superació d'una etapa primitiva de l'home, lligat encara a la naturalesa i a 

la matèria668. Amb la victòria del déus joves, per a Hegel, el misteri ja no té sentit, el 

sagrat ha perdut el seu valor, l'art deixarà de ser una manifestació de l'esperit perquè 

aquest només es manifestarà a través de la raó. Però en el nou món de la raó, el món de 

la modernitat nascut de la Il·lustració, no hi ha lloc per al sagrat i no hi cap un art que 

sigui capaç de fer-nos agenollar. 

         

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
668 HEGEL, Estètica, vol II, p. 43. Sobre el tema de la primacia del dret natural, com a dret diví sobre el 
dret civil, basant-se, evidentment, en el tomisme, però també en l'historicisme de Hegel, cal llegir l'article 
de Joan MARAGALL sobre un treball del jove teòleg Pla i Deniel (que després seria cardenal i que 
tindria una intervenció decisiva durant la Guerra Civil) . En aquest es defensa la primacia i permanència 
del dret natural i històric per sobre dels canvis circumstancials imposats pel liberalisme parlamentari. Cal 
situar l'article en la polèmica oberta sobre el dret civil català, però també, dins d'una dimensió més 
filosòfica, cal considerar la superioritat  de la llei natural sobre de la  llei positiva i cal considerar la llei 
consuetudinària, feta  a través de la història, com una llei natural. El hecho y el derecho, dins O.C., edició 
de 1947, p. 1367 i 1368    
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QUARTA PART: LA SAGRADA FAMÍLIA, ENTRE DOS MISTICIS MES 

4.1. El temple expiatori 

El Park Güell, doncs, fou el gran  assaig de Gaudí sobre l’arquitectura i la seva 

història, sobre l’art i sobre la religió. També sobre els sistemes polítics i socials. 

Tanmateix en la seva consciència mai no deixà de ser l’obra en la qual es podia prendre 

tota mena de llicències, en la que en certa manera podia exercir el joc intel·lectual i 

sentir el gaudi artístic, per si mateix. El Park Güell no era en el fons, tot i els seus 

simbolismes, arquitectura sagrada. Existia una frontera entre el sagrat pagà i el sagrat 

cristià que Gaudí travessava amb dificultat. Hem vist que al costat de Verdaguer havia 

après a interpretar els símbols pagans, i buscar-los-hi  valors cristians. Però la 

reivindicació del paganisme i de la religió primitiva sembla evident que Gaudí només 

l’admetia a nivell teòric. Tot i que era un tema que estava en la palestra intel·lectual 

catalana del moment, com demostra la temàtica mitològica que subjau sota la novel·la 

Solitud de Víctor Català, on la tensió entre el dolmen i l’altar que anunciava Verdaguer, 

es portada a les últimes conseqüències, amb una clara victòria del panteisme de la 

naturalesa orgànica669. Segurament Gaudí mai no arribà tant lluny, això no vol dir que 

aquests plantejaments no estiguessin presents en el seu pensament i que d’alguna forma 

es reflectissin en la seva obra.  

La preocupació del Romanticisme havia estat recuperar el sagrat, com hem vist 

en capítols anteriors. Aquesta recuperació del sagrat, almenys en l’aspecte arquitectònic 

havia tingut uns efectes molt limitats. Ruskin, que, com també hem estudiat, havia 

cregut que el veritable art només podia ser sagrat, constatava el seu fracàs. Hegel creia 

innecessària una arquitectura religiosa en l’edat de la filosofia. Gaudí al Park Güell va 

analitzar les causes d’aquest fracàs i va fer propostes de futur. Tanmateix es tractava de 

transcendir a un àmbit superior, al de l’arquitectura sagrada. Quina era la realitat de 

l’arquitectura sagrada a finals del segle XIX? 

Hem exposat en la segona part d’aquest treball com aquesta estava clarament 

dominada per les tendències neogòtiques que a mitjans de segle havien aconseguit 

imposar-se, almenys parcialment, a les tendències clàssiques, que encara, però, resistien 

amb força vitalitat. L’eclecticisme de la segona meitat del XIX arribaria a la conclusió 

que el gòtic era l’estil adequat a una església com el neoclàssic ho era a un Palau de 

                                                 
669 Durant els cursos de doctorat hem presentat diversos treballs que incideixen en aquesta hipòtesi, i que 
desenvolupen un fenomen paral·lel al que estem estudiant però que s’hauria d’entendre de forma conjunta, 
com una conseqüència del mestratge de Maragall sobre el món intel·lectual de l’època.    
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Justícia. Tanmateix, hem vist com Ruskin aprofundia en el tema en preguntar-se quin 

estil era adequat per a un borsa, i en qüestionar clarament aquesta mena d’eclecticisme. 

A Catalunya a partir del pensament de Piferrer, i dins dels criteris eclèctics exhibits per 

Rogent, el neogòtic era  considerat, almenys, l’estil més apropiat per a una arquitectura 

cristiana. Així veiem que una bona proporció del edificis religiosos d’aquesta època són 

d’estil neogòtic, tant les esglésies com els convents o els nombrosos col·legis que 

instituïen els ordes religiosos. I en aquest estil s’iniciaren les obres de la Sagrada 

Família. El funcionalisme del gòtic, que remarcava aquell criteri religiós de veritat o de 

sinceritat arquitectònica, incorporat per Pugin, havia estat subratllat, dins un camp més 

tècnic de l’arquitectura, per Viollet-le-Duc. Això obria el pas a una renovació del gòtic, 

sota criteris no arqueologistes o no merament imitatius, sinó amb la possibilitat de bastir 

nous edificis gòtics, com féu Joan Martorell a les Saleses de Barcelona. Però el conjunt 

d’edificis religiosos que es construïren  a l’Europa de l’època semblaven estar mancats 

del toc de genialitat dels edificis medievals. L’arquitectura sagrada semblava realment 

incapaç de plasmar l’espiritual cristià, de fer agenollar, per dir-ho en paraules de Hegel. 

La crisis de l’arquitectura cristiana, per tant, estava oberta.        

Un testimoni privilegiat d’aquesta crisi, dins l’ambient intel·lectual francès, fou 

Joris-Karl Huysmans670, el qual analitzà l’arquitectura religiosa des d’una perspectiva 

simbolista, sota la influència de Hegel i els romàntics alemanys. Aquest curiós 

personatge, que inicià el moviment anomenat decadentista amb la seva novel·la “À 

Rebours”, patí una evolució vers l’espiritualisme cristià  que, si haguéssim de fer cas 

d’alguns biògrafs de Gaudí, seria paral·lela a l’evolució intel·lectual de l’arquitecte i 

s’hauria esdevingut exactament durant els mateixos anys. Perquè Huysmans publicà “À 

rebours” el 1884, any en el qual Gaudí iniciava les seves primeres obres importants, 

entre elles el Palau Güell, potser la més propera a aquest esperit dandi, diletant i 

aristocràtic, almenys per la influència d’Eusebi Güell. Mentre que la publicació de “Là-

bas”, set anys més tard (1891), reflecteix una forta crisi intel·lectual i espiritual, que 

tanmateix el porta a posicions clarament neoromàntiques en crítica arquitectònica, que 

ja presagien la conversió final d’Huysmans al catolicisme més estricte, en aquest cas 

reflectida a “En route” (1895), i posteriorment, a “La Cathédrale” (1898), que van 

precedir la seva professió religiosa com a frare de la Trapa. En aquests mateixos anys 

                                                 
670 La influència indirecta de Huysmans ja ha estat destacada per  Juan José LAHUERTA, Antoni Gaudí, 
p. 307 i també Univers Gaudí, p. 107. En aquest cas anem a estudiar la influència directament i clarament 
vinculada a l’evolució històrica de l’arquitectura i al concepte d’arquitectura cristiana. 
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sembla que Gaudí evolucionà des d’idees filosocialistes i des d’una actitud dandi a un 

estricte catolicisme que Maragall admirava i alhora es veia incapaç de comprendre.  

Des del punt de vista ideològic, tal i com hem plantejat aquest treball, l’evolució 

d’Huysmans és totalment explicable. Parteix dels postulats romàntics, com a mer 

posicionament estètic i acaba convertint-los en ideologia. Caldria preguntar-se, en 

realitat, quina era la seva posició inicial. En principi Des Esseintes, el protagonista de 

“À  Rebours”, només pretén el goig intel·lectual i la joia pels ulls. Volia col·leccionar 

objectes suggestius que el llancessin a un món desconegut, que li fessin trontollar el 

sistema nerviós, visions ensems indolents i atroces, com les que brindava el pintor 

simbolista Gustave Moureau a la seva obra Salomé, les quals participessin, alhora, del 

religiós i de l’exòtic. Huysmans ho descrivia d’aquesta manera: “el tron es dreçava 

semblant a l’altar major d’una catedral” (...) “dins d’un palau semblant a una basílica 

alhora musulmana i bizantina671.” Pel primer Huysmans l’arquitectura simbòlica és 

aquella que intueix en els quadres de Moureau, aquell pagà místic, que en ple París 

podia imaginar els esplendors d’altres edats. “El palau s’enlairava com una Alhambra, 

sobre lleugeres columnes irisades de rajoles moresques, segellades amb una mena de 

quitrà d’argent, amb una mena de ciment d’or; tot d’arabescos (...) s’esquitllaven al 

llarg de la cúpula, per sobre de els marqueteries de nacre, arrossegaven lluors d’arc de 

Sant Martí, reflexos de prisma.672”  Sembla clar que podríem establir una relació, 

evidentment només atribuïble al fenomen epocal, entre la primera arquitectura de Gaudí 

(Casa Vicens) i les descripcions de l’obra de Moureau que feia Huysmans. Segons ell, 

aquest pintor no tenia antecedents, era únic en l’art contemporani i la seva pintura es 

remuntava als orígens de la mitologia673. Així també, la Salomé de Moreau, el tòpic 

eròtic mitificat per Wilde, pertanyia a les teogonies orientals. Moureau l’havia volgut 

posar fora de la història de qualsevol país o època, “al mig d’aquell palau extraordinari 

confús i grandiós”. És a dir en el marc de l’arquitectura simbòlica que Huysmans 

imagina a partir de Hegel i que veia encarnada en els edificis de significació fàl·lica dels 

cultes primordials de l’Índia674. Fins aquí les coincidències amb Gaudí eren grans. 

Encara que Huysmans cregués que la naturalesa havia passat de moda i que calia 

substituir-la per l’artificial o també que l’home havia assolit, en el seu gènere, una altura 

                                                 
671 Joris- Karl HUYSMANS, À rebours ( A repèl) traducció catalana publicada per EDHASA, Barcelona, 
1989, p. 65 
672 Ibid., p. 67. Moreau era conegut a través de la revista Luz i considerat el millor pintor en  cercles 
modernistas. Veure CIRICI, El arte modernista catalán, p. 33  
673 Ibid., p. 69 
674 Ibid., p. 67 
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igual a la del Déu en el qual creia675, la distància intel·lectual no sembla tan important: 

Gaudí era capaç de realitzar la mena d’edificis que Moureau i Huysmans imaginaven. 

D’altra banda, tampoc no coneixem del cert les opinions religioses del Gaudí anterior a 

la seva participació a la Sagrada Família. En tot cas, els gustos arquitectònics serien 

semblants676.        

Això no tindria res d’extraordinari i caldria considerar-ho com un fenomen de 

l’època. El romanticisme, i l’eclecticisme que el seguí, hauria derivat el gust 

arquitectònic cap un cert exotisme. Edificis com el Royal Pavillion de Brighton, en el 

qual el Gaudí estudiant s’havia inspirat per al seu projecte d’embarcador, constaten 

aquesta tendència. La denostada per Ruskin arquitectura d’estacions i hotels seguiria 

també aquesta línia exòtica677 o l’arquitectura d’exposicions universals, en boga al 

tombant de segle i a la qual ja ens hem referit en el capítol anterior. Tanmateix estem 

tractant d‘arquitectura banal, tal com ho entendrien Ruskin, el Gaudí de maduresa o el 

segon Huysmans.   L’arquitectura cristiana és tota una altra cosa. 

Set anys més tard, a “Là-bas” , les preocupacions arquitectòniques d’Huysmans 

s’havien concretat i s’acostaven molt a les teories romàntiques, alhora que mostraven la 

decepció pel temps perdut, perquè les teories romàntiques no s’havien portat a la 

pràctica. El segle XIX no havia edificat res i ho havia destruït tot, perquè havia oblidat 

el sentit de la litúrgia en l’art. L’art havia de tenir un sentit simbòlic. Quan perdia aquest 

sentit, esdevenia banal678. Huysmans, com els romàntics, criticà en les seves novel·les 

l’arquitectura neoclàssica del segle XVIII, negant que aquesta arquitectura pogués 

encarnar un simbolisme cristià, doncs els ordres pagans no tenen cap funció simbòlica 

en una església cristiana. Saint Sulpice, a Paris, no era una església sinó un garatge679. 

Tot aquest estat de coses havia estat causat per la Revolució Industrial, Huysmans no 

podia deixar de contemplar, al costat de les magnífiques esglésies gòtiques de Paris, 

aquell exemplar de l’art mercantil de l’ornament que és l’Òpera, aquell arc de pont que 

és l’arc de triomf o aquell canelobre buit que és la Tour Eiffel680.  

                                                 
675 Ibid., p. 41 
676 Les coincidències no acaben aquí. És coneguda la història que explica que alguna clienta  de Gaudí 
havia rebutjat les seves cases per incòmodes. De fet aquesta llegenda procedeix d’ À rebours, veure pgs. 
76 i 77 
677 Per exemple Liverpool Street Station i el seu Great Eastern Hotel a Londres, que la novel·la de George 
W. Sebald  Austerlitz reivindicava recentment.  
678 HUYSMANS, Là-bas, traducció castellana  publicada per Montesinos, Barcelona, 2001, pgs.127, 137 
i 138 
679 Ibid., p. 229 
680 Ibid., p. 231 
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Huysmans, però, cregué trobar una esperança en Notre Dame Fourvière a Lyon. 

“Verías allí la más extraordinaria mezcla de asirio, de románico y de gótico, todo un no 

sé qué inventado, adaptado, rejuvenecido, refundido por Bossan, el único arquitecto 

que desde hace cien años ha sabido erigir un interior de catedral.681” Aquesta 

referència podria ser fonamental perquè existeix una clara connexió entre els temples 

del Sagrat Cor de París, Fourviére de Lió i la Sagrada Família de Barcelona com a 

temples expiatoris. El temple expiatori apareix a rel de la guerra franco-prussiana quan 

la derrota francesa és entesa pels sectors catòlics i monàrquics com un càstig diví pels 

pecats de França. A Lió fou davant la presència de les tropes prussianes que el poble féu 

el vot d’erigir una basílica, que fou iniciada el 1872, i que no fou completada fins ben 

entrat el segle XX. Pierre Bossan, l’arquitecte (1814-1888), havia participat en els 

projectes de diverses esglésies i havia bastit també algun edifici civil en estil moresc. A 

París les obres foren encomanades a Paul Abadie, un col·laborador, de Viollet-le- Duc 

que havia participat a la restauració de la catedral de Periguex i que també havia 

participat en la restauració d’Angulema. El Sagrat Cor s’aixecà en estil romànic bizantí, 

clarament inspirat en els models medievals de l’oest de França, Perigueux, Angulema, 

Poitiers, etc.           

Huysmans havia partit del dandisme que l’havia portat  a valorar la religió com a 

element decadent, com a component d’un esteticisme que creia refinat, i acabà valorant 

sobretot els elements religiosos i demanant una arquitectura sagrada. En “La Catédrale” 

(1898), Huysmans ens mostrava el poder de l’arquitectura simbòlica. La catedral de 

Chartres, punt culminant del simbolisme medieval, determinava la decisió de  Durtal, 

alter ego del propi Huysmans, d’entrar a un convent després d’haver superat molts 

dubtes. Huysmans analitzava l’arquitectura de Chartres en clau simbòlica i assumia tota 

la tradició elaborada pel romanticisme  fins a Ruskin. L’Edat Mitjana com a època 

propera a Déu, i imbuïda d’esperit cristià, fou capaç d’expressar-se en llenguatge 

simbòlic, capaç de parlar d’aquest esperit, essència o ésser incomprensible, que és Déu, 

però també servia per a reemplaçar el text de la Bíblia per la imatge, com havia 

assenyalat el Concili d’Arras682. El símbol prové d’una font divina, perquè una cosa 

comunicada per al·legoria és més certament expressiva, que la que s’enuncia amb 

termes tècnics. D’aquesta manera Huysmans coincidia amb Sant Agustí, però també 

amb Mallarmé.  

                                                 
681 Ibid., p. 282 
682 HUYSMANS, La Catédrale, Christian Pirot, 1986, p. 98 
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Seguint els estudis sobre la catedral de Chartres d’Adolphe-Napoleon Didron, un 

dels animadors del medievalisme a França que s’havia mogut en els cercles de Víctor 

Hugo i havia col·laborat amb Viollet-le-Duc, Huysmans n’aïllava els elements i 

n’explicava el seu valor litúrgic, el seu significat religiós. Però tot i que Huysmans 

seguia Didron se’n distanciava. Allò que interessava Durtal, el personatge de Huysmans, 

no era tant l’exegesi monumental com la via mística que aquesta propiciava. Didron 

mantenia la teoria que la catedral era una traducció del llibre de Vicent de Beauvais a la 

qual Huysmans s’oposava perquè, segons ell, aquest llibre havia estat escrit amb 

posterioritat al bastiment de la catedral. Seguint la teoria de Didron la catedral es 

convertiria en un text llegible inspirat en les Escriptures, els Apòcrifs i la Llegenda 

Daurada683. Huysmans posava les teories de Didron en boca d’un canonge de la catedral 

que acompanyava el protagonista, però en realitat creia que Didron analitzava l’art 

medieval des del punt de vista de la societat industrial i que, per tant, no podia 

comprendre l’art d’una societat religiosa. Es tractava, evidentment, d’una crítica al 

positivisme de Viollet-le-Duc que creia poder separar l’arquitectura gòtica dels seus 

valors religiosos. La catedral gòtica només podia ser entesa des d’una dimensió cristiana, 

com a element simbòlic del mateix cristianisme.   

La força simbòlica de la catedral  esdevé element espiritual. A mesura que 

l’església s’eleva el blanc de les seves naus, l’ànima es purifica en un ascensió de 

claredat. “Les colonnes accotés filaient en de minces faisceaux, en de fines gerbes, si 

frêles qu’on attendait a les voir plier, au moindre souffle; et ce n’étais que du hauteurs 

vertigineuses (…)  se courbaient, se rejoignant lancées d’un but de la cathédrale a un 

autre, au dessus du vide, se greffaient, confus dont leur sève, finissant s’épanouir qu’en 

une corbeille dans les fleurs dédorées des clefs de voûte.” (...) “Cette basilique, elle 

était le suprême effort de la matière cherchant à s’alléger.684”  L’home s’espiritualitza, 

es fa tot ànima, tot pregària. Es produeix una desmaterialització. Aquesta és la veritable 

funció de la simbòlica de la catedral. La matèria es revela a través del simbòlic i esdevé 

ella mateixa esperit. Això ho havia aconseguit l’art medieval, tanmateix l’art 

contemporani estava molt lluny d’aconseguir-ho. L’arquitectura de l’Edat Mitjana havia 

estat una lluita contra la pesantor de les voltes, és a dir una lluita per la 

desmaterialització. 

                                                 
683 Aquesta tesi havia estat presentada per Emile MÂLE l‘any 1889.  Les Art religieux du XIII siècle en 
France, Paris, 1913    
684 HUYSMANS, La Cathédrale, p. 124 
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 4.2. La Sagrada Família entre arquitectura simbòlica i desmaterialització 

Segons Lahuerta el concepte de desmaterialització seria nuclear en l’arquitectura 

de Gaudí i molt especialment a la Sagrada Família, model, afegim nosaltres, que havia 

de ser paradigmàtic de la nova arquitectura cristiana. “Esa desmaterialización a la que 

Gaudí somete su arquitectura no es en absoluto imprevista o esporádica, sino que se 

encuentra en lo más profundo de su extenso proyecto.685”  Ja hem vist, a la segona part 

d’aquest treball, que el concepte de desmaterialització és d’origen hegelià. Hegel havia 

definit l’arquitectura cristiana com arquitectura de l’espai.  Per a ell l’església gòtica 

com espai tancat era un  símbol del propi esperit, que d’aquesta manera s’objectivava. 

L’objecte de l’art gòtic és la representació de l’infinit i tal representació no es realitzava 

a través del material sinó de l’immaterial que és l’espai.“El arte arquitectónico se ve 

impulsado a expresar mediante formas espaciales la elevación al infinito y el infinito 

mismo queda incluido en la significación que es independiente de la mera 

funcionalidad.686”  Però no solament això, Hegel destacava també una inversió en els 

plantejaments constructius. Mentre que l’edifici clàssic havia estat concebut en funció 

de la planta, l’edifici gòtic ho és des de la volta. De manera que no es la planta que 

determina la volta, sinó la volta que determina la planta. El primer que senyalava Hegel 

en la seva anàlisi de l’estructura constructiva del gòtic era el desplaçament vers l’espai 

del centre d’atenció de l’edifici, de la part sustentant a la part sostinguda. La columna 

perdia els seu protagonisme com a element sustentant i es confonia amb l’arc, l’element 

sostingut i ambdós, columna i arc, llançaven l’atenció vers la volta, que era la principal 

estructura de l’edifici, la que, com Elies Rogent ensenyarà a Gaudí més endavant, 

determinava l’estructura de l’edifici. Això per a Hegel tenia un fort significat en la 

història de l’esperit, doncs era aquest qui passava a ordenar el món. Caldrà potser 

recordar el text del filòsof que ja havíem citat anteriorment. “Se pierde la diferencia 

entre peso y soporte (...) desaparece la forma rectangular, ya inútil y se regresa a la 

forma natural análoga (…). Al pisar el interior de una catedral, se piensa menos en la 

solidez y la funcionalidad mecánica de los pilares sustentantes y de la bóveda que 

descansa sobre ellos, que en las formas abovedadas de un bosque cuyas hileras de 

árboles inclinan sus ramas unas hacia otras y se cierra sobre sí.687” Hegel veié en la 

desmaterilització de l’arquitectura gòtica el pas de l’era de l’art a l’era de la religió. Hi 

                                                 
685 Juan José LAHUERTA, Antoni Gaudí, p. 304 
686 HEGEL, Lecciones de Estética, v. II, p. 244 
687 Ibid., p. 247 
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volgué veure una interiorització del sentiment religiós, una espiritualització del producte 

humà. Gaudí en féu una interpretació pràctica segurament perquè estava en contacte 

amb les idees de Hegel des de la seva època d’estudiant i perquè els elements als quals 

ens referim li eren de sobres i coneguts i, sobretot, estimats i foren els models en els 

quals basà bona part de la seva arquitectura. Les esglésies de Poblet i de Santa Maria del 

Mar. Ambdues representen en la història de l’arquitectura catalana un moment 

d’espiritualitat, de severitat i de rebuig del material. A Poblet observem l’encoixinat 

minvant que no deixa que les pilastres adossades arribin a tocar a terra. D’altra banda 

Santa Maria del Mar s’adaptaria millor que cap altre model a la descripció que feia 

Hegel de l’arquitectura gòtica, on la columna desapareix totalment vinculada al gran arc, 

mentre que la seva finor fa oblidar la seva materialitat i tot el protagonisme es trasllada 

a la gran volta, que per la seva amplada es constitueix en l’autèntica directora de tot el 

projecte. L’estructura del bosc no és en realitat una estructura constructiva, sinó 

espiritual, que es tanca sobre si mateixa. L’esperit determina la matèria. La volta sobre 

la planta.       

Això tenia una significació tècnica, però també en tenia una de teològica. Hegel i 

els romàntics creien que les formes de l’església  circular, quadrada, oblonga, no eren 

apropiades,  que no simbolitzaven el moviment, la diferència, la mediació de l’esperit en 

elevació des del terrenal a l’infinit. Els teòrics catalans del neogòtic, començant per 

Piferrer, reivindicaren el caràcter simbòlic de la planta, que no ha de respondre a criteris 

constructius ni estètics, sinó espirituals. Gaudí s’havia anat plantejant tots aquests 

dubtes des que havia pres la direcció de les obres de la Sagrada Família, també un 

temple expiatori. Un temple que a partir de la mitificació que Maragall en va anar fent 

al llarg dels primers anys del segle vint havia esdevingut una obra nacional688, però que 

Gaudí pretenia fundacional d’una nova arquitectura cristiana. 

Quina era la planta adequada a l’arquitectura cristiana? Hem vist com els 

romàntics havien rebutjat les formes clàssiques i renaixentistes i havien reivindicat la 

forma de creu vinculada al simbolisme de l’església com a cos de Crist. Tanmateix 

Gaudí, en l’època industrial i de la civilització urbana, només es podia cenyir al 

simbolisme cristià tradicional fins a un cert punt. El projecte de Villar el condicionava, 

però aquest projecte ja havia estat prèviament condicionat per la topologia urbanística 

                                                 
688 LAHUERTA, op. cit, p. 268  ss. 
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dissenyada per Cerdà689. En la societat industrial el simbolisme urbanístic substitueix el 

simbolisme geogràfic tradicional. L’orientació del temple s’adequava a la quadrícula del 

racionalisme higienista de l’enginyer: la portalada, que hauria d’haver estat encarada a 

l’oest, es dirigia al sudest, i l’absis, que hauria d’haver recollit la primera llum del matí, 

s’orientava al nordest. Quan Gaudí va fer-se càrrec de les obres això ja era fet un 

consumat. La preocupació de Gaudí, doncs, fou des d’un principi contrarestar aquest 

disbarat simbòlic.  

Hem parlat ja de la Sagrada Família com a temple expiatori. Els orígens del 

temple han estat suficientment documentats i no caldria pas repetir-los aquí. Voldríem, 

però, remarcar l’evolució del temple, en un principi centrat en la devoció a Sant Josep, 

vers un sentit més ampli de temple expiatori d’una societat que, en la seva 

transformació, ha de pagar una redempció pel mateix pecat que aquesta transformació, 

el pas del món i de l’era agrícola al món i l’era industrial, representa. Gaudí ho va 

entendre molt bé. De la mateixa manera que els antics grecs, Orestes, Èdip havien hagut 

de pagar un preu pel pas de la societat aristocràtica a la societat democràtica, la societat 

moderna també havia de purgar una culpa per l’enfonsament de la societat tradicional. 

Els francesos havien estat castigats amb la derrota davant dels prussians, els catalans 

eren castigats amb una lluita de classes ferotge que comportava un terrorisme sagnant. 

Les multituds s’aixecaven des del fons de la història i omplien la ciutat de misèria i 

d’injustícia, que els miserabilistes intentaven retratar690 . La Sagrada Família es 

convertia en la catedral dels pobres. Paris i Lyon havien aixecat els seus temples 

expiatoris, sobre les muntanyes properes. Barcelona també bastiria el Tibidabo691. El 

temple expiatori era el sacrifici que Ruskin exigia com a component imprescindible de 

l’art692.    

Gaudí es mou entre contradiccions i estava condicionat per la situació de la 

Sagrada Família en l’entramat urbà693. Encara que, en certa manera, el nou temple 

cristià, com a temple espiritual, no hauria de dependre d’elements geogràfics o mítics 

                                                 
689 Ibid. p. 254 i ss. Es pot consultar moltíssima bibliografia sobre el desenvolupament de els obres de la 
Sagrada Família. El cert és que Gaudí es va trobar amb un concepte ja iniciat que va anar modificant al 
llarg dels anys. Vegis LAHUERTA, op. cit, especialment il·lustracions pgs. 284, 285, 286, 287 i 289  
690  LAHUERTA, Univers Gaudí, p. 69 a 77 
691 La construcció de temples expiatoris no fou exclusiva de Catalunya ni de França. Se n’aixecaven arreu. 
A Espanya, per exemple, el del Cerro de los Àngeles, prop de Madrid, al centre geogràfic exacte de la 
Península, que dedicava Espanya al Sagrat Cor.   
692 Veure el capítol de la tesi referent a Ruskin. 
693 LAHUERTA, Antoni Gaudí, p. 270, 271 i 294. Sobre la situació del temple dins la ciutat, la planta i la 
seva orientació geogràfica. 
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anteriors i aquesta mítica fos pròpia de la religió antiga i encara contaminada de 

paganisme, que lligava el dolmen a l’altar. Com hem vist Gaudí havia analitzat molt bé 

tota aquesta temàtica al Park Güell.  Tanmateix les conclusions que Gaudí anà traient 

del parc eren directament oposades a les circumstàncies a les quals s’enfrontava a 

l’encara deserta illa de l’Eixampla. El lligam entre el natural i el sagrat, que a la 

Muntanya Pelada era consubstancial, era inexistent entre els carrers de Sardenya i de 

Marina.    

Per això calia crear un altre tipus de sagrat, no lligat al santuari natural, el que és 

per naturalesa sagrat, ni al lloc on s’ha manifestat la divinitat, sinó al lloc on s’han 

aplegat els pecadors per clamar pel perdó dels seus pecats. En aquest sentit, Gaudí es 

separa de la tradició del concepte de temple cristià com a espai tancat, com a espai 

espiritual fora del món material que, segons Hegel, el gòtic havia instaurat. L'espai 

sagrat de Gaudí és obert, i el temenos, el tall que separa el temple de la resta de l'espai 

profà, desapareix i es confon amb la natura, així en l'església de la Colònia Güell, en el 

temple dòric del parc i molt especialment en la Sagrada Família.  "Allò és una catedral 

oberta que sembla que vulga abraçar tota la ciutat, i els qui s'acosten als braços oberts 

dels murs (...) sembla que aquells murs en lloc de cloure's s'hagin d'anar estenent, 

estenent694." Escrivia Maragall. Com hem assenyalat abans, el temple es converteix en 

centre de la ciutat i, en aquest sentit, no té límit, pot prescindir de la orientació 

tradicional perquè tota la ciutat ha esdevingut temple santificada per l’efecte expiatori 

del centre. La confluència dels camins del perdó. Maragall va saber instituir aquest nou 

centre del sagrat que  coincideix en el lloc on els pecadors arriben a demanar perdó des 

dels quatre punts de la ciutat, on conflueixen totes les classes socials, cridades a l’obra 

de redempció. D’aquesta manera la ciutat de les bombes esdevé la ciutat del perdó. Les 

portes del temple acullen els pecadors i aquest passà a determinar l’orientació i la 

geografia. I no solament acullen, sinó que surten a cercar, s’estenen per tota la ciutat 

assenyalant la ruta de l’expiació. A partir d’aquest moment no és la ciutat la que 

determina el temple sinó el temple el que determina la ciutat, tal i com volia el nou 

urbanisme pensat per a Barcelona per Jaussely695. El temple esdevé el centre de la ciutat 

i el centre del seu món. Això però demanava una recreació del lloc: aquest mitjançant 

l’arquitectura ha convertir-se en sagrat. Una tasca difícil, convertir una illa de 

                                                 
694 Joan MARAGALL, A la Sagrada Família, article de 1905, dins  d' Obres Completes, edició de 1947, 
p. 659 
695 LAHUERTA, Antoni Gaudí, pgs. 270, 271 (il·lustracions) i 292 
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l’Eixampla,  en una àrea encara feblement urbanitzada, entre horts, allunyada del centre 

urbà, en l’òmfal dèlfic696.  

Hegel definia el temple gòtic com la casa totalment tancada697, i, com ja hem dit, 

l’espiritualitat del temple depenia precisament d’aquest caràcter tancat. Gaudí no ho 

havia oblidat pas. Per això tanca el recinte i el basteix perfecte en si mateix en una 

estructura on la cripta i la planta es capiculen dibuixant en la superposició una el·lipsi. 

D’aquesta manera  la cripta quedava oberta a l’exterior i, alhora, formava un tot tancat  

dins del temple. Però que la cripta estigués oberta enfora era fonamental pel simbolisme 

del temple que no es fundava en un lloc sagrat, el lloc d’un martiri, o sobre la tomba 

d’un sant, que és allò que acostuma a guardar la cripta, sinó que el temple esdevenia 

sant en la mesura que els pecadors hi acudien a expiar les culpes de la societat moderna. 

Aquest era el principi fundacional. La cripta, com delata l’etimologia de la paraula, és 

un lloc amagat, però Gaudí la il·luminava aixecant arcs, que en estar tota l’estructura 

alçada sobre el nivell exterior, superaven el nivell del terra i permetien l’entrada de llum 

com en qualsevol bastiment gòtic, però mai en una cripta, tanmateix. Lahuerta ha 

observat que la intenció de Gaudí a la cripta seria crear un espai buit, una total 

desmaterialització698. En qualificar els canvis que Gaudí havia introduït sobre el 

projecte de cripta de Villar, Lahuerta afirmava que podria descriure’s com un paradoxal 

sistema concèntric, en el que cada anella no és expansió de l’anterior, sinó, en certa 

manera, la seva anul·lació. “La cripta es en realidad un centro vacío rodeado de otro 

vacío el foso, que lo protege. Entre ambos tan solo el deambulatorio –allí por donde los 

hombres andan- tiene gravedad y materia. Gaudí parece querer resguardar el aire de 

las manos de los hombres: el centro está vacío porqué, como centro –es decir como 

unidad inmóvil, trascendentemente interior- no puede ser hollado.699 “ De fet, la cripta, 

amb una planta rectangular, està coberta per una estructura el·líptica, curosament 

dissenyada per aparentar circular, que dóna tot el protagonisme a l’espectacular clau de 

volta en la que conflueixen els radis. Estructura que deixa un angle mort a cada banda 

del presbiteri, com una mena de racó, exclòs del poder santificant del centre. En canvi a 

                                                 
696 Ibid., El capítol sobre la Sagrada Família destaca la labor mitificadora del temple que exercí Maragall 
697 HEGEL, Estètica, pàgina  244  
698 LAHUERTA, Antoni Gaudí, p. 304 “La solución concreta de esos arcos es especialmente 
significativa: partiendo directamente de  los capiteles de los pilares, las molduras que los enmarcan se 
superponen virtualmente a los muros de cierre del  deambulatorio, mostrándose constructivamente 
independientes de estos, que quedan  interrumpidos de repente por una línea  recta, sin molduras sobre 
la cual se abre el vacío luminoso del ventanal. Los nervios de la bóveda toman así el aspecto 
descarnificado de un esqueleto. “  
699 Ibid., p. 304 i 305.  
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l’extrem oposat de l’el·lipsi, Gaudí utilitzà arcs més estrets que els de la part lateral, una 

estructura que imitava la de l’absis de Santa Maria del Mar i amb la qual aconseguia 

tancar el sistema invertint les formes tradicionals del temple cristià. Però tots aquests 

afectes assolien els seu objectiu: la màxima desmaterialització, la consecució d’un espai 

pur, el centre. És a dir, en aquesta època, Gaudí identificava el sagrat amb el buit, amb 

l’aire que l’espai arquitectònic crea, l’aire és literalment l’esperit. La qual cosa faria 

coincidir l’arquitectura del Gaudí d’aquest moment encara primerenc (aquestes obres es 

portaren a terme encara en els vuitanta) amb el concepte hegelià d’arquitectura cristiana, 

entesa com a arquitectura de l’espai, establint una equació que igualaria 

desmaterialitzazió a espiritualització. Lahuerta resumeix la seva tesi sobre la cripta, 

sobre aquestes anelles d’aire pur, de la següent manera: “parte del convencimiento de la 

existencia de lo sagrado, manifestado en la médula vacía de su arquitectura.700”  En 

aquesta època primerenca de l’arquitectura de Gaudí, la seva dependència dels postulats 

del neogòtic eren, encara, considerables. De fet, en acceptar el concepte d’espiritualitat 

de Hegel, Gaudí quedava lligat a uns plantejaments d’arrel luterana que portaven l’art i 

la pròpia religió a un cul de sac. 

Però ja hem acompanyat Gaudí en la seva reflexió al Park Güell, reflexió que li 

havia de permetre superar aquesta primera etapa. Tanmateix cal considerar que parc i 

temple foren processos paral·lels. L’exigència de buscar una nova arquitectura cristiana 

segurament el va fer adonar-se que els seus intents desmaterilitzadors eren insuficients 

per a les seves ambicions dins de la història de l’arquitectura.  

Però Hegel no tan sols parlava de desmaterilització en la seva la llarga reflexió 

sobre la història de l’arquitectura. De fet, aquest concepte només apareixia en el capítol 

referent al gòtic. Hegel entén la Història de l'Art com una dialèctica que ha de permetre, 

a través d'un llarg procés, la manifestació de l'esperit, però no de forma total, en quant 

que per a Hegel l'art, en dependre sempre d'un suport material i per tant expressar-se de 

forma simbòlica, serà sempre una forma imperfecta que haurà de ser finalment superada 

per la reflexió filosòfica. Un procés que s'ha anomenat prognosi de l'art. És a dir l'art fou 

un coneixement primitiu vàlid en un estadi simbòlic de la humanitat, però ja no ho serà 

en una etapa en la qual s'imposi la raó filosòfica. L'art cristià o romàntic, en la 

terminologia de Hegel, hauria arribat a un  cul de sac, del qual no se'n podria sortir, ja 

que la seva funció de revelació de l'esperit estaria ja superada. En aquesta evolució 

                                                 
700 Ibid., p. 306. El tema de la desmaterialització a la cripta pot ser consultat des de la p. 302 a la p. 306 



 265 

s'haurien donat tres moments dialèctics que Hegel denomina: art simbòlic, art clàssic i 

art romàntic. En l'art simbòlic domina el material, la naturalesa. En el clàssic es donaria 

un equilibri entre naturalesa i esperit, mentre que el romàntic representaria la definitiva 

victòria de l’espiritual.    

La teoria de Hegel es podria resumir en els següents termes. Tota forma artística, 

en tant que és representació d'un pensament, és obra de l'esperit. Però alhora que 

posseeix un contingut interior, també ha de representar aquest contingut com una forma 

en la realitat immediata, en el món objectiu, a través de la matèria. L'interès originari, 

diu Hegel, tendeix  a posar davant de si i dels altres les pròpies intuïcions objectives, els 

pensaments més generals, que en primer lloc són abstractes i indeterminats i, per això, 

l'home per a representar-los ha de recórrer a l'abstracte en si, al material com a tal, al 

massiu i pesant, que certament admet una forma determinada, però no és capaç d'una 

forma concreta en si, ni veritablement espiritual701. La representació només serà 

possible mitjançant el simbòlic. 

I aquí trobem la primera gran contradicció. La desmaterialització que Gaudí 

havia portat a terme en la cripta de la Sagrada Família aniria exactament en la direcció 

contrària d’allò que representaria l’arquitectura simbòlica. Si llegim  Hegel trobem que        

l'arquitectura havia estat la primera gran manifestació de l’art a aparèixer, i fou l'art 

determinant de les civilitzacions més antigues com l'Índia i Egipte, civilitzacions que 

Hegel considerava orientals. "Naciones enteras no supieron expresar su religión, sus 

necesidades más profundas, sino construyendo preferentemente en forma 

arquitectónica702". Hegel destacava la necessitat de les masses, en el seu estat primitiu, 

com a primera forma d’organització i de manifestació de crear una arquitectura. I què 

eren sinó les masses bàrbares que es trobaven a Barcelona, condemnades per les noves 

condicions materials a arrossegar les seves vides sota el fum de les xemeneies de les 

fàbriques?  No era necessari implicar altra vegada els pobles en aquesta tasca 

constructiva profundament significant? No havia de ser aquesta la primera forma de 

recuperar qualsevol forma de religiositat?    

Però si retornem a aquesta fase primitiva, el religiós no es troba pas lligat a 

l’espiritual com en el gòtic sinó, ben contràriament, al material. És a dir la primera 

manifestació artística fou l'arquitectura, però tanmateix era una expressió encara molt 

lligada al material abstracte és a dir a l'element material, on l'espiritual, evidentment, 

                                                 
701 Aquesta funció queda reservada al llenguatge conceptual, HEGEL, Estètica, volum II, pàgina 201 
702 HEGEL, Estètica, volum II, pàgina 202  
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quedava sumit en una profunda ambigüitat. Segons Hegel en aquesta arquitectura, 

concebuda com a simbòlica en si mateixa, domina el massiu, el grandiós, 

l'impressionant, allò que ens espanta per les seves dimensions, i que de fet està lligat a 

allò considerat sant en la mateixa naturalesa, el que Rudolf Otto definia com "mysterium 

tremens",  "nos llena de admiración tanto por lo meramente fantástico como por lo 

enorme y masivo703". Aquesta matèria, però, evoca un simbolisme de caràcter molt 

general, però també indeterminat, perquè la matèria roman en la seva condició abstracta.  

"...Por lo colosal de su medida y sus masas provocan la admiración en nuestras 

representaciones, y las formas y figuras recaban para sí el interés  entero, pues tales 

obras han sido erigidas como símbolos para significaciones simplemente generales704" 

Allò que transmeten, tanmateix, està molt lluny de formes autènticament espirituals, és 

a dir conceptuals. "La arquitectura simbólica autónoma ofrece el tipo principal de sus 

obras grandiosas porqué aquí el interior humano todavía no ha aprehendido él mismo 

lo espiritual en sus fines y formas exteriores ni lo ha convertido en objeto y producto de 

su actividad libre. La autoconciencia todavía no ha madurado para convertirse en fruto, 

todavía no está acabada para sí, sino que impulsa, busca, barrunta, más sin 

satisfacción absoluta y por ello sin descanso. Pues solo en la forma adecuada al 

espíritu se satisface el espíritu acabado en sí y se limita su producir. En cambio la obra 

de arte simbólica permanece más o menos ilimitada.705" L'arquitectura simbòlica, doncs, 

es troba lluny del pensament conceptual, fruit de l'autoconsciència, però, en canvi, ens 

ofereix un camp il·limitat. Aquesta absència de límit, que Hegel veu com a inconvenient 

en la seva concepció de l'esperit com a llum, com a definició conceptual, com a dibuix i 

forma concreta, de naturalesa apol·línia, constitueix un camí per a un Gaudí que aspira a 

la transcendència. Diu Hegel, referint-se a l'arquitectura simbòlica "en esta arquitectura, 

a diferencia de la clásica o romántica, no se puede partir de formas determinadas, de la 

forma de casa, por ejemplo.706" El Gaudí de maduresa, sempre que va poder, defugí les 

formes establertes, buscant en la fantasia i en el material la superació dels límits del 

conceptual. La seva arquitectura busca la transcendència en formes que es podrien 

                                                 
703 HEGEL, Estètica, volum II, p. 202  
704 Ibid., volum II, p. 208  
705 Ibid., vol II, p. 210. Aquesta definició parteix de la de Kant d’idea estètica “representación de la 
imaginación que incita a pensar mucho, sin que, sin embargo, pueda serle adecuado pensamiento alguno, 
es decir, concepto alguno, y que por lo tanto ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer 
comprensible”. (KANT, Crítica del Judici, paràgraf 49, edició Espasa Calpe, Madrid, 1999, p. 270) Kant 
situava l’art i la religió fora dels límits del conceptual, com a idees  de la raó. Aquesta manca de límit era 
allò que Hegel creia necessari superar.       
706 HEGEL, Estètica, vol II, p.  202 
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definir com a massives i on el material abstracte adquireix un simbolisme determinant, 

que sembla evident que l'arquitecte associava al sant, associat implicat en la definició 

d’Otto. Per això  no bastí edificacions que ressemblessin cases, i intentà trencar els 

límits a què el mateix concepte de casa el sotmetia. Per a Hegel l'arquitectura és la 

primera de les arts, però també la més allunyada de l'esperit, perquè només pot evocar-

lo mitjançant el material, com a tal matèria, presa en abstracte, allò que anomena el 

massiu i pesant, que, evidentment,  esdevé símbol. Per això l'obra arquitectònica és, en 

aquest estadi del desenvolupament de l'esperit, l'obra artística fonamental, en tant que és 

simbòlica per a sí, de forma autònoma, sense necessitat d'afegir-li altres simbolismes 

que l'expliquin. Evidentment això comporta un alt grau d'ambigüitat que Hegel creu que 

altres etapes de la Història de l'Art han superat. "Una obra arquitectónica que ha de 

manifestar una significación espiritual para otros, no tiene otro fin que el de expresar 

en sí esto superior, y por ello es símbolo autónomo de un pensamiento simplemente 

esencial, universalmente válido, es un lenguaje dado por sí mismo, si bien un lenguaje 

sin palabras para los espíritus.707"  

Tanmateix les paraules de Hegel havien de ser enormement suggeridores per als 

arquitectes del XIX. El mateix Elies Rogent, afirmava en aquelles esmentades lliçons, 

que per a ell l'arquitectura manca d'independència i de directa significació, però "en 

todos los casos su lenguaje será elocuente para hacernos descubrir los ideales que nos 

elevan sobre el campo de los sentidos708" Així, doncs, si Rogent acceptava el caràcter, 

subsidiari de l'arquitectura del seu temps (romàntica  i cristiana), també en reclamava 

una funció més elevada, que evidentment Gaudí devia identificar, en la seva joventut, 

amb l’arquitectura de l’espai i del buit i, en la seva maduresa, amb un retorn a 

l'arquitectura simbòlica. O fins i tot amb una combinació d’ambdós  principis, com 

veurem més endavant.  Perquè si en el gòtic, el buit, l’espai contingut havia estat allò 

que havia donat idea del sagrat, en l’arquitectura primitiva havia estat la massa, la 

matèria en estat pur allò que també n’havia donat idea. Perquè l'arquitectura simbòlica 

fou també l'arquitectura autònoma, aquella que no necessità crosses, escultura, pintura, 

paraules escrites, per esdevenir símbol, sinó que és símbol per si i, com diu Hegel, no 

un mer embolcall. Per tant un retorn a l'arquitectura simbòlica alhora que representava 

una recuperació del sant, de l'il·limitat, de la possibilitat de transcendència, representava 

                                                 
707 HEGEL, Estètica, vol. II, pàgina 201 
708 Elies ROGENT, "Teoria e historia de la arquitectura", edició de Pere Hereu, Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics, Barcelona, 1990, p. 176  
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també una reivindicació de l'arquitectura com a art, com a experiència estètica. Quan el 

mateix Hegel, citant Kant, diu: "Por tanto las producciones de esta arquitectura han de 

dar que pensar por sí mismas709". Estàvem, doncs, en el centre d'una reivindicació de 

l'època com era el fet de considerar l'arquitectura com una de les Belles Arts i no com 

una mera activitat funcional o un receptacle per a altres activitats artístiques. La 

reivindicació d'una nova arquitectura que s'apartés de la mera imitació dels estils 

històrics a la recerca del sant, del sagrat, i que d'aquesta manera superés la situació 

d'atzucac anunciada per Hegel. Un cul de sac que, tanmateix, la pròpia arquitectura del 

segle XIX havia reconegut en les seves tendències eclecticistes i que el neogòtic de 

Pugin o del mateix Rogent no havien aconseguit superar. I del qual calia sortir.  

Evidentment calia redefinir què era allò sagrat i què era allò que conferia a l’art 

el caràcter de sant. Ja hem vist que la recerca del sagrat havia estat l'objectiu de una 

gran part de l'arquitectura del segle XIX. Sobretot a Anglaterra, però també a Alemanya, 

s'havia cregut trobar en el gòtic l'estil artístic que retornava a l'home el sagrat, lluny de 

la fredor neoclàssica. Hegel negava aquesta possibilitat, com ja hem dit, no perquè el 

gòtic no representi un avenç en relació al clàssic, i en aquest sentit el retorn al 

neoclàssic seria un error històric en la trajectòria de l'art, sinó perquè l'art ja no té res a 

desvelar com a regne de l'esperit absolut. "Los tres reinos  del espíritu absoluto (art, 

religió, filosofia) se distinguen solamente por las formas bajo las cuales hacen 

consciente su objeto, el absoluto710." L'art en si mateix, com a forma d'intuïció sensible, 

en la seva configuració material, no pot fer aprehensible el concepte com a tal en la seva 

universalitat, perquè, precisament, l'essència del bell es la seva unitat amb l'aparició 

individual. D'aquesta manera l'art fou el primer regne de la història de l'esperit encara 

lligat a la seva naturalesa material. Els artistes grecs foren en realitat els qui donaren 

contingut a la religió els qui desvelaren la seva naturalesa espiritual en la seva transició 

al classicisme. "Entre los griegos el arte era la forma suprema bajo la cual el pueblo se 

representaba los dioses y se daba sí mismo conciencia de la verdad"(…) "Los artistas 

dieron el contenido determinado de la religión". Això no vol dir que els artistes grecs 

tinguessin una forma abstracta prèvia sinó que "los poetas tan solo eran capaces de 

expressar lo que fermentaba en ellos bajo esta forma del arte y la poesía.711" 

                                                 
709 Comparar amb KANT, apartat citat anteriorment  
710 HEGEL , Estètica, vol I pàgina 93 
711 Ibid., vol I, p. 94 
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Els objectes de la naturalesa, en si, no atorguen intuïció espiritual, és l'home qui 

l'aporta. El material, la naturalesa és l'abans de l'art, el després és un cercle que supera 

novament la seva forma de concepció i representació. Entre aquests dos àmbits existiria 

un límit, una barrera que determinaria la posició de l'art per a Hegel, perquè com a 

objecte de la naturalesa, enfrontat a l'esperit, no pot revelar res de la veritat, doncs, la 

veritat només es troba en l'esperit.712 Per això se li hauria atorgat a l'art en una època 

històrica la missió de servir la religió. La pregunta que es fa Hegel és: pot l'art servir la 

religió? O és un activitat autònoma de revelació de l'absolut?  

"El arte en sus comienzos deja lugar todavía a algo misterioso, a un 

presentimiento enigmático y una añoranza, porqué sus imágenes no se han patentizado 

consumadamente en su contenido pleno para la intuición imaginativa. Pero cuando el 

contenido perfecto ha aparecido consumadamente en las formas artísticas, entonces el 

espíritu, que sigue mirando hacia delante, se aparta de esa objetividad, la aleja de sí, y 

se retira a su interior.713" La religió supera l'art, té la forma de la seva consciència en la 

representació, l'absolut es desplaça de la objectivitat de l'art a la interioritat del subjecte 

i constitueix una representació subjectiva.  "En efecto, si la obra de arte pone la verdad, 

el espíritu como objeto en forma sensible y aprehende esta forma del absoluto como la 

adecuada, en cambio, la religión añade la devoción del interior que se comporta con el 

objeto absoluto714"  L'art és només una cara de la consciència religiosa. La devoció i el 

culte no pertanyen a l'art. Si l'art es determinava com a límit en l'objecte, la religió  

determina també el seu límit en el subjecte i només la filosofia transcendirà, finalment, 

aquests dos àmbits com a activitat pròpia de l'esperit.  La filosofia reuneix l'objectivitat 

de l'art, però en el terreny no sensible, concepte, i la subjectivitat de la religió, però 

depurada, pensament. 

"Un tiempo así es el nuestro. Se puede esperar que el arte crezca y se consume 

cada vez más, pero su forma ha dejado de ser la necesidad suprema del espíritu. Por 

más que nos aparezcan excelentes imágenes de los dioses griegos, por más que 

                                                 
712 Aquesta seria una posició de tradició clarament luterana i, en origen, agustiniana, que enfrontaria el 
catolicisme de Gaudí, on el material té un valor en sí mateix i per tant és capaç de descobrir la veritat en 
la naturalesa com a obra de Déu. En la tradició d'Agustí, de Luter i de Hegel només  la mirada interior, 
l'ànima, l'esperit, pot revelar la veritat. Per això per a Hegel el gòtic es l'últim estil arquitectònic. La 
Reforma centrà la seva activitat artística en la manifestació de la paraula, la música, però Hegel no era 
gaire melòman.       
713 Ibid., vol I; p. 94 
714 Ibid., vol I, p. 95 
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contemplemos la dignidad y maestría con que están representados el Padre Eterno, 

Cristo y María, todo ello ya no es capaz de hacernos doblar nuestras rodillas715." 

 Aquest és precisament el problema central que Gaudí es planteja, el nucli de les 

seves preocupacions. Per què l'art ja no és una necessitat suprema de l'esperit? Per què 

l'art ja no ens fa caure de genolls, tot revelant-nos el misteri de la divinitat? Hegel ho 

explica ben clarament perquè, en el procés de manifestació de l'esperit, aquest s'ha 

apartat cada vegada més del material. Aquesta idea, com ja hem explicat en capítols 

anteriors, ja havia estat copsada pels romàntics. La Reforma tenia la culpa de tot, Luter, 

influït per Sant Agustí, havia intel·lectualitzat la religió convertint-la en una religió 

interior, de relació individual amb Déu, merament espiritual, per això el Romanticisme 

menyspreava l'arquitectura dels temples protestants, renaixentista, d'arrels clàssiques, i 

preconitzava el retorn al gòtic. Però aquest retorn al gòtic, en l'època de Gaudí, s'havia 

mostrat insuficient, tampoc no era una necessitat suprema de l'esperit ni era  capaç de 

fer agenollar, en no revelar la veritat superior. Per tant calia anar més enrera, a l'avatar 

anterior, quan s'havia produït la primera intel·lectualització de l'art a la Grècia clàssica. 

Calia anar a cercar al sagrat en l'art preclàssic.      

Això comportava tornar al simbòlic, amb la seva ambigüitat consubstancial716. 

"Donde el símbolo se configura autónomamente  en su forma peculiar, en general 

asume el carácter de lo sublime (elevado), porque en primer lugar ha de tomar forma 

solamente la idea sin medida en sí y no determinada libremente en sí misma, por lo cual 

en su aparición concreta no es capaz de encontrar ninguna forma determinada que 

corresponda a esa abstracción y universalidad717." El símbol s'esdevé en la matèria, 

perquè no ha estat prèviament  concebut com a concepte, abstracte i universal, sinó com 

una idea  que no s'havia determinat encara i que en prendre forma material tampoc no es 

determina, perquè no està en la matèria la capacitat de determinar el que és abstracte i 

universal, sinó que es manifesta individualment en la seva ambigüitat. Però en aquesta 

ambigüitat obté un escreix, un escreix que es produeix de la manca de correspondència 

entre la idea i la seva materialització. 

                                                 
715 Ibid., vol I, p. 95 
716 Ibid.,vol I, 271 
717 Ibid., vol I, p. 269. Novament Hegel s’enfronta al concepte d’idea estètica de Kant. La idea sense 
mesura és una idea de la raó, en el llenguatge kantià, impossible de limitar conceptualment. Kant també 
havia observat, però, que aquestes idees s’expressaven mitjançant atributs estètics que calia distingir  dels 
atributs lògics propis del pensament conceptual, aquests atributs “dan a la imaginación un impulso, para 
en ellos pensar, aunque de un modo no desarrollado, más de  que se puede reunir en un concepto” (Kant, 
op. cit., paràgraf 49, p. 272) L’escreix al que ens referim, propi del símbol artístic, havia, doncs, ja estat 
definit per Kant   
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"Pero en esta falta de correspondencia, la idea descuella sobre la existencia 

sobre su existencia exterior, en lugar de abrirse o estar contenida por completo en ella. 

Este estar más allá de la determinación de la aparición constituye el carácter general 

de lo sublime718."  Per a Hegel la idea supera el seu receptacle material i en aquest 

escreix es genera el sublim, tanmateix el caràcter hermètic de l'obra d'art no prové de la 

idea, indeterminada encara, sinó de la seva naturalesa material, que és la que es presenta 

com a límit resistent a tota determinació. És per això que en la seva particular 

confrontació amb les idees de Hegel, Gaudí recerca el sagrat en el material, en allò que 

queda ocult i no revelat del símbol, i que roman indesxifrable i misteriós. 

El mateix Hegel ho explica: "Mirado desde el aspecto objetivo, el comienzo del 

arte se halla en estrecha relación con la religión. Las primeras obras artísticas son de 

tipo mitológico. En la religión es lo absoluto en general lo que camina hacia la 

conciencia de sí, aunque solo sea según sus determinaciones más abstractas y pobres. 

La primera explicación que se hace presente para el absoluto son los fenómenos de la 

naturaleza, en cuya existencia el hombre presiente lo absoluto y lo hace intuitivo para 

sí bajo la forma de objetos naturales. En esta aspiración halla el arte su primer 

origen719"  Els orígens de la religió i de l'art, doncs, es troben dins d'aquesta percepció 

de l'absolut en la naturalesa, però l'art només apareix quan aquesta percepció es 

objectivada, quan la consciència produeix la comprensió de l'absolut. Aquesta és una 

tasca de l'esperit. En aquest estadi només l'art pot donar un primer saber del veritable. 

                                                 
718 Ibid. p. 269. Hegel continua el seu diàleg amb Kant i destaca el caràcter ilimitat del sublim, provocat 
per l’escreix no conceptualizable, en quant que tant la idea com el símbol que permet intuir-la desborden 
la capacitat definitòria de l’enteniment. Kant fa la distinció entre el bell i el sublim, i Hegel confereix, 
com ja hem vist,  a l’artístic, com a precedent del religiós, el caràcter del sublim, que es determina per la 
quantitat i no per la qualitat i provoca el misteri terrible que definiria Otto. “Lo bello de la naturaleza se 
refiere a la forma del objeto, que consiste en su limitación; lo sublime al contrario, puede encontrarse en 
un objeto sin forma, en cuanto en él, es representada la ilimitación y pensada, sin embargo una totalidad 
de la misma, de tal modo que puede tomarse lo bello como a exposición de un concepto indeterminado 
del entendimiento, y lo sublime como la de un concepto semejante de la razón. Así es la satisfacción 
unida allí con la representación de la cualidad; aquí , empero, con la de la cantidad. También esta 
última satisfacción es muy diferente de la primera, según la especie, pues aquella (lo bello) lleva consigo 
un sentimiento de impulsión a la vida, y, por tanto puede unirse con el encanto y con una imaginación 
que juega, y ésta, en cambio (el sentimiento de lo sublime), es un placer que nace solo indirectamente del 
modo siguiente: produciéndose por medio del sentimiento de una suspensión momentánea de las 
facultades vitales, seguida por un desbordamiento tanto o más fuerte de las mismas; y así parece no ser 
un juego, sino seriedad en la ocupación de la imaginación. De aquí que no pueda unirse con el encanto, 
y siendo el espíritu, no solo atraído por el objeto sino sucesivamente también siempre rechazado por él, 
la satisfacción en lo sublime merece llamarse,  no tanto, placer positivo como, mejor, admiración o 
respeto, es decir placer negativo. “  (KANT, op cit., apartat  23,  pgs. 183 i 184) Podríem inferir que el 
text de  Kant és més romàntic i més proper a Gaudí que el de Hegel. Fins i tot en podríem fer una 
interpretació propera al Nietzsche de El Naixement de la Tragèdia. Tanmateix, és precisament d’aquesta 
dialèctica que sorgeixen els fonaments teòrics de l’art contemporani           
719 Ibid. pàgina 280. Comparar també amb KANT, op. cit, apartat 23, pgs. 184 i 185 sobre el sublim 
natural  
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Però en l'art es dóna un estat intermedi entre un enfonsament en la naturalesa, sense 

presència de l'esperit, i l'espiritualitat alliberada d'ella. Per a Gaudí, si l'art i la religió 

tenien un origen comú, era a aquest origen que calia tornar, a aquest equilibri primitiu, 

que produïa un "enfonsament en la naturalesa", de la qual no calia deslliurar-se, perquè 

és la que donava a l'home la intuïció del sagrat. Ans al contrari, calia restablir l'equilibri 

primitiu que permetia a l'esperit descobrir l'absolut darrera els fenòmens naturals. Amb 

l'art clàssic es dissol el simbòlic i, per tant, perd el seu caràcter religiós. Era aquesta, 

doncs, la passa del procés dialèctic hegelià que calia desfer. En el pas de l'art simbòlic a 

l'art clàssic es perd el sagrat. El contingut de l'art clàssic es l'humà, l'individual, el 

conceptual. Des d'Homer l'art clàssic espiritualitza la religió. El natural encara resta unit 

al diví, com a element dialèctic, i representa l'antic a superar, que encara no ha estat 

superat. Així, com ja hem dit, Zeus conserva trets de la naturalesa salvatge en la seva 

actitud d'amant. Però els déus grecs, diu Hegel tot citant Plutarc, no es poden confondre 

amb la natura. Els déus no són el material, Apol·lo no és el Sol, encara que conservi 

trets d'Helios. El mite del Jardí de les Hespèrides, que ja havia estat tractat per Gaudí, 

representava la preservació de l'antic, del merament natural, del salvatge, però també del 

sagrat al límit del món, a l'extrem occidental i per tant al caos, i preservat precisament 

per un drac, com a símbol d'aquestes divinitats preolímpiques720. Els déus de l'època 

clàssica, diu Hegel, s'adeqüen al concepte. Evidentment el Déu de Gaudí no admet cap 

mena de definició en tant i en quant és il·limitat i per tant indefinible. El contingut de 

l'art clàssic és l'humà, i es materialitza en l'escultura. A Gaudí l'humà no li interessa, li 

interessa el sagrat, i el sagrat, segons el mateix Hegel, no s'ha de buscar a la Grècia 

clàssica sinó a Orient. I no s'ha de buscar en l'escultura, sinó en l'arquitectura. Les 

primeres intuïcions dels pobles són abstractes i indeterminades i només es poden 

expressar mitjançant l'arquitectura simbòlica, com ja hem explicat anteriorment. 

Aquesta arquitectura és autònoma, és a dir no remet a res, i és per a sí, i quan vol 

expressar una intuïció objectiva del pensament general, essencial, dóna lloc a una 

representació abstracta, indeterminada, que no és una forma concreta en sí, i és 

veritablement espiritual. La finalitat de l'obra arquitectònica, que ha d'expressar una 

significació espiritual per als altres, és expressar allò superior.  

                                                 
720 HEGEL, Estètica, vol II, pàgina 51. Sobre el mite del jardí de les Hèsperides, veure capítols anteriors. 
Són móns al límit, fora del cosmos, com el país dels hiperboris, on Apol·lo solia hivernar. Móns on 
domina el natural salvatge i estan guardats per dracs, fills de Gea, posteriorment identificada amb Hera.   
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Hegel enumera les següents característiques de l'arquitectura simbòlica: oriental, 

massiva, fantàstica i fundacional721. Sembla evident que la Sagrada Família participa de 

totes quatre i que totes quatre podrien ser considerades imprescindibles per a qualsevol 

anàlisi del temple 

 En Gaudí hi ha, evidentment, una evocació volguda de l'oriental. La torre de 

Babel, el zigurat, la pagoda serien els seus exemples paradigmàtics. De Babilònia, de 

l’Índia i d’Egipte. Segurament, des de la seva època d'estudiant, Gaudí s'hauria sentit 

atret per aquella arquitectura exòtica que podia contemplar en els llibres adquirits per 

l'Escola d'Arquitectura, les anomenades Frith Series, i en les quals es va inspirar en 

obres de la seva etapa de joventut, per exemple al Capricho de Comillas722. Els grans 

campanars tindran en Gaudí un paper fonamental. A l'Estètica, Hegel els hi havia donat 

un valor fàl·lic i els relacionava amb el culte a Dionís; a l'Índia havia fet derivar la 

forma de la pagoda d'aquesta intuïció fàl·lica, com arquitectura encara sense una forma 

definida, però alhora arquitectura per a sí, l'essència de l'arquitectura simbòlica723. 

La primera (i fonamental) característica de tipus oriental que trobem a la 

Sagrada Família és la planta, que Gaudí va transformar des del model típic del neogòtic 

projectat per Villar724 a un model híbrid que tot acceptant alguns elements típics de 

l’arquitectura occidental és de clara inspiració bizantina. D’aquesta manera, l’estructura 

de la planta es dirimeix entre la creu llatina pròpia del cristianisme occidental i una 

estructura de creu grega pensada per a una coberta cupular molt més pròxima al model 

de Santa Sofia o, sobretot, al de Sant Marc de Venècia, que té una planta molt semblant. 

Tot plegat estava inscrit dins d’un rectangle que amb les dues grans estructures de les 

portalades del Naixement i de la Passió esdevenia gairebé un quadrat, que alhora es 

podria inscriure en un cercle. És evident que Gaudí renuncia en la planta a la creu llatina 

tradicional del gòtic, com renuncia també a la gran volta que per a Hegel representava 

l’espiritualitat transcendent. Tanmateix això no era pas el fonamental en Hegel, ans el 

contrari, perquè la pretensió de Gaudí és mantenir la idea que el temple cristià es 

determina des de la coberta i no des de la planta, i això on era més evident, com ell 

mateix va reconèixer, era a l’arquitectura bizantina. 

                                                 
721 HEGEL, Estètica, vol II, pàgines 201-206 
722 Catàleg de l'exposició Antoni Gaudí, Centre Cultural de la Caixa de Pensions de Barcelona, 1984, 
pàgina 120-121. L'original es troba a la Càtedra Gaudí. Es tracta de torres de pagodes i minarets, imatges 
1, 2, 3 i 4.    
723 HEGEL, Estètica, volum II, pàgines 205-207 
724 LAHUERTA, Antoni Gaudí, p. 283 
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L’arquitectura religiosa del cristianisme occidental s’ha basat en una planta 

antropomòrfica. Tots els referents que hem trobat en la crítica arquitectònica del XIX 

remarcaven la simbologia antropomòrfica de la planta que representa el cos de Crist 

clavat en creu. La nau principal representa el cos i les cames; el transepte, els braços, el 

presbiteri, el cap, i la girola, finalment, la corona d’espines. Però Gaudí abandona 

aquesta simbologia consagrada per la crítica cristiana del XIX per retornar a un model 

que evoca el simbolisme del centre i on el cos de Crist no es dibuixa de forma 

horitzontal sobre el sòl, sinó en forma vertical en l’espai. Ja Miquel Àngel havia 

proposat una estructura de creu grega per a Sant Pere de Roma, un simbolisme que es 

devia considerar poc cristià i que posteriorment Maderno va modificar altra vegada a 

creu llatina, és a dir, al model antropomòrfic. Tota la crítica neogòtica havia carregat 

contra el model de Miquel Àngel que podria ser considerat com el cim de la substitució 

de l’arquitectura cristiana per la pagana durant el Renaixement. La cúpula no és en 

principi una estructura cristiana, ens deia Pugin, en el seu rebuig de Sant Pau de 

Londres. L’arquitectura cristiana era l’arquitectura de l’arc i la volta per cobrir l’espai 

sagrat, la volta que generava l’espai espiritual d’aquesta construcció immaterial que 

Hegel propugnava. L’espai que ocupava el cos místic de Crist, simbolitzat per la forma 

del seu cos material. D’aquesta manera l’arquitectura gòtica esdevenia arquitectura de 

l’espai i, sobretot, arquitectura de l’esperit.   

El simbolisme de la cúpula era, tanmateix, ben cristià i era el tradicional dels 

models orientals. Des de Schlegel tothom havia reconegut que calia cercar els orígens 

de l’arquitectura cristiana a Constantinopla. Allò que en l’arquitectura gòtica significava 

la volta que cobria tot l’espai i es constituïa en límit del sagrat i el profà i alhora en límit 

transcendent, en l’art bizantí havia estat representat per la cúpula, que exigia, però, una 

planta  de creu grega basada en el simbolisme del centre i per tant no antropomòrfica. 

L’arquitectura bizantina és una arquitectura de la paroussia, del retorn del Crist. 

L’església cristiana oriental espera aquest retorn des de la seva ascensió. La cúpula és 

símbol alhora d’aquesta ascensió i d’aquest retorn. En l’església occidental, en canvi, la 

transcendència és més immediata, quan l’espai esdevé esperit, i la comunitat es 

transforma  en cos místic de Crist.        

Gaudí va voler fer una síntesi de les dues plantes que històricament havien  

fundat l’arquitectura cristiana. Si per una banda conservava una nau principal amb una 

volta considerable, la planta d’aquesta, donades les dimensions del temple i la seva 
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alçada, no tindria el caràcter ni les proporcions d’un cos (antropomorfisme), sinó que la 

seva única funció seria crear un espai espiritual cristià. D’altra banda substituí la cúpula 

per un gran cimbori cònic que precisament havia de representar Jesucrist. És a dir el 

simbolisme del cos de Crist abandonava la planta per incorporar-se a l’alçat, 

abandonava el terra material per ocupar l’espai espiritual.  

A partir d’aquestes premisses hem de considerar la Sagrada Família des de dos 

paradigmes diferents. Mentre que a l’interior  Gaudí intentaria acostar-se al màxim a 

allò que Hegel havia definit com a arquitectura romàntica, és a dir un programa de 

desmaterialització que permetés la revelació de l’espiritual, la concreció de l’espiritual 

en l’espai, en l’exterior Gaudí s’atindria, en canvi, a les característiques de 

l’arquitectura simbòlica  tal i com l‘havia concebuda Hegel. Aquesta diferència 

justificaria que “En su parte exterior, llena de figuras, de animales, de aves, de árboles, 

de plantas, la piedra, como quería Maragall, parece brotar. Podríamos escarbar en 

ella y encontraríamos, debajo de las plantas, raíces. No es sin embargo demasiado 

profundo tal efecto. En la parte interior todo parece haberse contraído en una 

esquemática cristalización geométrica.725”  Mentre a l’interior s’ha portat a terme el 

procés de desmaterialització que reclamava l’arquitectura romàntica a l’exterior la 

matèria es presenta amb tota la seva excrecència tal i com volia l’arquitectura simbòlica. 

De forma que ens trobem davant dues abstraccions diferents que caracteritzaran l’art del 

segle XX. D’una banda l’abstracció conceptual que ens portarà al límit del llenguatge, 

al límit del símbol, quan la desmaterialització tendeix a la totalitat i només l’espai, el 

buit, esdevé art. De l’altra, quan la matèria es presenta anterior a tota a forma com a 

revelació de si mateixa, com a matèria en estat pur, de manera que qualsevol forma seria 

incapaç d’abastar tot el seu contingut. Dues formes de l’inefable, dues vies de 

transcendència que havien de permetre superar els límits del conceptual.  

La Sagrada Família, doncs, respon a un doble programa arquitectònic. L’exterior, 

les façanes, el seu aspecte general, s’adiu amb una voluntat simbòlica de primitivisme, 

de colosalisme, de domini del material sobre el formal, fins i tot, com s’ha dit, amb un 

cert barroquisme exuberant que s’adiuen, també, amb els principis del simbolisme 

arquitectònic tal i com l’havia descrit Hegel,  però això no vol dir pas que Gaudí no 

recollís, també, el simbolisme de l’arquitectura gòtica, perquè la Sagrada Família, amb 

totes les variants que es vulgui, segueix responent a la tipologia neogòtica. Tanmateix, 

                                                 
725 LAHUERTA,Gaudí, p. 311 
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en la seva necessitat de superar-la, Gaudí precisava també de tots els recursos que li 

oferia l’arquitectura simbòlica. Això el sumia en una contradicció, que va superar amb 

la dicotomia entre interior i exterior i entre el nivell més baix i el més alt. Així el 

funcionalisme abstracte i els elements desmaterialitzadors són abundants a l’interior del 

temple i també a la part alta de les torres, mentre que a l’exterior i a la part baixa es 

dóna una mena desbordament del material esdevingut simbòlic. Així doncs, si a dins del 

temple la desmaterialització suggeria una elevació mística d’una espiritualitat molt alta, 

en l’exterior el simbolisme del material evocava els principis més elementals del 

sentiment religiós, tal i com s’havien conegut històricament des de les èpoques més 

primitives i tal com podien arribar més a fàcilment a unes masses de religiositat senzilla.  

Així Gaudí recorria a la construcció de grans torres fàl·liques que havien 

d’aplegar les multituds. Situades de forma que recorden les pagodes que havia vist en 

les il·lustracions de llibres consultats de joventut, però també els minarets de les 

mesquites. La gran elevació del campanars i les seves formes no deixen dubte sobre la 

seva procedència dins la Història de l’Art. Hegel havia explicat perfectament el sentit 

d’aquestes torres i la seva funció. Però no tan sols això, Gaudí no podia recórrer a les 

formes convencionals dels campanars gòtics o romànics, dels quals n’hi havia bons 

exemples a Catalunya. El neogòtic havia consagrat un model clàssic de campanar que es 

correspondria a les torres de la catedral d’Estrasburg, on havíem començat aquesta 

història, a les de la catedral de Reims, o a la gran spire de la catedral de Salisbury. 

Aquest era el model que el neogòtic havia imposat a través de Viollet-le-Duc i les seves 

restauracions o en obres noves quasi noves i monumentals com la catedral de Colònia o 

l’església de Sant Nicolau d’Hamburg. I aquesta era l’opció adoptada a la pròpia 

catedral de Barcelona, projecte en el que el propi Gaudí havia treballat. Les torres de la 

Sagrada Família responen només vagament a aquesta tipologia. Les catedrals gòtiques, 

generalment, només tenen dues torres a la porta oest, és a dir a l’extrem de la nau 

principal, on es troba la portalada que gairebé sempre representa el Judici Final i que 

demarca l’espai sagrat. Però ja hem dit que la Sagrada Família responia a un simbolisme 

del centre, i que, per tant, tots els costats havien de tenir torres, perquè els fidels podien 

convergir des de tots els punts de la ciutat sobre aquest centre que era el que generava 

l’espai sagrat i sobre el que s’havia d’aixecar la gran torre del cimbori que havia de 

representar a Jesucrist.  
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D’aquesta manera el projecte de la Sagrada Família preveia la construcció de 

dotze torres, quatre per façana, que havien de representar el dotze apòstols, és  a dir les 

dotze veus que van cridar a la conversió als quatre punts cardinals de la terra. Hem dit 

que aquestes torres només recordaven vagament la tipologia del campanar o de l’agulla 

gòtica. Certament, el projecte de Gaudí parteix del campanar gòtic però dóna  una gran 

importància a l’agulla  que no es limita a coronar la torra , sinó que des de mitja altura ja 

es destaca amb la seva estructura allegeurida pels buits que la determinen, que si bé 

recorden la filigrana gòtica, presenten un aspecte molt més informal i irregular. 

Aquestes torres, les quatre que configuren la façana del Naixement, són, sens dubte, el 

monument més representatiu de l’arquitectura simbòlica contemporània, com també són  

el perfil més conegut de l’arquitectura de Gaudí. Aquest perfil dels campanars participa 

de tres idees que si bé es troben molt diferenciades dins la història de l’arquitectura, 

totes tres participen del simbolisme del fàl·lic. En primer lloc ja hem parlat del 

campanar i concretament de l’agulla gòtica que culmina aquest bastiment, sembla 

evident la voluntat de Gaudí de cenyir-se al model tradicional de l’arquitectura cristiana. 

En segon lloc caldria recordar que Sullivan ja havia construït en aquesta època els 

primers gratacels i que començaven a configurar-se les sky lines de New York  i 

Chicago i que en tot cas l’obsessió per l’alçada ja havia envaït el món de l’arquitectura 

amb la Tour Eiffel o fins i tot amb el monument a Colom a Barcelona. A principis del 

segle XX el simbolisme arquitectònic de l’alçada era ineludible.  

Finalment, però, el tercer element és el que li havia de donar el seu caràcter 

definitiu, exòtic, estrany, i decididament simbòlic pel seu enllaç amb l’arquitectura més 

primitiva. El 1950 Juan Eduardo Cirlot va publicar l’assaig El arte de Gaudí en el que 

suggeria l’origen africà de l’arquitectura gaudiniana726. Segons aquest crític, el projecte 

per a les Missions Franciscanes de Tànger marcaria un moment de trencament decisiu 

en la carrera de l’arquitecte. En el seu viatge al Marroc Gaudí hauria descobert 

l’arquitectura preislàmica, una arquitectura primitiva i no contaminada pel classicisme 

grec. De manera que  en el seu projecte Gaudí intentà entroncar les formes de 

l’autèntica cultura magribina, consubstancial a uns simbolismes anteriors a la 

islamització, que resultaven ser indispensables per a una impossible, però per a Gaudí 

desitjable, recristianització del Marroc. Calia retornar al sentit més primitiu, del 

sentiment religiós, a un art encara no conceptualitzat i completament simbòlic. El 
                                                 
726 Juan Eduardo CIRLOT, El arte de Gaudí, Ediciones Omega, Barcelona, 1950, p. 24 
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projecte de les Missions Franciscanes respon completament a aquesta voluntat. Seria el 

precursor de la Sagrada Família, lliure d’elements neogòtics i Art Nouveau.  

Certament el projecte no realitzat de les Missions Franciscanes respon a la 

tipologia d’alçat i de perfil que Gaudí utilitzà a la Sagrada Família i potser encara més al 

projecte per a l’església de la Colònia Güell i que, alhora, aquesta tipologia  respon 

també a les característiques que es poden observar en l’arquitectura popular en una 

àmplia zona del nord d’Àfrica, des del Níger al Marroc. Aquesta tipologia respondria 

bàsicament a la idea d’un con perforat, que ampliat a grans dimensions es podria 

convertir en una torre de campanar o fins i tot en un gran cimbori.  

Tanmateix per a Gaudí això és tan sols una idea una idea que havia de permetre 

a l’arquitectura cristiana assolir el caràcter simbòlic que el llenguatge del gòtic, un cop 

esdevingut conceptual, havia malmès. I alhora evocar una altra de les característiques 

que Hegel incloïa en la seva definició de l’arquitectura simbòlica: el caràcter 

fundacional. Paral·lelament al seu valor religiós, la construcció del temple també 

indissolublement té el seu vessant polític. 

La Sagrada Família, però, sobretot, aquest perfil,  aquestes torres, que foren 

emblema del temple sencer, tingueren un caràcter fundacional. per expresar-ho com ho 

feia Maragall, però també com abans ho havia fet Hegel, foren obres la construcció de 

les quals absorbeix enterament l'obra i la vida de les nacions en certs moments. El seu 

objectiu és la unificació de la nació, el lloc entorn del qual es congrega. El mateix 

Hegel citava a Goethe i es preguntava: "què és el sagrat?". De la resposta d'aquest, "és 

allò que uneix moltes ànimes", el filòsof en donava una interpretació amb un significat 

clarament polític. Per a Hegel l'origen del sagrat fou la necessària cohesió per a la 

creació de la primera societat política, transcendint l'estructura merament familiar o 

tribal. Així per a la construcció de la torre e Babel, o dels zigurats babilonis. "La 

edificación que se eleva hasta las nubes es el objetivarse de lo anterior disuelto y la 

realización de una nueva unidad ampliada. La comunidad de los pueblos de entonces 

trabajó en ello727"  El ziggurat, o tòtem, visualitza la creació de l'Estat que inclou les 

estructures socials anteriors i les supera. Hegel havia vist en aquest treball comú i 

conjunt de pobles sencers la materialització d'idees molt generals que de cap manera 

es podien concretar en formes determinades i que donaren lloc al tipus d'art que ell 

identifica com arquitectura simbòlica. "Y lo mismo que todos se unieron para realizar 

                                                 
727 HEGEL, Estètica, vol II,  pàgina 203  
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esta obra inmensa, de igual manera el producto de su actividad debía ser el vínculo 

que los unía a través del suelo excavado, a través de las masas enlazadas de piedra y 

la construcción del país, la cual puede compararse a una obra arquitectónica. Esto se 

consigue entre nosotros por medio de los usos y costumbres y de la constitución 

jurídica del Estado728"    

Maragall, que sens dubte havia llegit Hegel, ens en dóna la següent versió 

referint-se, precisament, a la Sagrada Família, al seu article "El templo que nace".  Diu 

el poeta "El día en que las obras de la Sagrada Familia queden paradas será para 

Barcelona, será para Cataluña, un día funesto (../..) perquè "Un pueblo en sangrienta 

anarquía, un pueblo en la miseria, es todavía un pueblo y tiene derecho a toda 

esperanza, pero un pueblo sin idealidad no es nada ni tiene derecho a nada (../..). El 

Templo de la Sagrada Familia es el monumento de la idealidad catalana, es el 

símbolo de la piedad eternamente ascendente, en la concreción pétrea del anhelo 

hacia lo alto729". És a dir el temple es fonamental per al moment de refundació que viu 

la nació catalana. Gaudí “surge como un enviado de Dios, un visionario con la visión 

de aquello,"  és el profeta de la nació catalana, "aquel hombre es el genio de 

Cataluña", afirma. Tanmateix, Maragall no estalvia les crítiques a la burgesia que no 

ha entès la importància del moment històric. És el poble qui ha pres la iniciativa, qui 

ha escoltat el profeta Gaudí, i, en aquest aspecte, Maragall dóna a Gaudí el paper que 

havia tingut un Ruskin per a la societat victoriana, el de visionari730. Aquest caràcter 

col·lectiu de la construcció de la catedral, de la construcció del temple per part del 

poble, a més d'enllaçar amb la tradició medieval de la ciutat gòtica reivindicada per 

Ruskin, també enllaçava, evidentment, amb Hegel, amb la necessitat de fundació de 

l'Estat. "El pueblo hacía un templo, nos hacía un templo grande, pero viendo que 

vosotros no queréis nada con el templo, ni con el pueblo, ha empezado a cansarse del 

templo y de vosotros...o es que realmente no puede más. ¿no os hace temblar tampoco 

eso, si tenéis algo de pueblo en vosotros todavía? ¿y si no tenéis nada no os hace 

temblar todavía más?” El to és evidentment ruskinià i estaria lligat al de les 

conferències d'Oxford i altres xerrades que l'esteta anglès havia ofert  a públics 

eminentment burgesos amb un contingut de forta càrrega social731. El moment 

                                                 
728 HEGEL, Estètica, pàgina 204 
729 Els subratllats són meus. Em sembla evident una relació amb el textos anteriors de Hegel. 
730 Fins a quatre vegades repeteix en l'article les expressions visió i visionari  
731 Veure capítol referent a Ruskin. Tanmateix ens sembla detectar també una certa proximitat amb el 
llenguatge també visionari i una mica nietzschià d’Alejandro Lerroux.  
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fundacional, doncs, podria evitar la ruptura social, la guerra civil i crear una nova 

societat inspirada en unes altres bases. És prescriptiu, com ha dit Mircea Eliade, que 

tot temple s'alci en un espai sagrat, l'aparició d'un déu, de la verge o d'un sant, el lloc 

d'un martiri o d'algun fenomen sobrenatural. Com ja hem, dit però, la Sagrada Família 

s'alça sobre la confluència de classes socials, en un d'aquests indrets, diu Maragall, on 

la població sembla indecisa entre la turbulenta aglomeració industrial i la massissa 

sumptuositat del barri aristocràtic. Aquest alçar-se fundacional, quedaria reflectit  

també pel poeta a L'Oda nova a Barcelona. "A la part de Llevant, místic exemple,/ 

com una flor gegant, floreix un temple/ meravellat d'haver nascut aquí/ entremig d'una 

gent sorruda i dolenta,/ que se'n riu i flastoma i es baralla i s'esventa/ contra tot lo 

humà i lo diví./ Mes, enmig la misèria i la ràbia i fumera,/ el temple (tants se val!) 

s'alça i prospera/ esperant uns fidels que han de venir732" 

D’allò que ens queda de la Sagrada Família que pot ser directament atribuït a 

Gaudí, hem analitzat, doncs, fins aquest moment, l’absis i la cripta, iniciats encara per 

del Villar i on Gaudí va haver d’adaptar-se al que ja hi havia construït, i que, en 

qualsevol cas, encara no pertanyen al període de maduresa que ens hem proposat 

fonamentar. Hem analitzat també la planta i el projecte general, així com la façana del 

Naixement amb els seus campanars. Tanmateix, aquesta façana, que Gaudí va voler 

deixar acabada abans de morir, perquè servís de model de la resta del temple, conté 

alguns dels elements més sorprenents i alhora polèmics de tota la seva arquitectura. 

Les tres portalades de la Sagrada Família havien de respondre segons el projecte 

de Gaudí a l’esquema típic de tres portes que corresponen a les tres naus  de l’estructura 

de la planta basilical. No és un esquema freqüent en el gòtic, on generalment només la 

porta oest (principal), respon a aquest esquema, però el podem trobar a la catedral de 

Chartres, que com ja hem esmentat abans, a partir de Viollet-le-Duc, però també 

d’Huysmans, s’hauria convertit en el paradigma de la catedral gòtica. Aquesta 

estructura de tres portes, com ja hem dit, era el que s’havia utilitzat en la construcció de 

la façana principal de la catedral de Barcelona, en estil neogòtic, uns anys abans. En 

aquest context la façana es planeja estructuralment neogòtica, però formalment 

simbòlica, com la resta de l’exterior del temple, si exceptuem l’absis, encara 

formalment neogòtic, on Gaudí només es va permetre petites llicències en situar el 

bestiari típic de les gàrgoles, dracs serps, etc. enganxat a les parets. Formulat més 

                                                 
732 Joan MARAGALL, Antologia poètica, Selecta, Barcelona, 1977, pàgina 119   
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explícitament, la portalada del Naixement reprodueix l’estructura de la portalada de la 

catedral, però de forma crítica. Gaudí reivindica una nova arquitectura cristiana, 

simbòlica, enfront, de les formes insuficients i caduques de la tradició. Hi hagué un 

moment en la construcció de la Sagrada Família, un moment en el desenvolupament de 

l’arquitectura de Gaudí, en el qual decidí trencar definitivament amb les formes del 

neogòtic i aquest moment s’esdevingué durant les primeres passes de la construcció de 

la façana del Naixement, quan encara subjecte a una estructura, Gaudí decidí deixar la 

matèria en llibertat, en un doble procés. D’una banda la fusió de les estructures gòtiques 

que esdevindran magmàtiques i gairebé líquides, com gotes de pedra, fins a convertir-se 

en animals i plantes. Així l’ogiva exterior de la façana es converteix en gotes de pedra i 

la darrera d’aquestes gotes, o flocs de neu, es converteix en un camaleó. De la pedra 

neixen flors, fulles, branques, eines de treball i uns rosaris. O, fins i tot, estructures 

inorgàniques en moviment com les onades, però, també, formes que s’assemblen a 

formes primàries de la vida com molses, i que marcarien una transició entre la pedra i 

l’estructura viva més simple i microcòsmica. Alhora, aquestes mateixes molses també 

simbolitzen els estels i les constel·lacions de la volta celeste, i, en l’ordre macrocòsmic, 

dibuixen un zodíac.  De manera que es produeix una vivificació de l’inorgànic. Un tema 

sobre el qual caldrà retornar, perquè, evidentment, ens condueix als pressupòsits 

panteistes, ben coneguts, del romanticisme alemany.  

Aquestes formes de la matèria, que d’aquí d’allà, commouen la portalada del 

Naixement, com, si sotmesa a una gran calor, la pedra s’hagués fos, constitueixen les 

primeres mostres d’escultura abstracta de l’art contemporani, com digué Alexandre 

Cirici733. Per això hem pogut considerar que en Gaudí hi ha tres tipus d’escultura: la 

concreta, i pràcticament exempta, la concreta i unida a la pedra, i la derivada de les 

formes arquitectòniques. Les dues darreres apareixen com a part integrant de la fàbrica 

arquitectònica, l’altra és un mer afegit734. Això no vol dir que Gaudí no es preocupés de 

                                                 
733 Alexandre CIRICI, L’arquitectura al temps del Modernisme, dins El temps del Modernisme, Cicle de 
conferències fet a la Institució cultural del CIC de Terrassa, curs 1979/80,  Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1998, p. 111 . Vinculava a Gaudí el naixement de l’escultura abstracta. Tot i que podríem 
subscriure aquesta afirmació no estaríem d’acord amb el caràcter insconscient i gairebé casual que Cirici 
li donava. “La seva era la mentalitat dels homes que es fiquen  en terrenys absolutament  inèdits, i Gaudí, 
naturalment, anava perdut perquè no hi havia cap punt de referència, no hi havia mapes de l’art modern 
perquè l’art modern encara no existia i en conseqüència Gaudí no sabia què feia.” (...) “Són  un conjunt 
d’escultures sensacionals, però Gaudí no ho podia pas pensar que eren escultures, perquè l’escultura 
abstracta no s’havia inventat.” 
734 Ibid., pgs. 111 i 112. “A causa d’això hi ha aquest contrast extarordinari de la porta del Naixement, 
amb una arquitectura fascinant i una escultura molt mediocre. Això vol dir que ell no tenia consciècia 
que era un gran escultor. Si ho hagués emplenat d’escultures abstractes, com eren les xemeneies de la 
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forma acusada per aquesta escultura que en un principi confià a escultors de segona fila, 

com els Matamala i Carles Mani, segurament amb la intenció de dirigir el seu treball de 

forma més directa i de controlar millor la seva obra. Tanmateix això no vol dir que per a 

Gaudí l’escultura fos simplement complementària de l’arquitectura, una silueta 

necessària, com féu Garnier a l’Òpera de Paris, sinó que l’escultura era un element 

fonamental del seu projecte.  Tanmateix Gaudí rebutjava l’instint artístic i la imaginació 

dels escultors. Volia realisme absolut, volia escultura divina, com aquella que apareixia 

al Purgatori de la Divina Comèdia de Dant735. Per això, ell mateix es constituí en 

escultor, confiant en la fotografia i en els emmotllats en guix, sobre models naturals de 

persones que voltaven pel barri. Això comportava un moviment contrari a 

l’anteriorment esmentat: una petrificació del viu en l’escultura convencional.  

Quant a la temàtica, el nivell teològic i simbòlic d’aquesta escultura 

convencional és de clara inspiració popular. Res a veure amb la complexitat de les grans 

portalades romàniques i gòtiques medievals. Els temes són accessibles a la religiositat 

senzilla de les masses. La iconografia respon més a l’imaginari del catolicisme català de 

principis de segle que a una acurada exègesi bíblica. Les referències a l’Antic Testament 

són mínimes. El programa escultòric del Naixement té més a veure amb el món de les 

nadales populars que amb la Bíblia i, en aquest sentit, es tractaria realment d’una Biblia 

pauperum. Sembla evident que la veritable càrrega simbòlica i espiritual d’aquesta 

façana no recau sobre aquesta escultura exempta, programàticament pobre i d’una 

factura que  només benèvolament es podria considerar correcta, sinó de l’abstracció, de 

la revelació de la pedra, de les formes de la pedra, que adquireixen valor per si mateixes, 

independents de qualsevol forma conceptual, d’un nivell expressiu altíssim. Aquest és el 

programa simbòlic de tot el temple, que en el seu exterior, almenys, es caracteritza per 

la indeterminació de la forma que segons Hegel caracteritzava l’arquitectura simbòlica i 

tota la primigènia expressió artística. 

Una façana totalment escultòrica, on estructura arquitectònica i  decoració 

formarien una unitat, seguint els consells de Ruskin, que posava com a exemples el 

Palau Ducal de Venècia i Sant Miquel de Lucca. A la façana del Naixement la fusió 

entre l’estructural i el decoratiu hauria de ser total, de manera que tota l’arquitectura 

hauria d’esdevenir escultura. I, alhora, l’escultura hauria de complir una funció 

                                                                                                                                               
Pedrera allò seria un monument completíssim i d’un gran nivell. Això prova que Gaudí no sabia on 
anava i això no és res  en desmèrit d’ell.”  Subscriuríem la primera part, però no la segona. Evidentment, 
Gaudí es sabia escultor ( i pintor), tamateix estava subjecte a molts condicionants.   
735 DANT, Divina Comèdia, Purgatori, X, 28-96 i XII, 64-72   
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determinada dins del conjunt arquitectònic. Cirlot afirmava que a la façana del 

Naixement de la Sagrada Família es pot observar com es desenvolupa un procés dolorós. 

Un procés que constitueix un autèntic part, diríem nosaltres. El part de l’arquitectura i 

de l’escultura simbòlica contemporània. La part baixa plena d’escultura naturalista, deia 

Cirlot: “corroída de formas chorreantes, y lobuladas, frenéticas y comparándola con 

los cuatro conos purísimos que se elevan sobre ella. La escultura se limita a cumplir 

una labor secundaria, ornando, con criterio de verdadero nacimiento, de belén, la 

desagarrada intensidad que las formas arquitectònicas expresan claramente.” Per a ell 

l’art de Gaudí, en tant que és per a ser contemplat, és tan escultòric com arquitectònic, 

en aquest sentit la façana del Naixement veu néixer l’autèntica escultura de Gaudí que 

no és altra que la purísima arquitectura de les torres còniques. D’altra banda, en un altre 

edifici, a la Pedrera, Gaudí tractà la paret exterior de forma escultòrica. “Gaudí trata la 

piedra como si fuera barro.” Afirmava Cirlot736.  

Cirlot classificava aquest període de l’arquitectura de Gaudí,  entre 1892 i 1909 

com a època central, una etapa que anomenava plasticisme arquitectònic. L’arquitecte 

hauria buscat un estil expressiu molt proper a l’escultura que li hauria permès 

materialitzar tot allò que els formalismes escultòric o pictòric no li permetien i que sí 

que era possible expressar a través de la música i de l’arquitectura. En el sentit que 

Gaudí tractaria l’arquitectura com si fos escultura, però una escultura que no responia a 

cap forma conceptual i que, per tant, queia dins el camp de l’inefable. Aquesta era la 

gran tasca de l’artista. “Dado que la existencia no es sino el tránsito  de lo indecible a lo 

estructural.” És a dir del no conceptual, residu de la cosa en si a l’estructurat 

categòricament que es dissol en l’experiència, doncs establir relacions és ja pensar amb 

categories, definir conceptes. Tanmateix: “En el fondo, hay en cada cosa, como en cada 

ser, un problema que no puede ser agotado, una porción sobrehumana que jamás 

podremos explorar.737 ”  Aquest escreix, on segons Hegel, els primers artistes 

endevinaren l’essència inescrutable del simbòlic. Allò que superava en el material la 

pròpia idea que ells havien intentat materialitzar. 

 

 

 

                                                 
736 CIRLOT, op. cit., p. 33. També CIRICI, op.cit., p. 114 “La casa Milà és tota ella una escultura 
abstracta.” 
737 CIRLOT, op. cit.,  p. 11 
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CINQUENA PART: LA CRIPTA DE L’ESGLÉSIA DE LA COLÒNI A GÜELL  

5.1. Introducció 

En les obres anteriors que hem analitzat, Gaudí havia posat de manifest les 

contradiccions de l’arquitectura religiosa del seu temps i alhora les seves pròpies 

contradiccions. A la Sagrada Família havia contraposat l’arquitectura de l’espai, símbol 

de l’esperit, a l’interior, mentre que a l’exterior havia deixat créixer la matèria generant 

un primitivisme bàrbar i volgudament ingenu, propi d’una arquitectura preclàssica, que 

Hegel hauria definit com a simbòlica. D’aquesta manera la dialèctica de la contradicció 

entre esperit i matèria, entre arquitectura de l’espai, immaterial, i arquitectura sense 

forma (sense concepte), que d’alguna manera presagiava l’informalisme de l’escultura 

abstracta. Gaudí mateix es debatia entre ambdues tendències. 

Al Park Güell, en canvi, Gaudí s’havia plantejat una mena de assaig sobre 

l’arquitectura, sobre la religió i la societat, sobre naturalesa i cultura. Aquest assaig que, 

com tal assaig, no deixava de tenir quelcom de literari, de ficció, li va permetre moltes 

llicències i fins i tot bromes, que mai no s’hauria permès en l’espai sant de la Sagrada 

Família, però també li va permetre aprofundir, aclarir les seves pròpies idees sobre allò 

que havia de ser l’arquitectura sagrada del futur. Al Park Güell, Gaudí va experimentar 

sense por sobre els elements constitutius del sagrat. El resultat d’aquesta experimentació 

fou la cripta de l’església de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló.  

En aquesta església, en primer lloc, Gaudí podia desenvolupar amb molta més 

llibertat les seves idees que a la Sagrada Família, perquè Güell li permetia fer allò que 

volgués, conscient ja en aquesta època, que el nom d’ambdós quedava lligat per sempre 

en la història. Güell havia estat el gran impulsor, no tan sols econòmic, del parc. La 

influència de l’ambient cultural de Güell havia estat decisiva per a la seva concepció 

teòrica. Gaudí també era conscient que allò que fes a l’església de la colònia seria el seu 

testament arquitectònic. Per tant podríem dir que si Gaudí concebé la Sagrada Família 

com la gran obra de la seva vida, també, certament, sabia que aquesta obra superava les 

seves possibilitats vitals i que, per tant, la seva empremta personal hi quedaria 

necessàriament limitada, i que, en canvi, les dimensions més reduïdes de l’església de la 

colònia li permetrien acabar la seva feina. No fou així, perquè només s’arribà a construir 

la cripta, tanmateix fou en aquest petit edifici on l’arquitectura religiosa de Gaudí arribà 

a la seva expressió més alta. 

D’altra banda, en aquesta església situada en una colònia industrial, Gaudí podia 

posar de manifest tot allò que la seva meditació al parc li havia ensenyat sobre la 
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transformació de la societat. Si bé els canvis que la industrialització havia comportat 

constituïen una gran culpa que la humanitat havia d’expiar, amb temples com la Sagrada 

Família, també la nova societat havia de bastir-se, ja en el món industrial, a partir d’una 

reconciliació, d’una síntesi de la nova cultura industrial i de la naturalesa perenne, que 

havien d’acabar identificant-se en la unitat fonamental. Les bases d’aquesta societat 

havien de superar innombrables escissions que calia reintegrar. Això significava un 

replantejament radical del concepte del sagrat, com a nucli del social. Els romàntics 

havien obert el camí. Ruskin, amb la seva crítica de la societat capitalista i la mitificació 

del treball i de la naturalesa com a elements bàsics, havia marcat el camí per a una nova 

arquitectura en una nova societat cristiana. Tanmateix Ruskin no havia estat conscient 

de l’abast de les transformacions de l’era industrial i del seu caràcter irreversible, el seu 

idíl·lic retorn a l’Edat Mitjana n’és prova fefaent. Per això a Gaudí no li basta l’Edat 

Mitjana i li cal enfonsar-se en el més august per rescatar l’essència del sant. Per 

reconstruir sencera la història de la Humanitat des dels seus fonaments, Gaudí haurà de 

recórrer al primer Nietzsche,  a El Naixement Tragèdia, per donar sentit simbòlic al gran 

pas que havia significat el trànsit de les primitives societats a l’estat polític. Tot això ha 

estat exposat en el capítol corresponent al Park Güell. La cripta de Santa Coloma de 

Cervelló es construeix a partir d’aquestes reflexions. Reflexions que, recordem-ho, 

tenien aspectes polítics i socials de tota mena i que responien al programa d’un 

socialisme cristià, il·lustrat i paternalista. D’aquesta manera, colònia i parc responien al 

pensament  místic de Gaudí, però també al programa polític i social d’Eusebi Güell. 

               

5.2. El programa polític de la Colònia Güell 

Per tot el que acabem d’exposar, abans d’entrar en qualsevol anàlisi de l’obra de 

Gaudí a la Colònia Güell, caldria  tenir en consideració quines eren les característiques 

aquesta institució absolutament atípica. 

La industrialització de Catalunya durant el segle XIX s’hagué d’enfrontar a la 

manca de matèries primeres i de fonts d’energia. El cotó venia d’Amèrica i el carbó 

d’Anglaterra. Tanmateix, degut a les característiques del territori que determinen una 

xarxa hidrogràfica amb forts desnivells, fou possible aprofitar l’energia hidràulica que 

proporcionaven els rius. El salt d’aigua determinava la situació de la fàbrica. Com que 

sovint aquesta estava allunyada de nuclis habitats calia construir un poblat per als obrers. 

Aquest fou l’origen de la colònia industrial.  Ben aviat, però, als beneficis energètics, els 

industrials hagueren de sumar els beneficis socials que les colònies els proporcionaven. 
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Certament les colònies permetien seleccionar el personal, que no tan sols es trobava 

lligat al patró per la relació laboral, sinó que també vivia en una casa de la seva 

propietat, i utilitzava els múltiples serveis que aquest li oferia. Així doncs, l’empresariat 

català, que majoritàriament participava d’una ideologia catòlica, havia desenvolupat una 

mena d’obra social que comportava l’escolarització dels infants, per part de monges, 

així com una mena de servei sanitari, o un economat que permetia a l’obrer comprar 

articles de consum a preus de cost. Evidentment  a la colònia també hi havia cafè o, fins 

i tot, teatre. Tanmateix l’edifici més característic de la colònia acostumava a ser 

l’església, sovint de grans dimensions, que contrastava amb l’esquifidesa dels habitatges 

obrers.  Tot això representava que l’obrer pràcticament no s’havia de moure de la 

colònia per a res, i que podia restar incontaminat de les idees revolucionàries i 

reivindicatives que envaïen els nuclis urbans industrialitzats. El director, els encarregats, 

el capellà, el mestre, les monges i altres personatges de fidelitat provada s’encarregaven 

de portar a terme una tasca de control social molt eficaç. Tots plegats constituïen una 

societat tancada i molt jerarquitzada, impregnada d’una mena de paternalisme, doncs, 

generalment, l’empresari tenia la residència a la mateixa colònia, o almenys hi passava 

temporades, sovint en una gran casa o castell que dominava tot el paratge738. 

La colònia Güell participava d’aquests elements i els elevava a ideologia. De fet, 

aquesta era una colònia atípica, doncs en no tenir salt d’aigua, ni trobar-se en una zona 

deshabitada, la seves finalitats eren exclusivament socials i polítiques. La colònia Güell 

era en certa manera un projecte de ciutat jardí per a obrers, seguint els models que hem 

estudiat al capítol corresponent al parc. A diferència de la major de la major part de les 

altres colònies, els habitatges eren unifamiliars i no pisos, i disposaven de jardí i hort, 

on l’obrer podia practicar l’agricultura, que podia representar un complement per a la 

seva economia, i també el fet de mantenir contacte amb la naturalesa. 

L’experiment de Güell tenia evidentment unes característiques revolucionàries 

tenint en comte les circumstàncies de l’època. La colònia fou un experiment social molt 

important que, d’haver-se generalitzat, hauria pogut marcar una profunda transformació 

en l’estructura de la societat catalana. Els seus avantatges socials i la seva ideologia 

impregnaren els obrers  d’almenys dues generacions. Durant  anys les fàbriques de la 

Colònia Güell representaren un oasi enmig del tempestuós panorama de les relacions 

                                                 
738 Existeix una molt àmplia bibliografia sobre les colònies industrials catalanes. Veure Ignasi 
TERRADES, La colònia  industrial com a particularisme històric. Un estudi entorn del cas de l’Ametlla 
de Merola. Laia. Barcelona 1979 
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laborals a Catalunya. El primer en adonar-se’n  fou el llavors jove advocat i futur gran 

polític Enric Prat de la Riba, que en el seu assaig Ley Jurídica de la Industria739 

desenvolupà una teoria social basada en el que havia vist a la colònia.  Prat partia d’una 

fonamentació tomista basada en la llei natural, en el seu caràcter teleològic. La finalitat 

de l'home és Déu.  Però per arribar-hi cal, per sobreviure en aquest món, la producció de 

riquesa material per subvenir les necessitats físiques, és a dir, l'activitat econòmica. 

Aquesta activitat genera una llei jurídica i un dret industrial. Dins d'una concepció 

organicista de l'estructura econòmica, social i política, el subjecte d'aquest dret és la 

nació, que genera drets i deures, d'on Prat fa derivar el proteccionisme. Les cèl·lules 

d'aquest organisme són les indústries, que han de ser com una família que generi el 

benestar de tots els seus components. Finalment els àtoms són els patrons i els obrers, 

que tenen dret a la dignitat moral i a la realització de la seva fi ultraterrestre, és a dir a 

salvar-se en la religió. La qüestió obrera es planteja com un error dels sindicats que 

dissocien patrons i obrers, les relacions entre els quals haurien de ser d'harmonia i de 

cooperació, com ja estava passant, afirmava Prat, en algunes grans indústries, sobretot a 

les colònies industrials, en clara referència a la colònia d'Eusebi Güell, a qui anava 

dedicada l'obra. Aquest establiment era un clar exemple del que hauria de ser el patronat 

i la família industrial. Era a la Colònia Güell on s'havien posat els fonaments d'una nova 

societat basada el treball, on la natura i les arts havien de ser educadores, on la religió 

no havia d’abandonar a l'obrer. On el buit espiritual i moral de les classes treballadores 

havia de ser fornit amb el dret al descans i a la cultura,  i on el valor dominant seria el 

treball, que cadascú desenvoluparia segons les seves capacitats, des del lloc professional 

que Déu havia disposat per a ell, perquè tots els treballs eren igual de dignes i necessaris. 

Tal com hauria dit Ruskin, la influència del qual era innegable. 

Ja hem parlat en el seu capítol corresponent de les idees de  John Ruskin i de la 

influència que tingueren a Catalunya. Tant en l’aspecte ètic com en l’estètic. Si el 

pensador anglès havia reclamat una dignificació de la condició obrera i una dignificació 

del treball manual, del treball artesà, ho havia fet des de postulats estètics i artístics que 

només després esdevingueren polítics i socials, i serviren per construir un pensament 

social cristià. Ruskin es veia a si mateix com un precursor, com un profeta de la 

                                                 
739 Enric PRAT DE LA RIBA, Ley Jurídica de la Industria: estudio de filosofía seguido de bases para la 
fomación de un código industrial, Penella y Bosch, Barcelona, 1898. Joan Maragall en tenia un exemplar 
dedicat i va comentar el llibre en l’article Un libro nuevo (12-2-1898)  dins Obra Completa, edició de 
1947, p. 1289.      
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recristianització de la societat, amb les seves conseqüències polítiques, socials, 

artístiques i fins i tot religioses.  La figura del visionari victorià, a qui un públic selecte, 

eminentment burgès, paga per a què el critiqui i per a què fustigui la seva mala 

consciència. Sembla evident que Maragall prengué aquest paper fins en les ocasions 

més difícils, com la Setmana Tràgica. Gaudí i Güell també en prengueren l'aspecte i 

amb les seves excentricitats es donaren aquesta categoria. Com Ruskin, pretenien fundar 

una nova societat basada en el treball com a fonament. A Catalunya aquesta tesi queia 

en terreny adobat. Sense tenir la formació calvinista de Ruskin, Narcís Oller ja havia 

criticat l'economia especulativa i encomiat els valors tradicionals, lligats a l'economia 

productiva, el prestigi del fabricant davant la desconfiança en el financer, a La Febre 

d'Or. Com deia Ruskin en la seva conferència Work, que ja havíem esmentat abans, el 

món es divideix entre els que treballen i els que juguen. La lluita de classes és un 

concepte fals. Per a Ruskin hi ha una classe treballadora tant entre els rics com  entre els 

pobres, les crítiques haurien d'anar dirigides als ganduls d'ambdues classes. La veritable 

lluita de classes és entre treballadors i ganduls. El treball té com a objectiu l'obtenció de 

béns necessaris, l'objectiu del joc, en canvi, és divertir-se. Fer diners és divertir-se 

perquè els diners no tenen un objectiu concret, sinó que són un objectiu en si mateixos, 

com el marcador d'un partit de cricket, remarcava Ruskin. Londres, aquell munt de 

fàbriques exhalant verí pels seus pors, paradigma de la ciutat del treball, és en realitat la 

ciutat del joc. Les classes superiors juguen mentre les inferiors treballen, la distribució 

del sòl, les grans extensions de terreny dedicades a la cacera esportiva, la moda 

femenina i sobretot la guerra, el joc més car, es paguen amb el treball del llaurador i el 

forner. Ruskin, que es dirigia a un auditori de l'alta burgesia, al barri on sempre havia 

viscut, no dubtava d’agafar un to profètic, i es sabia la consciència d'una societat que 

s'havia girat d'esquena a Déu. L'únic fonament legítim de la riquesa és el treball, els deia,  

recompensat amb un salari just. El diner, acumulat com a finalitat en si mateix, és 

il·legítim. El servidor del treball és un servidor de Déu, mentre que el servidor del diner 

és un servidor del diable. El treball més digne és el que persegueix la Justícia, el que 

serveix a Déu, afirmava des d'un evident platonisme. Cal canviar Caritat per Justícia. La 

justícia és una obligació del cristià, però no es compleix, afirma, i es justifica dient que 

la situació social és voluntat de la Providència. Ruskin finalment amenaçava l'auditori: 

vindrà un dia en el qual hi haurà una societat basada en el valor del treball740. 

                                                 
740 John RUSKIN, El Trevall, conferència als obrers, traducció de J.M., Barcelona, 1903.   
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Aquesta societat basada en el valor del treball, com ja hem dit més amunt, no és 

pas estranya a l'imaginari català, tampoc ho és a l'ideal burgès, sobretot de la burgesia 

industrial catalana. Ans al contrari, és un valor que aquesta burgesia comparteix amb el 

proletariat i que, per tant, permet bastir un discurs interclassista, com molt bé avançava 

Ruskin, i com una certa burgesia industrial catalana, que es sent hereva de la 

menestralia i més propera al proletariat que no pas a la noblesa parasitària o a una 

burgesia comercial especuladora, entén molt bé. Aquest discurs interclassista és el que 

pretén representar el Park Güell, aquest monument a una nova societat, amb una nova 

aristocràcia que ho serà del treball. Els nous aristòcrates seran els qui més i millor 

hauran treballat. Güell el primer de tots. Doncs si el treball és un valor fonamental en 

aquesta nova societat també ho serà un sentit aristocràtic, d'arrel platònica, que ve de 

Ruskin, però també d'Ibsen, de Renan, de Tolstoi i sobretot de Nietzsche. Encara que 

Güell va acabar ennoblint-se, assolint el rang de comte dins la aristocràcia pervinguda 

de la Restauració, no era pas aquest el seu primer pensament. L'aristocràcia a la qual ell 

pretenia pertànyer ho era de la raó i del treball, no pas de la sang i molt menys dels 

diners. La biografia hagiogràfica de Miquel d'Esplugues és prou evident en aquest 

aspecte, com també és prou eloqüent el desig de Prat de la Riba d'aconseguir una 

aristocràcia dirigent per a la decapitada i òrfena societat catalana de la Revolució 

Industrial. Com molt bé assenyalà Juan José Lahuerta741 en el seu estudi sobre com la 

ideologia de Güell estigué present en l’arquitectura de Gaudí.  

Si mirem, però, la ideologia de l'època aquest aristocratisme no era pas exclusiu 

de Güell, ni tan sols era ell l'únic a defensar-lo a Catalunya. Ja hem parlat de Prat, 

tanmateix, qui ho explicava més clarament i de forma intel·lectualment més sòlida, com 

sempre, tornava a ser Joan Maragall. El projecte de refundació social i política estava 

lligat a la crisi del liberalisme parlamentari i de les idees democràtiques que 

caracteritzava a tota Europa el pensament de la primera meitat del segle XX. Maragall 

en els seus nombrosos articles socials i polítics ho explicava a bastament. La seva crítica 

de la democràcia rau en el fet que el sistema democràtic ha arribat abans que les 

societats democràtiques. Que els demòcrates no s'han preocupat de la prèvia educació 

del poble que hauria estat necessària abans d'imposar aquest sistema polític. La crítica 
                                                 
741 Juan José LAHUERTA, a  Antoni Gaudí, arquitectura, ideologia y política, manté que Eusebi Güell 
pretengué situar-se per damunt de la resta de la burgesia catalana constituint una nova aristocràcia, una 
actitud que possiblement hagués compartit amb el seu sogre Antonio López, marquès de Comillas. Bona 
part de l’obra de Gaudí tindria com a finalitat consolidar aquesta posició. Güell hauria volgut actuar com 
els mecenes renaixentistes.  
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de Maragall es centrà, en part, en l'experiència francesa de la III República, on els 

escàndols i la corrupció eren notoris, com, per exemple, es demostrà amb l'afer Panamà 

que fou l'objectiu d'algunes d'aquestes crítiques742. Tanmateix la situació a Espanya, on 

s'acabava d'introduir el sufragi universal, no era pas millor, doncs aquest es portava a 

terme en el benentès que seria falsejat per una abstenció clamorosa de les classes 

populars i per unes pràctiques caciquistes que únicament es limitaven a confirmar uns 

resultats ja establerts prèviament. Cal, d'altra banda, considerar la situació social de 

l'Espanya de l'època amb un índex escandalós d'analfabetisme, on la població rural era 

molt majoritària i la revolució industrial només havia afectat pràcticament Catalunya, i 

encara caldria parlar d'unes zones molt concretes d'aquesta. En aquestes condicions la 

democràcia només podia ser, o almenys així ho creia Maragall, un sistema infaust 

dominat per la demagògia. Per això es mostrava partidari de sistemes com el belga basat 

en les tesis de Stuart Mill, en el vot de qualitat, és  a dir donar a les minories 

intel·ligents una representació proporcionada a la seva representació i valer en la vida 

social, i, en el fons, en qualsevol sistema que assegurés el domini d'una aristocràcia 

intel·lectual, que preservés les minories de la tirania del poble743.  Carlyle parlava d'una 

democràcia dels millors, és a dir que el poble escolliria naturalment els millors, 

Maragall es preguntava on era aquesta aristocràcia i acabava escrivint literalment "ya 

estamos hasta la coronilla de parlamentarismo y de sufragio universal, y de jurado y de 

palabrería744." La constitució d'una aristocràcia del pensament era una exigència de 

Carlyle, que sembla haver influït fortament en el pensament català de l'època.  En 

opinió del pensador britànic la democràcia només podia consistir en una passa cap 

quelcom nou, i aquest quelcom nou seria, evidentment, un nou model de societat. La 

igualtat, els drets de l'home són termes que s'escapen de la discussió científica, 

abstraccions, la democràcia porta inexorablement a una societat que parla, que discuteix 

sobre paraules, no sobre fets, és a dir, a la demagògia.  La denúncia dels problemes de la 

democràcia i la seva corrupció demagògica no són exclusius de Carlyle sinó que tota 

                                                 
742 Joan MARAGALL, El Panamà y la prensa, dins O. C., edició 1947, pàgina 1098. L'afer Panamà 
significà la ruina de milers de petits accionistes francesos, però també catalans. Maragall criticava la 
corrupció de les autoritats franceses.     
743 MARAGALL, La reforma electoral en Bèlgica, dins O C, edició 1947, pàgina 1119 
744 MARAGALL, La democràcia, dins O. C., edició de 1947, pàgina 1108. Cal recordar que el sufragi 
universal havia estat introduït a Espanya pel govern liberal l'any 1892, però que, tanmateix la forta 
abstenció que caracteritzava les comptesses electorals de l'època el feia pràcticament inoperant. D'altra 
banda el caciquisme i les pràctiques polítiques de la Restauració, l'anomenat torn pacífic, feien totalment 
inútil el procés electoral. L'article de Maragall, datat de 1893, s'hauria de valorar en principi, i salvant la 
dimensió ideològica que estudiarem, com una posició de "El Brusi" que, com a diari conservador, es 
situava en contra del sufragi universal que havia estat una reivindicació liberal.     
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aquella munió de consciències d'Europa (en paraules de Proust i que tant admirava 

Maragall) s'hi mostrà contrària745. La reflexió que el poeta fa sobre l'obra d'Ibsen L' 

enemic del poble no pot ser més clara: "Su lectura nos ha impresionado de tal manera, 

que a nuestra vez, tampoco podemos resistir el deseo de hacer participar a nuestros 

lectores de la impresión que aquella lectura nos ha causado"(...) i citant el text del 

noruec "¡La minoría siempre tiene razón! La minoría selecta que se encuentra en la 

extrema vanguardia selecta, tan lejos que la mayoría no puede alcanzarla; y allí lucha 

por verdades demasiado nuevas en el mundo para ser comprendidas por la mayoría". I 

Maragall acaba sentenciant "Los hombres políticos al uso están todavía en Víctor Hugo 

(...) pero no se olvide que Enrique Ibsen es el ídolo de cierta juventud moderna; y 

tampoco se olvide que los poetas suelen ser los precursores de los grandes movimientos 

humanos746."  És a dir, Vïctor Hugo el poeta de la democràcia i de la república superat 

per Ibsen que reclamava una aristocràcia platònica, que exigia el bé per sobre de la 

demagògia. No fou l'única vegada que Maragall tractà el tema, mesos més tard, l'abril 

de 1893, en tornava a parlar, en ocasió de l'estrena de l'obra a Barcelona,  a l'article  

Alrededor de un drama. Si en el seu primer escrit Maragall es centrava en l'argument de 

l'obra i la seva càrrega ideològica i política, en el segon es fixa en la reacció del públic, 

un públic burgès, remarca, com aquell que li agradava provocar a Ruskin, afegiríem. Els 

reaccionaris s'hi sentien refrendats per la crítica del sufragi universal, de la premsa 

liberal i de la democràcia, però s'equivocaven, avisava el poeta. Llavors contraposava 

totes les opinions que deia haver sentit. La dels demòcrates seguint la llum del poble, la 

dels qui creuen en el govern de la intel·ligència, i, fent referència a Nietzsche, la dels qui 

creuen en el govern dels forts. Davant de tan variades opinions es preguntava: per què 

afirmar? I deixava entendre que la llum vindria finalment, perquè així es desprèn de la 

mateixa naturalesa, i que potser seria de totes bandes. Entre 1892 i 1901, Maragall va 

escriure nombrosos articles crítics contra el sufragi universal, contra el sistema liberal i 

contra la mateixa democràcia747 . Al nostre criteri, aquestes idees foren les que 

                                                 
745 MARAGALL, Federico Nietzsche, dins Obres Completes, edició de 1947, pàgina 906. En un article 
de febrer de 1893, Maragall estableix una relació entre Ibsen, Tolstoi, Nietzsche i Ruskin. "Cada uno 
parte de un punto distinto y viene en dirección diversa, y aun opuesta entre algunos de ellos, hacia un 
objetivo que no es el mismo en la vaguedad con que la lontananza permite columbrarlo; pero para llegar 
a él, y sin perjuicio de separarse luego, todos esos grandes hombres coinciden en una intersección que 
no es ni más ni menos que la ruina de nuestras sociedades viejas y desacreditadas." Molts anys més tard 
Marcel PROUST, a rel de la mort de Ruskin, qualificava aquests mateixos noms, que vingueren a morir 
en un mateix moment, de directors de la consciència europea, establint també una relació entre ells. 
Essais et articles, Gallimard, Paris, 1971, p. 135.         
746 MARAGALL, Un enemigo del pueblo, O. C., edició de 1947, p. 850.  
747 MARAGALL, Obres Completes, Artículos, ideològicos sociales y políticos  
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dominaren l'univers polític d'homes com Gaudí i, fins i tot, el mateix Güell i que 

tingueren un pes determinant en la concreció del projecte arquitectònic del Park Güell, 

com a monument fundacional de la nova societat que pretenien crear i de la Colònia 

Güell com a sistema social. L'actitud, però, de Maragall no és merament conservadora o 

reaccionària. De fet, no en té res de conservadora, és crítica amb el sistema establert que 

defineix com a vell i acabat, com a vell i acabat el consideraven els mateixos Ibsen, 

Ruskin, Renan, Tolstoi i Nietzsche. Maragall, com Ruskin, és conscient que la 

Revolució Industrial implica canvis socials tant profunds que es fa necessari refundar la 

societat. Tanmateix Maragall ja havia pogut veure, de ben a prop, com el propi Güell, 

l'amenaça revolucionària. La violència anarquista estava a l'ordre del dia a la Barcelona 

dels 1890 i tant Maragall com Güell la havien patit. Maragall es mostrava crític amb el 

socialisme d'arrel marxista que jutjava proper al positivisme dominant en la ideologia 

burgesa748. Tanmateix es mostra comprensiu amb un cert socialisme cristià, d'altra 

banda condemnat per l'Església. Reconeix en el socialisme alguns valors propis del 

cristianisme com ara la protecció als febles i altres valors directament evangèlics. La 

seva pregunta és: què serà més eficient, contra el socialisme, contra l'anarquisme, 

acceptar un cert socialisme o lluitar contra aquest? La resposta ja l'havia donada el 

mateix Maragall en un article publicat tot just uns mesos abans sobre els gremis 

agrícoles. És un article d'inspiració plenament ruskiniana, on després de fer un repàs de 

les funcions de les institucions gremials durant l'Edat Mitjana, Maragall conclou que el 

seu esperit, no exactament el seu funcionament, podria ser traslladat al món modern. 

Tanmateix es tracta d'un text teòric fonamental per entendre l'esperit fundacional que 

inspirarà l'obra de Güell i Gaudí, tant a la colònia com al parc. El moviment gremialista 

és una reacció contra el liberalisme, que és la causa directa de l'aparició del socialisme, 

l'anarquisme i el comunisme i que en el fons és el senyal més evident de la galopant 

descristianització de la societat. La creació d'un sindicat corporativista, defensor dels 

interessos d'una pagesia interclassista és un senyal que aquesta descristianització potser 

no és tan profunda i, encara que no es pot somniar en el retorn a una societat medieval, 

es pot plantejar un projecte basat en la doctrina social de l'Església de Lleó XIII, en el 

model dels poderosos sindicats de pagesos alemanys, en les organitzacions 

patriarcalistes franceses o en el model suís de sindicats interclassistes. Existia el perill, 

però, que aquests nous sindicats fossin abduïts pels partits polítics, com els carlins 

                                                 
748 MARAGALL, Contra el socialismo, O. C., edició 1947, p. 1222 i 1223 
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controlaven certs sectors del catolicisme o els republicans, el socialisme. Els partits 

estan en decadència, propers a la mort, signifiquen la societat vella que ha de ser 

substituïda per la societat que s'ha de fundar, han de ser aquests nous sindicats els qui 

creïn nous  partits, per a fer noves polítiques749. Aquesta és la sortida que planteja 

Maragall al problema social i polític derivat de les transformacions socials provocades 

per la Revolució Industrial. La solució per evitar el caos, al qual ens abocava 

inexorablement el mateix progrés, tal com anunciava Henry George en un llibre que el 

poeta comentà àmpliament. La destrucció de la legalitat, la descristianització i un assalt 

dels nous bàrbars, més que els perills, eren per a George, afirmava Maragall, els 

símptomes d'un procés que ja havia començat, la decadència de la civilització 

moderna750. Maragall, impressionat pel to bíblic del text, aquell to que George 

comparteix amb Ruskin i altres pensadors anglosaxons de l'època, i que hem denominat 

del visionari victorià, afirmava que progrés, justícia i llibertat perdien el seu prestigi  i 

que quan una civilització està en el seu apogeu ja es besllumen els seus símptomes de 

decadència, amb la qual cosa Maragall es situava en una posició historicista d'arrel 

hegeliana. Al final d'aquest procés, però, el poeta hi albirà una aurora d'herois. És a dir 

una nova aristocràcia. Tanmateix una aristocràcia platònica que posés la seva 

intel·ligència i preparació, una preparació que ningú més pot tenir si no hi ha estat 

dedicat des la infància, al servei del bé comú751.  I, evidentment, dins un nou programa 

cristià perquè, com deien George i el mateix Ruskin, només una fe religiosa forta podia 

refer la societat. 

Al cristianisme, doncs, li tocava rescatar el seu missatge social, el seu missatge 

basat en la Justícia, com volia Ruskin. Güell, potser influït per l'experiència de Gaudí a 

la Cooperativa Mataronesa, ho entengué així i ho portà a la pràctica a la seva colònia de 

Santa Coloma de Cervelló.  

Eusebi Güell era un home profundament marcat per la lluita social que des de 

jove l'havia perseguit. Joan Güell, el seu pare, de fet, ja li havia aconsellat d'apartar-se 

dels negocis industrials, on ell sempre s'havia volgut mantenir en un discret segon pla. 

L'assassinat pels anarquistes del director del Vapor Vell de Sants, la fàbrica de panes 

                                                 
749 MARAGALL, Gremios agrícolas, O. C. , edició de 1947, p. 1114 i ss. 
750 MARAGALL, Progreso y miseria, O. C., edició 1947, p. 1147 i ss.  Comenta l'obra del mateix títol de 
Henry George, aquest autor des d'una moral del treball, propera a la de Ruskin, atacava l'acumulació de 
capital que es produïa en la propietat de la terra, causa de les diferències socials. El seu lema era Terra i 
Llibertat. 
751 MARAGALL, La aristocracia, O. C., edició de 1947, p. 1233. Sobre els avantatges del govern 
aristocràtic 
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dels Güell, va deixar una empremta en el jove Eusebi que sempre va buscar la manera 

de superar aquell odi de classes. D'aquí vindria el seu interès pel social i la creació d'una 

colònia industrial sense justificació econòmica, totalment enfocada a la fundació d'un 

projecte de societat, com ja hem explicat a bastament en les pàgines anteriors752. El que 

aquí interessa es veure com aquest projecte de Güell, que és prèviament obra, esdevé 

teoria social i política a través, primer, de Prat de la Riba i, després, de Torras i Bages. 

Gaudí en serà la cara artística i el Park Güell i l'església de la colònia l'obra que 

representarà aquest substrat ideològic i polític. I Torras i Bages serà precisament  

l'apòstol d'aquesta nova tendència en la línia també proposada per Lleó XIII a Rerum 

Novarum, però el bisbe sovint va a remolc d'allò que l'industrial ja ha experimentat a la 

seva colònia753.  

Així, doncs, entorn de 1900, Maragall, Güell, Gaudí, Torras i el propi jove Prat 

proposaven, basant-se en un conjunt d'idees difós per Maragall a partir de 1893, que 

incloïa autors tant diversos com Carlyle, Ibsen, Nietzsche, Renan, Tolstoi i, sobretot, 

Ruskin, una  refundació de la societat. Proposaven una nova societat on les estructures 

polítiques responguessin a l'ideal platònic i agustinià de la República i de la Ciutat de 

Déu, el govern d'una aristocràcia moral, d'inspiració cristiana, que superés la sofistica i 

la mesquinesa del pretès govern democràtic754. On les relacions econòmiques es 

moguessin dins d'un corporativisme que no enfrontés les classes socials ans busqués 

l'harmonia entre elles, a través d'unes relacions orgàniques, naturals, que trobaven en la 

família patriarcal el seu model paradigmàtic. No en va l'obra culminant d'aquest 

moviment fou la Sagrada Família, amb tot allò que això significava i que comportava 

                                                 
752 Veure al capítol dedicat al Park Güell, l'apartat dedicat a la ciutat jardí on s'exposa la teoria social que 
hauria portat Güell a concebir el seu projecte de reforma social, basant-se en teòries econòmiques 
angleses com en el cas de Marshall. Sobre Güell veure Jaume VICENS VIVES, Industrials i polítics, 
dóna una visió de la vida i l'obra de Joan Güell. D'altra banda, Francesc CABANA, La burgesia catalana, 
conté una suscinta biografia de Güell i la seva activitat empresarial. Juan José LAHUERTA, Gaudí 
arquitectura ideologia y política, es centra molt especialment en el perfil intel·lectual, social i polític del 
mecenes molt més accessible que no pas el del artista. Destaca la voluntat de Güell d'aparèixer com un 
burgès il·lustrat, com un mecenes del Renaixement, com un home polifacètic que de la mateixa manera 
que es dedicava a estudis lingüistícs sobre l'origen de la llengua llatina, escrivia una tesi sobre 
microbiologia. Mentre que el seu esperit aristocràtic l'impedia intervenir en les comptesses polítiques de 
cada dia. 
753  Jordi CASTELLANOS,  Torras i Bages i Gaudí, dins Gaudí i el seu temps, Barcanova, Barcelona, 
1990. D’aquest article es dedueix que Gaudí hauria seguit el pensament de Torras i Bages. Creiem més 
aviat el contrari, que el bisbe hagué de fer caps i mànigues per justificar allò que feia l’arquitecte dins la 
seva concepció escolàstica de l’estètica. Altrament, Castellanos posa de manifest en Torras i en Gaudí 
l’existència d’un materialisme catòlic que es nega a separar matèria i esperit. Subscriuríem aquest aspecte 
encara que per raons diferents, vinculades a les mateixes arrels romàntiques del pensament de Gaudí.      
754 MARAGALL, Justícia Social, dins O. C., edició de 1947, p. 1417, és un bon resum d'allò que acabem 
d'exposar, porta data d'abril de 1903. 
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també una exaltació del treball manual, simbolitzat en la figura de Sant Josep, el culte al 

qual havia promogut precisament la construcció del temple755.  

Sant Josep era el símbol de l'artesà cristià que es reivindicava. El treball del 

fuster, o del picapedrer, és tan necessari com el de l'arquitecte. Per a construir la gran 

catedral, afirmava Ruskin, com a la natura, cada element és necessari i tots junts formen 

un conjunt orgànic. Reivindicar el treball és, però, també, reivindicar la matèria. Ruskin 

exalta el valor del treball manual i l'iguala a l'intel·lectual. Ho fa revalorant la feina de 

l'artesà i dels antics oficis i ho fa donant un sentit espiritual al treball manual. El treball 

a la fàbrica és un treball degradant perquè l'obrer no és conscient de la utilitat del seu 

treball, l'home ha de treballar per la utilitat no pel salari, i, en aquest punt, les 

coincidències amb el concepte d'alienació marxista podrien ser àmplies. Tan àmplies 

com establir una relació directa entre home i matèria  a través del treball, fins arribar a 

una societat ideal, l'arribada del regne de Déu, on treballar fos com un joc de nens. Cal 

tornar a la infantesa, a la natura. El treball manual, el contacte amb la naturalesa, el no 

treballar per diners sinó per a una finalitat útil, ens porten a una societat precapitalista, 

on el valor abstracte del diner encara no havia estès el verí entre els homes d'aquest món. 

Una nova societat diu Ruskin, citant Isaïes, on el llop dormirà amb l'anyell, la pantera 

amb el cérvol, i un nin els conduirà a tots. El projecte social interclassista, basat en el 

valor del treball, que Güell proposava i que Gaudí havia de transformar en símbol. El 

símbol del trànsit a la nova societat industrial. 

Aquest símbol fou el Park Güell. Ja hem explicat en la tercera part d’aquest 

treball com aquest parc intentava representar a través d’una tema mitològic l’equilibri 

necessari entre naturalesa i cultura i com per representar això entre molts altres motius i 

temàtiques, que també hi són presents, Güell i Gaudí havien tornat al mite de Delfos, a 

la lluita entre les divinitats més antigues i els olímpics, un tema recorrent tant en Hegel 

com en Nietzsche. Això, evidentment, en el temps d’Èsquil tenia una lectura religiosa i 

en tenia una altra de política, antidemocràtica, contra els canvis que s’estaven operant 

en el govern d’Atenes, una reivindicació de les lleis antigues. Si més no, un equilibri 

entre les divinitats, entre el civil i el religiós. Güell i Gaudí també propugnaven una 

societat fonamentada en un socialisme cristià, en relacions jeràrquiques, on 

l’aristocràcia del treball, en la concepció ruskiniana, dirigís de forma gairebé teocràtica 

                                                 
755 Bocavella el primer promotor de la Sagrada Família era un entusiasta del culte a Sant Josep, un dels 
principals objectius del temple era reivindicar aquest personatge una mica marginat dins la visió que es 
tenia de la vida de Jesús.    
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un organisme social harmònic, on les classes socials col·laboressin perquè s’inspiraria 

en institucions naturals com són la família i el treball. El lligam que existeix entre 

empresari i treballadors, entre Güell i els obrers de la seva colònia, no és merament civil 

o polític, és un vincle de sang, com ja va veure Hegel, de naturalesa simbòlica, i per tant 

també natural i inesborrable, com ho és la venjança de les Eumènides contra el matricidi. 

Per això, el fill de Güell va donar la seva pròpia pell per als obrers ferits en un accident 

laboral, perquè eren carn de la seva carn756. El lligam que existia entre ells era molt 

superior a l’establert per l’estat liberal, era de naturalesa religiosa.  

Però el parc era una obra civil, el simbolisme religiós només es podia donar en 

una església. Aquest fou el repte de Gaudí a la Colònia Güell. Com podia l’arquitectura 

reflectir els canvis tan profunds que s’estaven operant en la societat? Com podia 

l’arquitectura restablir l’equilibri entre el cultural i el natural, entre el civil i el religiós, 

entre l’humà i el diví?      

 

5.3. Antoni Gaudí, empatia i abstracció  

Hem dedicat l’anterior apartat a una anàlisi política, social, econòmica, si es vol, 

que té la seva importància, sens dubte. Tanmateix, la pregunta és encara si aquesta 

anàlisi justifica i abasta una explicació global d’un dels edificis formalment més 

rupturistes de la Història de l’Arquitectura del Renaixement ençà.  

La cripta de l’església de la Colònia Güell ens situa pel seu caràcter 

revolucionari davant la necessitat d’ampliar qualsevol paradigma d’anàlisi. Hem dit 

abans que, a la Sagrada Família, Gaudí havia contraposat l’arquitectura de l’espai, 

símbol de l’esperit en l’interior, mentre que a l’exterior havia deixat créixer la matèria 

generant un primitivisme bàrbar i volgudament ingenu, propi d’una arquitectura 

preclàssica, que Hegel hauria definit com a simbòlica.  

La relació entre art i naturalesa, que trobem tant patent en Gaudí és d’altra banda 

una característica recorrent tant de l’art com de la crítica de la primera dècada del segle 

XX que es preparava per a la gran catarsi abstraccionista. L’obra de Picasso en el camp 

artístic i en el camp teòric les tesis de Wilhelm Worringer, exposades a Abstracció i 

empatia757, (publicat el l907, l’any anterior a l’inici de les obres de la cripta) mostraven 

quines eren les preocupacions artístiques del moment. La reflexió sobre la relació entre 

art i naturalesa estava evidentment en un primer pla.  

                                                 
756 LAHUERTA, Antoni Gaudí...., p. 200 
757 Wilhelm WORRINGER, Abstracció i empatia, Edicions 62, Barcelona, 1987 
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Si repassem una mica l’obra d’aquest pensador ens adonem que per a ell la 

història de l’art  constituiria un procés dialèctic entre tendències abstractes i naturalisme 

empàtic. De fet, doncs, Worringer parteix de plantejaments propers a Hegel en 

considerar la història de l’art com una dialèctica entre la tendència conceptualista, 

abstracta, i la tendència naturalista. Aquesta dialèctica s’hauria donat des l’antic Egipte, 

on s’haurien enfrontat el realisme popular amb l’abstracció sacerdotal758 i constituiria la 

clau per interpretar l’evolució artística des d’un nou paradigma vàlid per a totes les 

cultures que no es basés en el saber fer sinó en el voler fer, la voluntat artística absoluta, 

un terme que Worringer manlleva d’Alois Riegl, que el definia com a voluntat de forma. 

Això deslliurava l’art de les formes imitatives i obria una nova etapa, tant per a la crítica 

com per a la creació759.  El naturalisme empàtic no té res a veure amb el criteri 

d’adequació entre la representació i la cosa, allò que en diem imitació, sinó que 

consisteix en una aproximació a la realitat, a la mateixa vida orgànica. Allò que 

Worringer defineix com a empatia només pot ser considerada  com a premissa de la 

voluntat artística allà on aquella es decanta cap el verídic i l’orgànico-vital, és a dir cap 

al naturalisme en el sentit més elevat. L’art neix de necessitats psíquiques i ha de 

satisfer necessitats psíquiques760. La necessitat d’empatia, deia Worringer basant-se en 

Thedor Lipps761, respon a la necessitat de fruir de la transmissió de la vivacitat orgànica, 

la vida, en una paraula. “Per nosaltres el valor d’una línia  o d‘una forma consisteix en 

el valor de la vida que per nosaltres l’element conté. Només manté la bellesa a través 

de la nostra sensació vital, que li endossem de manera fosca.762”  Així, doncs, el 

naturalisme empàtic consisteix en la identificació inconscient d’elements, que degut al 

seu caràcter orgànic, és dir la seva coincidència estructural amb el nostre propi 

organisme, ens provoquen una fruïció. Aquest procés s’esdevé de manera inconscient, 

és a dir fosca (no conceptual), i l’artista és el mag capaç de deixondir les connexions 

estructurals entre l’orgànic exterior, en la naturalesa, i l’orgànic interior, en el jo que 

frueix. Ens trobem, per tant, prop de Schelling763, però també Shopenhauer i del primer 

                                                 
758 Ibid., p. 52 
759 Ibid., p. 49 Worringer partia de les teories d’Alois Riegl, que considerava la voluntat artística com un a 
priori. Veure Stilfragen i Spätrömische Kuntsindustrie.  D’altra banda pretenia superar la crítica 
positivista, materialista, de Gottfried Sempe o d’Hyppolite Taine.  
760 Ibid., p. 52 
761 Ibid., p. 44 i 45. Cita un article sense esmentar-ne el títol, publicat a la revista Zukunft  el 1906 
762 Ibid. p. 54 
763 F.W.J. SCHELLING, Sistema del idealismo trascendental, paràgrafs 614 a 618. Antropos, Barcelona, 
1988, pgs. 411a 416. També Tratados para el esclarecimiento del idealismo de la Doctrina de la Ciencia, 
S.W., I. p. 311, citat en l’anterior traducció, nota 72  
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Nietzsche764. Sobretot, perquè aquest art empàtic, té evidentment un caràcter dionisíac. 

“La seva premissa psíquica (...) és el procés d’empatia, l’objecte més pròxim del qual 

sempre és l’orgànic i l’anàleg al subjecte; és a dir que dins l’obra d’art s’esdevenen 

processos formals que corresponen a les tendències orgàniques naturals de la persona, 

i li permeten fruir a través de la contemplació estètica, amb el seu sentiment vital intern 

i amb la necessitat interna d’activitat, dins del corrent d’aquest esdeveniment formal 

que l’omple de felicitat. La persona portada per aquest moviment indescriptible i 

incomprensible, sent aquella calma benaurada que es produeix en ella quan, redimida 

de la diferenciació de la seva consciència individual, pot gaudir la benaurança del seu 

ésser purament orgànic.765” El principi d’empatia retorna l’home contemporani a 

l’home primitiu. I li retorna, com a darrera resignació del saber, la sensibilitat per a la 

cosa en si. “Aquest món visible en el qual estem- Worringer citava Schopenhauer- és 

l’obra de Majà, un màgic promogut, una aparença sense durada, en si irreal, 

comparable amb una il·lusió òptica i amb el somni, un vel que circumscriu la 

consciència humana, un quelcom sobre el qual es pot dir com a cosa vera i com a cosa 

falsa, què és i què no és.766”  El primitivisme, doncs, l’orgànic, ens situa més enllà del 

pla conceptual on es dirimeix veritat i mentida a nivell merament intel·lectual, i ens 

transporta al veritable del material, a la unitat fonamental amb la naturalesa, que, 

superant qualsevol alienació del subjectiu (vel de Majà), ens enfonsa en l’objecte de 

manera que subjecte i objecte es reconcilien en un moment feliç767. 

 Però si el principi d’empatia representa el dionisíac, perquè representa la vida, 

però també representa el fosc, el que no pot ser explicat, i el que transcendeix al 

llenguatge conceptual, igualment decisiu en el desenvolupament ha estat l’instint 

d’abstracció. “De la mateixa manera que l’impuls d’empatia com a premissa de la 

vivència estètica troba la seva satisfacció en la bellesa de l’orgànic, l’impuls 

d’abstracció troba la seva bellesa en els elements inorgànics que neguen la vida, en el 

cristal·lí o, universalment parlant, en tota legitimitat i necessitat abstractes. 768.”  Les 

tendències abstractes serien conceptuals. Els pobles primitius no tractaren de reproduir 

la natura, sinó d’ordenar-la. La màxima expressió d’aquest ordre fou l’abstracció 
                                                 
764 Friedrich NIETZCHE, El origen de la tragedia, Espasa-Calpe, 2000, p. 92  
765 WORRINGER, op. cit., p. 71 
766 Ibid., p. 58 La cita de Schopenhauer correspon a Kritik der Kantischen Philosophie 
767 Comparar amb SCHELLING, op. cit., “Pero dado que la libre tendencia  a la autointuición en esa 
identidad era  lo que desunió originariamente la inteligencia consigo misma, el sentimiento que 
acompaña a esa intuición será el sentimiento de una satisfacción (Befriedigung) (…) “se sentirá 
sorprendida y feliz (beglückt) por esa conciliación.” 
768 WORRINGER, op. cit., pgs. 44 i 45. Aquesta idea es va repetint al llarg del text.  
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geomètrica. “Aquesta abstracció expressa, de la manera més consumada i única 

imaginable per a les persones, l’emancipació de tota contingència i temporalitat de la 

visió del món.769”  Per això l’instint d’abstracció rebutja tota connexió amb la naturalesa, 

i es refugia en allò conceptual i, en sentit kantià, apriorístic. “La necessitat primària de 

les persones és alliberar l’objecte sensorial, mitjançant la representació artística, de la 

terbolesa que l’envolta a causa de la tridimensionalitat.770”  D’aquesta manera si 

l’empatia representava la força vital del dionísiac, o de l’eròtic si es vol. L’abstracció 

representa tota la força ordenadora, però també repressiva, de l’apol·lini, o dit en termes 

freudians, l’impuls de Thanatos. “En l’impuls d’abstracció, la intensitat de l’instint 

d’autoalienació és molt superior tant en l’amplitud com en les conseqüències. Aquí no 

es tracta com en l’estat d’empatia d’un impuls per alienar-se de l’ésser individual, sinó 

d’un impuls que reflexionant sobre el necessari i l’immutable, vol alliberar-se de la 

casualitat que regeix l’existència humana, de l’arbitrarietat aparent de l’existència 

orgànica en general. La vida com a tal és considerada una pertorbació del fruir 

estètic771.”  Ja hem explicat, en el capítol corresponent, com Gaudí es mogué entre 

ambdós impulsos, i com aquesta dualitat quedà reflectida en les façanes exterior i 

interior de la Sagrada Família. La façana interior, subjecte al principi de 

desmaterialització que Hegel suposava com a màxima aportació de l’arquitectura gòtica, 

desenvolupava un programa místic, en el qual la pedra desapareixia per donar lloc tan 

sols a una arquitectura de l’espai: això significava l’alienació de tot allò material, per 

assolir l’espiritual, cosa que, com bé va dir Santa Teresa, i recordant allò que Plató, els 

càtars i els budistes sabien des de molt antic, només s’assoleix alliberant-se del corporal. 

Tanmateix, cal recordar, a la banda exterior del mur de la mateixa façana, Gaudí havia 

desenvolupat un programa vitalista totalment oposat, tal com ja hem referit, de manera 

que abstracció i empatia venien a coincidir en l’obra del genial arquitecte, com en 

l’exposició teòrica de Worringer. 

Aquesta dicotomia, però, pertanyia encara a una fase anterior en el 

desenvolupament del programa artístic de Gaudí, una fase en la qual, l’arquitecte encara 

dubtava entre ambdós plantejaments. A l’església de la Colònia Güell, Gaudí es 

proposarà fer una síntesi d’abstracció i empatia a la recerca de l’abstracció del 

                                                 
769 Ibid., p. 80 
770 Ibid., p. 61 
771 Ibid., p. 62 
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material772. Això significava d’una banda allunyar-se de qualsevol apriorisme, dels 

mateixos càlculs matemàtics, i basar-se totalment en un sistema empíric, que només es 

demostrava a posteriori. Però d’altra banda implicava també la recerca d’un nou 

paradigma de construcció.  

L’abstracció antiga, fugint de l’espai naturalista, havia buscat la representació 

conceptual en el pla i havia generat el hieratisme egipci i mesopotàmic. L’empatia grega 

havia volgut individualitzar el conceptual, convertir-lo en cosa en l’espai, i havia donat 

lloc al classicisme. La relació dialèctica entre ambdós principis podia resumir la història 

de l’art occidental fins a la síntesi renaixentista. D’aquesta manera Worringer aplicava 

la metodologia hegeliana al seu sistema773. Però l’art contemporani tenia necessitat de 

superar aquesta síntesi, d’assolir, Worringer citava Riegl, “la individualitat material 

tancada de les coses774”.   Worringer esmentava dues opcions a través de les quals la 

història de l’art hauria transitat aquest camí, de transcendència vers la cosa en si. La 

primera hauria estat “aconseguir aquesta unitat material tancada tot excloent la 

representació espacial i qualsevol afegit subjectiu.” Però també hauria intentat “de 

redimir l’objecte de la seva relativitat i immortalitzar-lo per mitjà d’una aproximació a 

les formes cristal·lines abstractes.”  La primera recercava, Worringer es tornava basar 

en Riegl, “reproduir les coses del món exterior en llur individualitat material 

intel·ligible, i alhora, enfront de l’aspecte patent de les coses exteriors de la natura, 

evitava i suprimia tot allò que pogués enterbolir i afeblir la impressió directament 

convincent de la individualitat material.775” Per tant estàvem davant d’un procés, 

totalment oposat a l’impressionisme. Un  procés on l’objecte hauria de construir-se a si 

mateix, esdevenir ell mateix, alliberant-se de tot apriorisme subjectiu. Estaríem molt 

propers a allò que Nietzsche havia definit com a artista objectiu, el cor de sàtirs de la 

tragèdia grega, completament integrat en la Naturalesa i que actua segons els seus 

                                                 
772 És a dir la revelació no conceptual i no imitativa d’allò que es material que segons Schopenhauer, citat 
per NIETZSCHE, op. cit., p. 147 i ss., es donava en la música. “En efecto, la música, si la consideramos 
como expresión del mundo, es una lengua universal elevada a la más alta potencia, que está con la 
generalidad de las ideas en una relación idéntica a la que existe entre esas ideas y las cosas concretas. 
Pero su generalidad no es esa generalidad vacía de la abstracción (...) “siempre exclusivamente en la 
generalidad de la forma pura, sin la sustancia, siempre solamente en cosa en sí” (...)” la música difiere 
de de las demás artes en que no es la reproducción de la apariencia .(...) y representa así, frente  al 
elemento físico el elemento metafísico del mundo. El mateix Nietzsche havia reblat abans, p. 85 “La 
música es independiente de la imagen y de la idea; no tiene necesidad de ellas.”  Es tractava de defugir el 
paradigma pictòric i arquitectònic per passar-se al paradigma musical. Això s’esdevindrà en l’art abstracte 
o, més ben dit, no figuratiu. Gaudí en féu els primers assaigs. 
773 WORRINGER., op. cit.,  p. 74 
774 Ibid., p. 75 
775 Ibid., p. 75 
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designis776. Això és precisament el que intentà Gaudí en el programa escultòric de la 

Sagrada Família a través de dos mètodes diferenciats, els quals ja hem fet esment. Els 

emmotllats, que responien al realisme tradicional, però evitaven el subjectivisme de 

l’artista. I l’escultura abstracta on eren els materials els qui revelaven les seves pròpies 

formes, sense haver rebut una forma, entès aquest terme com a imitació subjectiva d’un 

objecte. Alhora l’escultura abstracta, com les pròpies estructures arquitectòniques, 

permetia acostar, o posar de manifest l’estructura oculta de la matèria, les formes 

cristal·lines abstractes. 

Això pel que feia a l’escultura. Però Gaudí intentà aplicar aquests principis a la 

cripta i al conjunt de l’església, i també al projecte de la Sagrada Família, en les pròpies 

estructures arquitectòniques. És per això, però no tan sols per això, que cal parlar d’un 

edifici revolucionari.   

Però aquest només és un aspecte de la voluntat de transcendència de l’església 

de la Colònia Güell. En aquest mateix edifici, sobretot en la cripta, que és el coneixem, 

el predomini del material és abassegador, de manera que allò que Worringer havia 

definit com a empatia hi té una presència i un simbolisme determinant, que ens trasllada 

a un coneixement directe de la cosa, a un retorn al més primitiu, al bàrbar i 

preconceptual. De manera que l’obra es planteja com una dialèctica entre l’abstracció 

objectiva de l’estructura i de l’espai, de caràcter desmaterialitzador i espiritual, i la 

presència del material com a tal, presentat en brut, en el seu aspecte més bàrbar. La 

cripta recercava la síntesi d’aquestes característiques antitètiques. És per això que estem 

parlant d’un monument fundacional de l’art contemporani. 

Estem doncs davant d’una doble via a través de la qual ens acostem al sagrat a 

través de l’art: d’una banda l’abstracció objectiva d’una arquitectura que recerca 

l’estructura interna de la cosa, però, alhora, té una voluntat desmaterialitzadora, doncs la 

cosa no es presenta com a tal sinó com  a estructura cristal·lina. De l’altra, l’abstracció 

empàtica que porta a Gaudí a presentar els materials prescindint de forma, en el seu 

aspecte original.  

L’arquitectura de l’espai, la creació d’un espai espiritual absolutament 

desmaterialitzat havia estat, segons Hegel, la gran ambició que el gòtic havia aconseguit 

creant una autèntica arquitectura religiosa, que transcendia el material, en el ben entès 

que ja no ordenava la matèria sinó que construïa l’espai, el buit, símbol de l’esperit.  

                                                 
776 NIETZSCHE, op. cit., p. 74 
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Estaríem parlant, doncs, d’una arquitectura mística en el seu sentit més radical, d’una 

arquitectura del no res. Representava la culminació del projecte d’arquitectura cristiana 

iniciat per Friedrich Schlegel. Gaudí creia haver assolit aquest cim. Però també al llarg 

d’aquest llarg procés s’havia posat de manifest la revelació que contenia el material, el 

bàrbar, el misteriós, com element no conceptual, però revelador d’allò que no pot ser 

expressat conceptualment. Aquesta havia estat la doble l’herència del romanticisme, a la 

qual el neogòtic no havia aconseguit donar forma. 

 Aquesta síntesi era absolutament necessària per donar-li sentit cristià i, més 

concretament, catòlic, a la nova arquitectura perquè en la concepció de Hegel, el pes de 

la idea, del conceptual anorrea tota presència de la naturalesa, que resta com una mera 

emanació de l’esperit. Calia contraposar a l’espiritualisme hegelià, que d’altra banda 

s’adeia amb el misticisme de Gaudí, el materialisme romàntic, d’arrel panteista que, 

fruit del pensament de Schelling i de Novalis, però també de Nietzsche, l’arquitecte 

havia de conèixer a través de la influència de Joan Maragall. 

 

5.4. L’organicisme de Gaudí 

Sembla evident, amb el que hem vist fins aquest punt i considerant sobretot allò 

que hem exposat sobre el Park Güell, que Gaudí comparteix amb el moviment romàntic, 

i amb el mateix Hegel, una idea organicista de la naturalesa. La naturalesa és quelcom 

viu, dominat per una estructura secreta, la forma que l'arquitectura ha d'aplicar-se a 

descobrir a fi d'esdevenir arquitectura  natural. La naturalesa és  el viu, per a Hegel 

perquè és l’objectivització de la idea i en aquest sentit la seva concepció és 

necessàriament orgànica. 

La naturalesa en Hegel no és pas allò contraposat a l'esperit absolut, ni com a 

realitat d'igual valor ni com a límit. Sinó que, més aviat, la naturalesa ha estat posada, 

produïda, per ell, amb la qual cosa passa a ser un producte al qual se li ha sostret el 

poder de comportar-se com a límit o barrera. Tanmateix, si bé la naturalesa ha estat 

posada per l'esperit absolut, hi ha estat posada com a alteritat, com allò altre de l'esperit, 

que es distingeix de si. Ara bé, l'esperit només es pot pensar com a activitat dinàmica, 

com a un procés continu d'objectivació i de subjectivació i novament d'alienació, i per 

això com a diferència absoluta de si en si mateix. La naturalesa seria, doncs, la realitat 

que porta en si i abasta la idea absoluta, doncs ella és la idea posada per l'esperit absolut 

sota la forma de l'altre de l'esperit.  En aquest sentit és produïda. Però l'esperit, en la 

seva dinàmica contínua, parteix de la seva subjectivitat, abans d'esdevenir objectiu i 
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reconciliar-se amb la idea que  ha esdevingut l'altre en la naturalesa, i es en aquesta 

subjectivitat que l'esperit i la naturalesa s'enfronten en l'alteritat i  la naturalesa és 

concebuda com a límit777.    

La naturalesa, doncs, és la manifestació exterior de la idea. Aquesta mitjançant 

un procés d'alienació s'objectiva, és a dir es dóna en l'espai i en el temps, produint el 

món orgànic. El món material és la multiplicitat i es presenta com a caos que cal 

ordenar en un univers, a través d'un procés dialèctic. D'aquesta manera es supera 

l'escissió inicial necessària, en quant que la idea s'ha d’objectivar en realitat. Tot 

l'existent només té realitat en tant que és una existència de la idea. Però, la idea, a la 

vegada, ha de realitzar-se externament i ha d'assolir una determinada existència donada 

com a objectivitat natural i espiritual. La primera existència de la idea és la naturalesa i 

la primera bellesa és la bellesa natural. Però la naturalesa no té res revelar, la bellesa 

natural és també una creació de l'esperit i per tant quelcom que l'esperit prèviament ja 

coneixia i és en la mirada interior, en la reflexió on l'esperit es podrà desvelar a si 

mateix, perquè la matèria no hi pot aportar res.    

L'idealisme concep com a sistema, com a organisme, els seus elements. Tot allò 

inanimat, que constitueix la naturalesa mineral, no són merament parts que es connecten 

i es comporten entre si, sinó membres d'un sistema. És a dir ja no existeixen per a si, per 

separat, sinó que tan sols tenen veritable existència en la seva unitat ideal. Tanmateix, la 

naturalesa morta, inorgànica, no és adequada  a la idea i només l'orgànic i viu és una 

realitat de la mateixa. Doncs, en primer lloc, en el viu la realitat de les diferències del 

concepte està donat com a real; en segon lloc, allà es dóna la negació  de les mateixes en 

forma merament real, per quant la subjectivitat ideal del concepte es sotmet a aquesta 

realitat; i, tercer, allà està l'anímic com aparició afirmativa del concepte en la seva 

realitat, com a forma infinita, que té el poder de conservar-se a manera de forma dels 

seus continguts778.  El procés de la vida comprèn una doble totalitat: per una part, portar 

constantment a l'existència sensible les diferències reals de tots els membres i 

determinacions de l'orgànic; però, per altra, si aquests volen petrificar-se en una 

particularitat autònoma i tancar-se entre si com a diferències fermes, fer valer en ells la 

seva idealitat general, que és la seva animació. Aquest és l'idealisme del viu. 

Tanmateix, sembla evident que Gaudí estava allunyat d’aquesta concepció 

radicalment idealista, amb un pòsit luterà, agustinià, neoplatònic, i que ell, més aviat, 

                                                 
777 HEGEL, Lecciones de Estética, vol I, p. 86  
778 HEGEL, Estètica, vol I, p. 109 
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s’havia d’acostar a concepcions que dins del mateix idealisme donessin una explicació 

més dualista de la realitat i que concedissin una certa entitat al material, tot i que 

reconeguessin la seva unitat profunda amb l’espiritual, com es desprèn de les doctrines 

de Schelling i, sobretot, de Novalis, que li arribaven a través de John Ruskin i, de forma 

més directa de Joan Maragall.779  

Sembla evident que Gaudí parteix d'una concepció organicista de la naturalesa 

que aparentment ens portaria a l'Edat Mitjana. Una concepció d'origen aristotèlic en la 

qual l'home pot aprendre del funcionament de la naturalesa una  lliçó d'ordre moral. La 

naturalesa apareix com una segona revelació que complementa la Bíblia. Només ens 

caldria esmentar aquelles paraules que tants cops se li han atribuït: “Hi ha dues 

revelacions una de la moral i la religió i l’altra la que es guia pels fets i que és el gran 

llibre de la naturalesa.780”  per emparentar-lo amb una de les més tradicionals doctrines 

del catolicisme. Tanmateix cal tenir en compte el moment que vivia Gaudí i que el mot 

natura no era pas un mot innocent o neutre, sinó que tenia darrera tota la tradició de 

Rousseau i tota la tradició del Romanticisme alemany  i del propi Ruskin. En tot cas es 

tractaria d'una reinterpretació del concepte medieval i, evidentment, d'una 

reinterpretació postromàntica. Perquè el romanticisme alemany ja havia reinterpretat 

aquesta concepció de la natura i ja l'havia adaptada. La concepció de la natura com a 

segona revelació no procedeix pas del tomisme sinó de Ruskin, quan parla de la Natura 

com a canal de sagrades veritats que per cap altre medi poden ésser revelades  o 

afirma que el culte a la Natura porta amb si tal sentiment de la presència del Gran 

Esperit. Maragall, i evidentment també Gaudí, interpreta correctament Ruskin llegint 

Déu. Déu es manifesta a través de la naturalesa, però aquesta no és una idea medieval 

que Gaudí recuperi, sinó que és un tòpic estès per Ruskin i que té els seus orígens en 

l'idealisme alemany, que si que l'extreu de la tradició panteïsta moderna que s'inicia amb 

Giordano Bruno i que fent una autèntica cadena passa a Spinoza  i Shaftesbury d'aquest 

a Diderot, Deschamps i Buffon i enllaça amb el preromanticisme alemany amb Herder i 

Goethe i finalment a l'idealisme de Novalis i Shelling. Ruskin, a més, també havia begut 

de les fonts del neoplatonisme de l'Escola de Cambridge i recollia la tradició de 

Marsilio Ficino i Pico della Mirandola, que consideraven la natura com a esperit creador 

de formes plàstiques i que l'ànima de l'univers es manifesta mitjançant aquesta potència  

                                                 
779 Sobre el concepte de  Natura Naturans en SCHELLING, Sistema del Idealismo Transcendental, 
paràgrafs 490, 491, i 492, que advoca pe r la unitat d’esperit i naturalesa. Veure també Antoni MARÍ, 
L’home de geni, p. 213.  
780 Joan BERGÓS i MASSÓ,  Gaudí, l'home i l'obra, Lundwerg, Barcelona, 1999  
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originària que s'estén a tot i que tot ho anima781. Per a Giordano Bruno la forma de la 

natura coincideix fins a cert punt amb l'ànima. Tota forma és produïda per una ànima, 

com totes les coses són animades per l'ànima del món i tota la matèria esdevé penetrada 

en totes les seves parts per ànima i esperit782. Aquestes idees, de caràcter panteïsta estan 

presents en Maragall, molt clarament en el poema Les muntanyes, com també les 

trobem en Gaudí. Tanmateix el camí que seguiren fou complex. Shaftesbury interpreta 

Bruno i creu que es tracta de copiar, darrera les manifestacions de la natura, la forma 

que subjau en totes elles, aquesta forma interior idèntica que tenen totes les 

manifestacions de la natura, mostra que totes elles són obra de la mateixa mà. ¿Què es 

proposa, sinó, Gaudí en el seu intent de descobrir l'arquitectura natural, amb les seves 

maquetes funiculars i els seus càlculs sobre l'inclinació dels elements sustentants en 

relació a la distribució de pesos dels elements sustentats? Per a Shaftesbury el món es 

l'obra d'un sovereign Artist of the Universal Plastick Nature. El virtuós és l'ànima que 

continua l'acció creadora i reprodueix en la seva obra l'acord analògic universal. 

Recordem la cèlebre frase atribuïda també a Gaudí i citada arreu : “La creació continua  

incessantment per mitjà dels homes. Els que cerquen les lleis de la naturalesa per 

conformar-hi noves obres col·laboren amb el creador. Els copistes no col·laboren per 

això l’originalitat consisteix en tornar a l’origen” 783   Per Shaftesbury l'home virtuós, 

aquell que Gaudí diria que continua la creació, és l'amic de la natura aquell qui retroba 

en el si més profund de la seva naturalesa aquell estat formatiu de l'esperit del món784.   

En dos articles apareguts entre març i abril de 1903785, Joan Maragall comentava 

l'aparició del llibre "Natura", una antologia de textos de Ruskin sobre la naturalesa, en 

traducció i amb pròleg de Cebrià de Montoliu. Maragall en destacava sobretot el 

fragment on Ruskin fa una aportació teòrica fortament influïda pels romàntics alemanys 

sobretot per Novalis, autor que d'altra banda també havia influït de manera determinant 

sobre el propi Maragall786. "L'amor a la natura hont ha existit, ha estat un element fidel 

y sagrat del sentiment humà. El culte de la natura porta ab sí tal sentiment de la 

                                                 
781 MARÍ , op. cit.  p. 56  
782 Ibid., p. 57 
783 BERGÓS I MASSÓ,  op. cit., p. 34 
784 MARÍ, op. cit p. 57 
785 MARAGALL, Ruskin en catalán, Obra Completa, volum II, pgs. 213-216  
786 La influència de Novalis sobre Maragall és un fet reconegut per tota la crítica i per ell mateix. Veure 
article Novalis, de 3 d'abril de 1901, Obres Completes, vol II, Selecta, Barcelona,  1981. "Con Emerson, 
Carlyle y Ruskin son los padres de un nuevo idealismo," del que evidentment ell participava. Maragall 
havia traduït també Novalis al català Enric Ofterdingen, Obres Completes, Selecta, edició de 1947, 
pàgines 479-558. Amb un pròleg sobre vida i importància de l'autor alemany.     
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presència del Gran Esperit, com cap sol rahonament es capaç d'induhir o de rebatre, y 

arreu hont el culte de la natura es ignocentment practicat, devé'l el canal de certes 

sagrades veritats, que per cap altre medi poden ésser comunicades787". Sembla evident 

que en aquest punt trobem ja una clara oposició a Hegel, doncs per a Ruskin l'home pot 

a través del sentiment provocat per la naturalesa arribar a un coneixement molt més 

elevat que el que pot obtenir mitjançant el raonament intel·lectual, mentre que en Hegel 

la natura només intervindria en una primera fase del desenvolupament de l'esperit. "Ben 

lluny de suposar que aquest amor a la natura estigui relacionat amb la decrecencia del 

nostre temps, crech, al contrari, qu'está propiament relacionat ab sa bondat y llibertat, 

que aquest es precisament l'element més sá que propiament ens pertany, y que d'ell, 

quan en lloch de cultivarlo ab lleugeresa i ignorancia, ho fem seriosament, y com un 

dever, n'eixirán resultats d'una importancia actualment inconcebible; y apareixerán 

llums que, per primera vegada en la historia de l'home, li revelarán la veritable 

naturalesa de sa vida, el veritable camp de sas energías, y las veritables relacions entre 

ell y'l seu creador788" . La natura, doncs, és el principal element de revelació per a 

l'home. La religió té el seu origen en la natura, com ja havia vist Hegel, però mentre que, 

per aquest autor, en convertir-la en objecte i reinterpretar-la, la natura ja no té res més a 

dir, per a Ruskin la natura sempre serà la principal font de revelació religiosa per a 

l'home. Almenys així ho interpreta Maragall "Y el ser para Ruskin consiste en la 

contemplación de la Naturaleza con el amor que descubre el creador a través de 

ella789". Déu, doncs, es manifesta a través de la naturalesa, aquesta idea tan manipulada 

que ha esdevingut un altre tòpic de la crítica gaudiniana.        

Així doncs, la naturalesa com a segona revelació complementària de la revelació 

escrita és una idea recurrent entre les frases atribuïdes a Gaudí. Es tracta, evidentment, 

d'una visió medieval lligada a l'escolàstica que Ruskin recupera, però ja hem vist que 

Ruskin no en tenia res de medieval, i si molt de romàntic. Hegel afirmava  que només el 

viu és autènticament representació de l'esperit. Per Ruskin, en canvi, tota la naturalesa 

és viva i és material. Cal comprendre aquest gran organisme, cal comprendre les lleis de 

                                                 
787 John RUSKIN, Natura, Introducció, tria de textos i traducció de Cebrià de Montoliu. Joventut, 
Barcelona, 1903. Una selecció anterior de textos de Ruskin, del mateix antòleg i traductor havia aparegut 
el 1901, a l'Avenç, amb el títol John Ruskin, fragments traduits de l'inglès. Joan Maragall havia publicat 
un altre article sobre Ruskin el febrer de 1900, coincidint amb la seva mort, en el qual es consagra a 
explicar les idees més generals de l'esteta anglès, tant en l'aspecte artístic com en el social. També és 
possible que Maragall fos el traductor de la conferència "Work" (Trevall) publicada dos anys abans. En 
aquest paràgraf és clara la influència de Schelling i  Novalis.     
788 RUSKIN, Natura, p.234 
789 MARAGALL, Ruskin en catalán, O. C. II, p. 216 
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l'Univers, cal acostar-se a la natura no d'una manera superficial, sinó entendre-la com a 

ordre. "Ai que no fórem prou savis. Hem près la semblança superficial per la substància 

perdurable; ens hem allunyat de les lleis d'aquest Univers i, mireu, el Caos desenfrenat 

i la Quimera inane ja's preparen per a devorar-nos790" Un ordre que com ja 

preconitzava Novalis és un ordre viu i que Ruskin descriu de la següent manera donant-

li un sentit que bascula entre el franciscanisme més innocent i el panteisme: "L'instint 

que'ns porta á atribuir vida a les formes inferiors de la natura orgànica (.../...) les 

formas més simples de la natura son estranyament animadas pel sentiment de la 

presencia Divina; els arbres, les flors son tots, en certa manera, fills de Deu; y 

nosaltres mateixos llurs companys, fets de la mateixa pols, y sols més grans qu'ells per 

tenir una part més gran del poder Diví obrant en el nostre cors; y tots els fins ordinaris 

y formas palpablement visibles de las cosas devenen en las nostras ments subordinats a 

la llur gloria interna, a les veus misteriosas ab qu'ens parlen de Deu, y als variables y 

típichs aspectes per medi dels quals ens donan testimoni de santa veritat791."  És a dir, 

de la mateixa naturalesa, de la seva matèria, si la sabem interpretar, en podem extreure 

la veritat, perquè respon a una estructura única del món que és igual per als humans que 

per l'últim ésser i que és una manifestació divina. Com deia Novalis: "Buscar lo que no 

podemos ver ni sospechar, vislumbrar lo maravilloso de la piedra, !Ah, si aprendiese a 

tocar y a sentir792!  Abans hem remarcat com l'idealisme de Hegel, d'arrel luterana, 

entrava en conflicte amb una concepció catòlica del món molt més propera a un cert 

materialisme, la litúrgia de la paraula enfront de la litúrgia de la transubstanciació. 

Maragall afirmava que Novalis era protestant però que la seva ànima de poeta l'acostava 

irremissiblement al catolicisme793. Segurament els seus treballs de mineralogia com a 

director d'unes salines l'havien ajudat a arribar a aquestes conclusions. Comprendre la 

matèria, tota la matèria, com a cosa viva i com a manifestació de l'esperit és l'aportació 

que per la via de Novalis arriba a Ruskin. Aquest escriu sobre les pedres sota el títol de 

“Pa de pedra”: “Cap altre objecte hi ha en la Natura ahont més se pugui apendre 

                                                 
790 Cebrià de MONTOLIU, John Ruskin, fragments traduits de l'inglès, L'Avenç, Barcelona, 1901    
791 RUSKIN, Natura, pgs. 231 i 232  
792 NOVALIS, Los discípulos en Saïs, p. 51. També a Enric d'Ofterdingen "Potser la Natura no és ja 
fecunda com en altres temps, potser ara ja no la formen metalls ni pedres nobles, ni roques ni muntanyes 
i les plantes i els animals no arriben an aquell fabulós creixement de forces i estructura; però quan més 
s'ha anat eixugant aquella força creadora més han anat creixent les forces educatives, ennoblidores, 
comunicadores: l'esperit de la Natura s'ha tornat més sensible i enternit. (...) la natura va acostant-se a 
l'home; i lo que abans era pedra feréstegament fecunda, avui és una planta que creix pacífica." 
MARAGALL, Obra Completa, edició 1947, pgs. 517-518.  
793 MARAGALL, Novalis, O. C. II, edició de 1981  
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qu’en les pedras. (.../...)d’ella cap plaher pot lánguidament obtenir-se, com tampoc 

aliment, ni bé de cap classe, res fora del cor dur y de dons ingrats. Y tant mateix, 

concedeixla sols sigui un poch de reverencia y atenció y veurás que hi ha en elles pa 

pera la pensa, més que no pas en qualsevulga forma inferior de tot el paisatge.(.../...). 

La finesa del trevall de la  Natura es tan gran qu’en un sol bloch (.../..) pot  acumular 

tal varietat de formes y estructura, en petita escala, com ella necessita en gran escala 

per a ses montanyas794” . Que Gaudí hagués meditat sobre aquests aspectes que es 

debatien a Catalunya en el moment de la construcció de la cripta sembla inevitable, que 

aquestes idees estan presents a la seva obra de maduresa, tan a l'església de la Colònia 

Güell com al mateix parc o a la Pedrera, també. Tanmateix cal veure com aquestes idees 

arriben filtrades i reinterpretades per Maragall, que sens dubte exercí com "maître à 

penser".  La posició de Maragall respecte a la natura és fa palesa en la seva poesia, però 

no és aquest, evidentment, el lloc d'entrar a analitzar-la. Tanmateix en un article una 

mica més tardà, ja de 1911, aclareix de forma teòrica el seu pensament al respecte. 

Aparentment es tracta d'una mera crítica artística titulada Impresión de la exposición 

Sunyer, però, d'entrada, Maragall ja ens adverteix que ell de pintura no hi entén res i que 

en tota manifestació artística tan sols hi cerca la revelació variada del ritme únic i gran 

de la creació. Aquest ritme es pot sentir, és un batec, l'art és vida. Però l'artista sent més 

d'allò que pot transformar en pintura i aquest fet genera una tensió un patiment, el seu 

art esdevé imperfecte, un balbuceig, que es tradueix en uns contorns exasperats per 

l'expressió. Ens trobem davant l'art simbòlic tal i com l'havia definit Hegel, la forma no 

aconsegueix concretar-se i esdevé pràcticament abstracta. Maragall n'és conscient i 

escriu "Tenía el artista una visión del hombre primitivo unos ojos fascinados por la 

corporeïdad (dejadme decir eso) de las cosas, por las líneas que la masa de ellas 

recortaba en el aire795". En aquelles línies, diu el poeta, hi havia el diví secret de les 

coses, hi havia manifest el ritme de la creació. Cal aturar-se, però, en allò que afirma 

Maragall perquè representa una oposició frontal a l'idealisme hegelià. Allò que li 

importa és la corporeïtat, la matèria, i en la matèria hi ha el diví secret de les coses. La 

matèria i l'art poden revelar perquè participen del ritme únic i gran de la creació. I 

l'artista participa d'aquest esperit, està capacitat per revelar-lo, té una missió profètica, 

sigui Sunyer o sigui Gaudí. "El no veía cada cosa por sí, sino el ritmo de la creación en 

todas ellas; para él un cuerpo humano, un árbol, una montaña, el mar, eran en el fondo 

                                                 
794 RUSKIN, Natura, pgs. 125-126  
795 MARAGALL, Impresión de la exposición Sunyer, O. C. volum II, pàgina 244 
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una misma cosa: la materia, en hervor de creación, hacia sentir la unidad de esta. (...) 

Para el artista todo venía a ser igual, porqué en la variedad de los objetos no veía sino 

la unidad de una única fuerza creadora de todos ellos manifestada por las líneas que su 

ritmo producía en cada una." 

Tot allò que per a Hegel era defecte per a Maragall és virtut, és la mateixa 

essència de l'art. Però és precisament enfrontant-se a Hegel, com ja havien fet 

Schopenahuer i Nietzsche, que Maragall aconsegueix definir les seves posicions 

estètiques, que possiblement ell mateix i el propi Gaudí, com a artistes, ja havien 

elaborat abans de formalitzar-les teòricament. Maragall ho diu clarament: l'artista sentia 

més d'allò que deia el pintor. Res més lluny de l'art clàssic que era el paradigma de l'art 

per a Hegel. Maragall, com Gaudí, sembla decantar-se per una etapa anterior sense 

forma ni contingut, més abstracta, més propera  a la matèria. A allò a què Hegel es 

referia quan escrivia " En esta libre creación (la clàssica) el artista asume una posición 

totalmente distinta a la oriental. Los poetas y los sabios indios tienen también cosas 

previamente halladas como punto de partida: elementos naturales, cielo, animales, 

torrentes, etc. o la pura abstracción del brahman sin forma ni contenido. Pero su 

entusiasmo es una forma de demolición del interior de la subjetividad, que recibe la 

difícil tarea de elaborar cosas externas para ella. Y la fantasía desmedida, que carece 

de toda dirección fija, absoluta, en sus engendros, no puede ser libremente y bella, sino 

que debe seguir siendo un producir desatado y un divagar en la materia. Tal fantasía se 

parece a un arquitecto que no tiene ningún suelo puro, lo coartan las antiguas ruinas 

de murallas medio derribadas, de colinas, de rocas que sobresalen, extraño todo ello a 

los fines especiales por los que ha de orientar su construcción; y así no puede levantar 

sino una figura salvaje, falta de armonía y fantástica796" 

Segurament mai no podrem saber si Gaudí havia llegit aquest paràgraf, però hom 

creuria que havia meditat profundament sobre ell per fer tot el contrari d'allò que s'hi 

suggereix. Aquella demolició del interior de la subjectivitat, està evidentment lligada  a 

l'entusiasme que Hegel, a més dels primitius arquitectes indis, també atribueix als 

profetes bíblics, és  a dir a la revelació religiosa. Però també és l'entusiasme que trobem 

en el Romanticisme i en la seva concepció de la creació artística. Aquesta confusió del 

conscient i l'inconscient, sobretot en Schelling, que estarà en les bases de tot l'art 

contemporani. I que trobem en Impresión de la exposición Sunyer de Maragall. Doncs 

                                                 
796 HEGEL, Estètica, vol II, p. 55 
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aquella, la unitat d'aquella única força creadora li arribava de forma conscient i 

inconscient. 

En la seva obra arquitectònica Gaudí, però, es decantà per un clar informalisme. 

Més aviat gosaríem dir preformalisme. Un mostrar en estat previ a tota forma, com volia 

Maragall, matèria en estat d’ebullició. L'expressió de Hegel "divagar en la matèria" és 

un punt important de reflexió, perquè Gaudí, i amb ell  bona part de l'avantguarda 

artística de la primera dècada del XX,  donaran altra vegada protagonisme al material. 

El material com allò més proper al sagrat i per tant com a font de revelació.  Recordem 

el que escriu Eliade sobre algunes obres de Brancusi, precisament datades entre 1912 i 

1916. "L'attitude de Brancusi vers les matériaux, et surtout devant la pierre, nous 

aidera peut-être un jour à comprendre quelque chose de la mentalité des homes de la 

préhistoire. Car Brancusi s'approchait de certaines pierres avec la révérence exaltée et 

a la fois anxieuse de quelqu'un pour qui un tel élément manifestait une puissance sacrée, 

une hiérophanie." 

"Nous ne saurons jamais dans quel univers imaginaire se mouvait Brancusi 

pendant son travail de polissage. Mais cette intimité prolongée avec la pierre 

encourageait, certes, les "rêveries de la matière" brillantment analysées par G. 

Bachelard. C'était une sorte d'immersion, dans un monde des profondeurs dans laquelle, 

la pierre, "la matière par excellence, se révélait mystérieuse, puisqu'elle incorporait la 

sacralité, la force, la chance. En découvrant la "matière" en tant que source et lieu 

d'épiphanies et de significations religieuses, Brancusi a pu retrouver, ou deviner, les 

émotions et l'inspiration d'un artiste des temps archaïques."  

"L'intériorisation et l'immersion dans les profondeurs faisaient d'ailleurs partie 

du Zietgeist du début du XXe siècle, Freud venait de mettre au point la technique 

d'exploration des profondeurs de l'inconscient; Jung croyait pouvoir descendre encore 

plus profondément, dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif, le spéléologue roumain 

Émile Racovitza était en train d'identifier, dans la faune des cavernes, des "fossiles 

vivants" d'autant plus précieux que ces formes organiques n'étaient pas fossilizables; 

Levi-Bruhl isolait dans la "mentalité primitive" une fasse archaïque, prélogique de la 

mentalité humaine" 

"Toutes ces recherches et découvertes avaient un point en commun: elles 

révélaient des valeurs, des états, des comportements jusqu'alors ignorés par la science, 

soit parce qu'ils étaient demeurés inaccessibles a la recherche, soit, surtout, parce 

qu'ils n'offraient pas d'intérêt pour la mentalité rationaliste de la seconde moitié du 



 311 

XIXe siècle. Toutes ces recherches impliquaient en quelque sorte un "descensus ad 

inferos", et par conséquent, la découverte de stades de vie, d'expérience et de pensée 

ayant précédé la formation de systèmes de significations connus et étudiés jusqu'alors, 

systèmes qu'on pourrait appeler classiques, puisque, d'une manière  ou d'une autre, ils 

étaient solidaires de l'instauration de la raison comme seul principe susceptible de 

saisir la réalité797"  Si bé Eliade sembla referir-se al positivisme del segle XIX, la 

última frase inclou també, i molt especialment, el sistema hegelià. Allò que està 

destacant com a característica d'un cert art contemporani és un retorn al pensament 

simbòlic, una exploració, potser més aviat, d'aquest que es materialitza en la 

psicoanàlisi o en els arquetipus jungians. Per Mircea Eliade la matèria esdevé símbol i 

aquest símbol fa referència a les funcions vitals de l'existència humana, al sustent físic: 

alimentació, beguda, sexualitat, reproducció, etc. Totes aquestes funcions, les més 

corrents, tenen precisament un paper fonamental en l'existència i es troben per la seva 

mateixa essencialitat relligades al sagrat, aquelles entitats naturals que Nietzcshe 

atribuïa al cor de sàtirs798. La pedra que constitueix el suport del món, és un referent, 

una constant en tota activitat humana, ara bé, roman oblidada. Un contacte íntim, un 

tractament que la posi de relleu i li passi a donar el protagonisme dins l'edificació, 

representa evidentment una hierofania dels materials constructius, encara que siguin els 

més bastos i els de menys valor, i alhora una evocació de l'artista primitiu. En aquest 

sentit el comentari d'Eliade seria absolutament vàlid per a l'obra de maduresa de Gaudí    

Eliade diu que és necessària una mena d'immersió, un descens "ad inferos", però 

aquest només es pot portar a terme mitjançant l'alquímia, mitjançant un descens a "les 

mares", com  al Faust de Goethe, a la recerca precisament del matricial, del material. 

Aquest seria el punt en el qual artistes i intel·lectuals coincidirien durant una època. La 

matèria, d'aquesta manera, durant la darrera dècada del segle XIX i la primera del segle 

XX apareix com un concepte premodern, anterior al pensament de Descartes que la va 

concebre com a "res extensa", com la concebien els antics, com Hesíode, caos, obertura, 

badall, però també com terra deserta i buida anterior a l'ordre, anterior a tota forma com 

la pensava Sant Agustí, o encara com "jóra"  platònica. O com la "matèria en hervor de 

creación" que deia Maragall, l'essència de la matèria799. Però apareix també com 

                                                 
797 ELIADE, Mircea, Brancusi et les mythologies dins Briser le toit de la maison. Gallimard. París. 1986  
798 NIETZSCHE, op. cit., p. 91 
799 Veure el concepte de matèria en SCHELLING, Sistema del Idealismo Trascendental, paràgraf 496 (ed. 
cit. p. 296) “Ahora podemos distingur en la naturaleza tres potencias de la intuición, la simple, sustrato 
material (Stoff), que es puesta en ella por la sensación, en segunda , o materia (Materie), que es puesta 
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l'element primari, i misteriós, l'element anterior al qual sempre cal acabar referint-se, i 

en el qual cal capbussar-se, sigui a través de la psicoanàlisi, sigui a través de l'evocació 

de l'art prehistòric.  A la cripta de la Colònia Güell això sembla evident, tanmateix en el 

parc també podríem trobar elements ben característics d'aquest tractament de la pedra i 

d'aquesta evocació del primitivisme. El paper que Gaudí dóna a la pedra al parc i a la 

cripta és ben palès, d'altra banda la col·locació d'aquesta pedra que sovint esdevé 

salvatge, caòtica, sobretot als ponts del Mig i de Dalt del Park Güell, és un procediment 

molt clar de donar-li un valor. A la cripta de la Colònia Güell la presència del material 

és encara més directa, per sincera, perquè coincideix amb la veritat arquitectònica, tal i 

com hauria volgut Pugin, però també perquè es presenta amb tota la brutalitat i sentit 

bàrbar del material. És aquest divagar en la matèria i encara, potser, enfonsar-se en la 

matèria, aquest descens fàustic a les mares que portarà a la revelació artística. Cal 

enfonsar-se en la naturalesa, en el matricial de la naturalesa per obtenir una revelació 

d'aquesta mena, l'art revela allò que la naturalesa mostra, però que cal saber interpretar 

com a unitat. Novalis ja ho havia explicat a l'Enric d'Ofterdingen, que Maragall havia 

traduït, quan el protagonista s'enfonsava en el més pregon d'una cova on un vell minaire 

l'havia conduït. " I en el cor de l'Enric hi reflectia la nocturna faula. Semblava que el 

món se li hagués obert i, com un hoste amic, li mostrés tots sos tresors i encisos 

amagats, i que ell entengués la visió en tota sa gran senzillesa. Li semblava que si 

ordinàriament la Natura es mostrava tan incomprensible era per la seva  mateixa 

prodigalitat a multiplicar en variades aparences als ulls dels homes lo més íntim i 

directe d'ella. Les paraules del vell havien obert davant del xicot com una porta falsa. 

Se veia com en una petita estada oberta en l'espessor del mur d'una gran catedral que 

de les lloses se n'alçava solemne tot el passat, mentre de la volta davallaven envers ell, 

tot cantant, els chors daurats d'àngels del clar i alegre esdevenir. Un poderós ressó 

vibrava en aquells cants argentins, i per l'ampla portalada entraven totes les criatures, 

dient cada una d'elles lo íntim de la llur naturalesa (...) Ara veia d'una ullada tota la 

relació entre ell i el món immens que el voltava, sentia com aquest li havia donat 

l'existència800". El descens a l'entranya de la terra li permet interpretar tota la natura des 

del seu interior, i sobretot entendre la seva unitat, una unitat que esta escrita en el llibre, 

que cal saber desxifrar. "Doncs digueu (els minaires) sou una mena d'astròlegs al revés- 

                                                                                                                                               
por la intuición productiva, finalmente la tercera, que está señalada por la organización.”  Sembla que 
Maragall es referís a aquell primer nivell, encara sense intervenció de la intuïció productiva que és allò 
que li dóna forma en bullir.   
800 MARAGALL, OC, edició de 1947, pgs. 512 i 513 
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féu el solitari- així com ells miren sempre al cel, recorrent amb l'esguard la immensitat 

dels espais, vosaltres el gireu a la fondària de la terra estudiant els seus fonaments. Ells 

investiguen les forces i influències dels astres, i vosaltres les de les roques i les 

muntanyes i les variades combinacions de la terra i les pedres. Per a ells el cel és el 

llibre de l'esdevenir, i per a vosaltres la terra és el monument del passat801." Això és el 

que porta a terme Gaudí amb els seus estudis sobre l'estructura dels elements sustentants 

i sustentats, amb el seu intent d'esbrinar les estructures constructives naturals, aquesta 

voluntat d'enfonsar-se en la matèria perquè aquesta reveli el seu llibre únic de 

configuració, la clau de la creació divina que Gaudí segons sembla pretenia continuar. 

Aquest descens, Maragall ja l'havia realitzat al poema del comte Arnau802. Tanmateix 

cal no oblidar que Maragall ja escriu sota la influència de Nietzsche, i que tant la lectura 

que fa de Ruskin, com de Novalis, com de Goethe, estan influïdes pel filòsof alemany.  

Així, per reforçar la seva naturalesa dionisíaca el comte Arnau s'enfonsa en la mateixa 

entranya de la terra a la recerca del matricial, les mares que li han de donar el poder i la 

clau, que, com a Faust, li obri el camí de la dona desitjada803.   

A Impresión de la exposición Sunyer, però, Maragall va molt més enllà. Davant 

el quadre Pastoral, i pres d'aquell impuls únic, d'aquella única força creadora, participa 

d'aquest sentit creador  i diu "quisiéramos que la tierra se hiciera cuerpo de mujer" i 

sent que "el paisaje se ha hecho carne"804.  Aquest concepte de matèria com a matèria 

viva, que, evidentment, procedeix de Novalis i que ha estat reinterpretat per Ruskin, en 

Maragall, pren el sentit de matèria "en hervor de creación", matèria en estat pur, en el 

moment de ser creada i que igual podia esdevenir muntanya, que onada marítima, 

perquè és un organisme viu, del qual el poeta també participa805. L'arquitectura de 

Gaudí entre 1900 i 1910 està dominada per aquesta idea, tant al Park Güell, com a la 

cripta de l'església de la colònia, com sobretot, en aquest aspecte, a les cases Batlló i 
                                                 
801 MARAGALL, O.C., edició 1947, p. 517 
802 Veure a la primera part el capítol dedicat a la ideologia del Modernisme segons J. L. Marfany i la seva 
anàlisi d’aquest poema.    
803 MARAGALL, El Comte Arnau, a Antologia poètica, Biblioteca Selecta, Barcelona, 1977, pàgines 
140 i 141. "...segueix pacient un camí negre/ per dins les muntanyes silencioses./ Per damunt la volta hi 
passa un riu/ una estona...Després se perd i calla...L'Arnau de sota la terra surt al porxo." Veure nota 
anterior. 
804 MARAGALL, Impresión de la exposición Sunyer, O. C. II,  pàgina 245. Maragall estaria més proper a 
Novalis i a Bruno que no pas a SCHELLING, veure la crítica d’aquest a l’hilozoisme, op. cit, paràgraf 
609, p. 407  
805 Comparar el concepte de matèria en herbor de creación amb George STEINER, Gràmaticas de la 
Creación, Círculo de Lectores i Siruela, Barcelona  2002, pàgina 141, "El arte abstracto (...) realiza lo 
que Aristóteles denominó entelequia: el puro desplegarse de la forma potencial. Mantiene un carácter 
seminal con las formas generativas, siendo estas sin forma y vacías, de las que surge el arte, y partir de 
las cuales prefigura los modos ilimitados del ser y la adquisición de la forma"    
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Milà. En aquesta darrera, la formació clarament pètria com d'una serralada muntanyenca, 

que es podria inspirar en Montserrat o continuar els perfils Collserola que li serveixen 

de fons, ens presenten la pedra en tot el seu valor i també en el seu procés formatiu. La 

Pedrera massiva, impressionant per la presència de la pedra, com a tal element, és també 

flexible, tova, com va dir Dalí, comestible806. Tanmateix, com s'ha dit també, ens 

recorda el mar, la forma de les onades i els seus balcons evoquen les algues incrustades, 

petrificades en els espadats807. En el ja esmentat article Impresión de la exposición 

Sunyer, Maragall defineix aquella matèria en ebullició, que en la ment de l'artista, 

recupera el ritme de la creació. Com que en el moment de la publicació de l'article La 

Pedrera ja estava molt endavant, és possible, que en aquest cas fos el poeta i pensador 

qui s'inspirés en l'obra de l'arquitecte. "¿Veis el esfuerzo creador fatigándose y 

reposándose en altos y bajos, en bultos y huecos, en una ondulación infinita, desde la 

más fácil del mar líquido hasta a la del peso enorme de la montañas808?"  Una idea que 

el mateix Ruskin ja havia expressat en el fragment les muntanyes en el qual l'autor 

anglès, a partir del Gènesi, descriu la Creació com una obra d'art. Déu dóna forma a la 

terra buida, quan aquesta és alliberada de l'aigua del mar,  i és encara una matèria apta 

per a ésser esculpida809.  I que el mateix Maragall, anys abans, potser d'una forma 

encara no tan elaborada havia utilitzat per descriure l'obra del propi Gaudí a la Sagrada 

Família: "S'alça i s'estén sense fi aquell temple al través dels anys i no vol dir encara el 

secret de la seva altura ni de les seves proporcions. Se desplega com una gran força de 

la natura! Irresistible, absorbint tota mena d'elements, de treballs (...) Aquest portal és 

maravellós, no és pas arquitectura, és poesia: vol parlar. No sembla pas construcció 

del homes. Sembla la terra mateixa, la pedra esforçant-se en perdre la seva inèrcia i 

volent i començant ja a significar, a donar confosament imatges, figures o semblances 

del cel o de la terra, amb una mena de barboteig de pedra"  Aquest barboteig de pedra, 

aquest veure la matèria en estat de formació, com va esdevenint temple ens sembla el 

més proper a la matèria en el seu bull original, aquell estat de l'artista que l'iguala al 

creador i el converteix en el seu col·laborador i continuador de la seva obra.  O, com 

deia Nietzsche, en l’artista primordial: “Solo el genio, en el acto de la producción 

artística y en cuanto se identifica con este artista primordial del mundo sabe algo de la 

                                                 
806 Salvador DALÍ, De la beauté térriante et comestible de l'architecture Modern Style 
807 La comparació de la Pedrera amb muntanyes sobretot Montserrat i Collserola es pràcticament un lloc 
comú de la crítica gaudiniana. El mateix s'esdevé amb  la comparació amb l'onada o l'espadat marítims. A 
la casa Batlló les referències marines hi són evidents. 
808 Impresión de la exposición Sunyer, O. C: II, p. 245 
809 Cebrià de MONTOLIU, Fragments traduïts de l'inglés, pgs. 89 a 91 
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esencia eterna del arte, pues entonces, como por milagro,  se ha hecho semejante a la 

turbadora figura de la leyenda, que tenía la facultad de volver sus ojos hacia sí misma 

para contemplarse; ahora es a la vez sujeto y objeto , poeta, actor y espectador.810”   

 

5.5. Arquitectura de l’espai              

Ja hem avançat que una arquitectura de l’espai, la creació d’un espai espiritual 

absolutament desmaterialitzat havia estat, segons Hegel, la gran ambició que el gòtic 

havia aconseguit creant una autèntica arquitectura religiosa, que transcendia el material, 

en el ben entès que ja no ordenava la matèria sinó que construïa l’espai, el buit, símbol 

de l’esperit.  Estaríem parlant, doncs, d’una arquitectura mística en el seu sentit més 

radical, d’una arquitectura del no res. Aquest representava el camí antitètic a la via 

empàtica, que acabem d’exposar. 

Com ja hem dit també, el gran projecte on Gaudí portà a terme totes aquestes 

idees fou l’església de la Colònia Güell i, especialment, la cripta, l’única part que pogué 

bastir i concloure. De l’església de la Colònia Güell en sabem molt poca cosa, amb prou 

feines podem intuir el que hauria d’haver estat el seu aspecte a través d’algunes 

gouaches que el mateix Gaudí pintà sobre fotografies de les maquetes funiculars que 

havia dissenyat. Pel que fa a l’exterior, en aquests esbossos, el temple es podria incloure 

totalment en allò que en capítols anteriors hem definit com a arquitectura simbòlica. 

Tanmateix, tant per les gouaches que en tenim com per analogia amb el projecte de la 

Sagrada Família, podem suposar que l’interior d’aquest edifici hauria estat 

profundament espiritual. Una arquitectura de l’espai, desmaterialitzadora i 

autènticament mística811. Aquí, com a la Sagrada Família, Gaudí pensava aplicar de 

forma real l’estructura basada en la maqueta estereostàtica, que definia les inclinacions 

de les columnes segons el pes i les forces que tenien que suportar, de manera que 

l’element sustentant venia determinat per l’element sustentat, i que per tant, com volia 

Hegel, la coberta generava els suports i l’estructura es determinava des de la coberta i 

no des la planta, tal i com el filòsof havia definit l’arquitectura cristiana. Aquesta hagués 

estat segurament la seva més alta realització. L’autèntica arquitectura romàntica, el 

gòtic modern que la teoria alemanya de l’art havia somniat, fet realitat per l’audàcia 

                                                 
810 NIETZSCHE, op. cit.,  p. 80. Sobre la identificació de Gaudí amb l’artista primordial veure la frase 
atribuïda a Gaudí per Joan BERGÓS, op. cit., p. 40. “La creació continua incessantment per mitjà dels 
homes. Els que cerquen les lleis de la naturalesa per conformar-hi noves obres col·laboren amb el 
creador. Els copistes no col·laboren per això l’originalitat consisteix en tornar a l’origen.” 
811 Utilitzo els adjectius que fan servir per definir-la LAHUERTA, a Antoni Gaudí...,  i BASSEGODA, 
Gaudí, arquitectura del futur, p. 93  
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constructiva de Gaudí. Eliminant, els contraforts i generant un espai, que com 

l’estructura del bosc que sembla generar-se des de les copes dels arbres, té les seves 

arrels no en la terra, sinó en el cel. L’estructura de mirall que féu servir Gaudí a la 

maqueta estereostàtica inverteix certament l’origen de la columna, que neix en el pes i 

es determina en la seva caiguda. D’aquesta manera l’arquitectura es genera en l’espai i 

alhora genera l’espai. Un àmbit envaït de llum que representa el més perfecte, i alhora 

immaterial, símbol de l’esperit. 

Gaudí desenvolupà aquestes idees entre 1900 i 1905, quan el seu pensament 

entorn d'una arquitectura natural es formalitzà. Encara que l'únic text teòric autoritzat 

pel mateix arquitecte i prou fiable de què disposem és d'una època ja tan tardana com 

1913, sembla que fou al Park Güell on Gaudí concebé la seva arquitectura que, d'una 

banda, havia de superar els estils històrics i, de l'altra, havia de revelar la mecànica de la 

pròpia naturalesa mitjançant un procediment empíric. Gaudí concebeix l'edifici com la 

naturalesa, és a dir com a organisme, com a un organisme viu. El seu model és l'esquelet 

animal (i d'aquí possiblement els  óssos de la façana de la casa Batlló). En un organisme 

cada element és viu i compleix una funció, que lluny de ser merament passiva, com els 

contraforts gòtics, és dinàmica. És a dir, és a alhora part sustentada i sustentant de l'obra 

que, per damunt de tot, és una unitat. Amb aquesta finalitat és necessari en primer lloc 

un estudi empíric de la mecànica natural. L'esperit, diu textualment l'article de Joan 

Rubió, publicat amb l'aprovació de Gaudí, no pot copsar les lleis mecàniques que 

depenen de la densitat dels materials, que escapen a l'observació visual directa. Per això 

cal el coneixement de la manera de desenvolupar-se en el si de les masses constructives, 

que ha de portar a un mode de construir adaptat als dictats d'aquesta ciència. Aquest 

mode es va aplicar per primer cop al Park Güell812.  És en aquesta obra, doncs, i entorn 

d'una àmplia reflexió sobre la naturalesa i la seva relació amb l'home, on Gaudí concep 

el que serà l'eix de la seva arquitectura en el futur. El que siguin les pròpies forces 

mecàniques les que determinin les línies i la inclinació dels elements sustentants. I ho fa 

des d'una posició totalment allunyada de qualsevol intel·lectualisme, basant-se tan sols 

en experiments (les famoses maquetes funiculars o estereostàtiques) i rebutjant el dibuix, 
                                                 
812 Joan RUBIÓ, Dificultats per arribar a la síntesi arquitectònica, Annuari de l'Associació d'Arquitectes 
de Catalunya,,  Barcelona, 1913, pgs. 63 a 79. Com ja hem dit més amunt, aquest petit opúscul és 
l'aportació teòrica més important del cercle de Gaudí. En poques pàgines hi podem trobar una declaració 
de principis estructurals sobre l'obra arquitectònica, una crítica fonamentada de l'arquitectura neogòtica i 
el que és més important una explicació teòrica sobre l'arquitectura orgànica i natural de Gaudí.  S'hi 
explica el sistema de funiculars per descriure empíricament les forces generades pels sustentats que 
determinen la inclinació natural dels elements sutentants. Aquest sistema, diu l'opúscul, s'emprà per 
primer cop al Park Güell, en el disseny del Pont de Baix.  
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com a mètode a priori, tot esperant que la matèria, com diu el propi Rubió, la massa, el 

gruix, determini les línies. "Per aprofitar-lo (aquest sistema) ha sigut necessari fugir de 

l'abstracció i anar al plantejament del problema per medis reals i positius sense ni un 

reflecse de rigidesa científica813"  La naturalesa, doncs, com a organisme viu, com a 

matèria en ebullició, encara tendra a l'espera de ser formada, esdevé organisme 

arquitectònic, i ho esdevé no per caprici de l'home segons una idea prèvia que aquest 

havia concebut, sinó per la seva pròpia necessitat. L'arquitecte ha de penetrar en la 

matèria, conèixer-la, per fer-li revelar el que només ella sap. D'aquesta manera es revela 

l'esperit, a través de la matèria. En aquesta revelació, vinculada al catolicisme, veu 

Gaudí, la manifestació de l'esperit, per a ell Déu, i aquesta manifestació només s'esdevé 

amb el contacte físic amb la matèria, aquell enfonsar-se o divagar en la matèria tan 

denostat per Hegel. 

Rubió començava la seva exposició teòrica situant l’arquitectura de Gaudí dins 

la Història de l’Arquitectura i postulant-la com la solució definitiva als principals 

problemes que aquesta història havia plantejat. Rubió presentava Gaudí com el geni que 

havia donat continuïtat a la dialèctica entre elements sostinguts i elements sustentants. 

Aquest era un problema, afirmava, que les distintes escoles i estils havien intentat 

superar sense èxit. Evidentment Rubió situava Gaudí en la tradició del gòtic, però “avui 

la situació general de les escoles constructives, relacionades amb l’arquitectura, està 

en el punt d’estudiar la evolució a donar al art gòtic per a lograr suprimir el dualisme 

d’elements, sustentants i sostinguts, i anar a la implantació del element únic en el que 

en ell mateix hi hagi una sola llei d’equilibri i un successiu desenrotllo de la mateixa 

forma. 814” L’arquitectura pressentia la continuïtat orgànica, adaptada a una sola llei 

d’equilibri continu, però no estava preparada tècnicament ni tenia els materials per 

portar-la a terme. Gaudí, sí. Una breu anàlisi de la Història de l’Arquitectura, que no es 

movia d’allò exposat per Rogent, i que tenia les fonts en la teoria romàntica alemanya, li 

servia per posar de manifest les mancances de l’arquitectura adintellada, sobre tot per la 

desproporció entre els elements sustentants i els elements sostinguts, que sotmetien la 

pedra a un treball de flexió que li era impropi. És a dir retrobem la vella teoria que ja 

hem vist en capítols anteriors  sobre l’origen vegetal del temple grec. El romànic i el 

gòtic superaren, amb l’arc i la volta, la problemàtica de l’arquitectura clàssica, però 

foren estils feixucs, condicionats per la gruixària dels murs i les estructures de suport, 

                                                 
813 Ibid.,  p. 77.  
814 Ibid., p. 63 
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els contraforts i els botarells. “Imagineu un temple romànic que suficientment estudiat i 

transformat pogués presindir de la inmensitat de macissos que l’oprimeixen.” (...) 

“Imagineu també un gran temple gòtic sense la carcassa supletòria de contraforts i 

botarells.815”.  L’art bizantí era el que més s’havia avançat en aquest aspecte, era el que 

presentava una unitat més gran. Els edificis bizantins i els del Renaixement són els  que, 

per la disposició general de l’organisme constructiu, donen més unitat a l’obra, perquè 

estan construïts en funció de la cúpula i creen un efecte de conjunt, que difícilment es 

dóna en els edificis de planta basilical de creu llatina, una estructura que perjudica la 

unitat de l’obra816.  

Tota una declaració de principis a la llum de la qual cal interpretar tant la planta 

de la Sagrada Família, on com hem senyalat en el seu moment, Gaudí va escollir un 

projecte híbrid entre el model bizantí i el basilical. I sobretot la planta de la cripta de 

l’església de la Colònia Güell, on Gaudí retornava a la planta el·líptica de la cripta de la 

Sagrada Família, però des d’un concepció arquitectònica molt diferent. De fet, la planta 

podríem dir que suggereix una forma el·líptica. De cap manera es tractaria d’una el·lipsi 

perfecta, ans al contrari, de la línia traçada per les forces que estructuren tota la 

construcció. No es tracta, per tant, d’un perímetre arbitrari, sinó absolutament natural. 

D’altra banda si el cercle evoca la perfecció del racional, l’el·lipsi ho fa de les grans 

línies de la naturalesa, des de  les òrbites planetàries, en l’àmbit macrocòsmic, a les 

formes més íntimes de la naturalesa humana, en l’àmbit microcòsmic, al sexe i la 

maternitat. D’altra banda la consciència d’aquest fet fou remarcat per Gaudí en les 

formes que conferí als finestrals de la cripta. Ben al contrari, és a la volta on podem 

contemplar tres el·lipsis  concèntriques que determinen a la vegada tres òrbites i tres 

espais o àmbits diferenciats. Evidentment, com ja hem dit, això té un simbolisme 

còsmic, però també el té litúrgic i, fins tot, potser, jeràrquic i social. Cal observar també 

l’estructura de les nerviacions de la volta que en la capçalera són molt més simplificades 

que en la resta de la nau, de manera que les tres el·lipsis queden dividides en dos 

hemisferis, clarament diferenciats. Si tenim en compte la separació litúrgica, en aquella 

època habitual, entre el presbiteri i la resta del temple, podem entendre el simbolisme 

del simple de la volta de l’àmbit sagrat, fruit de la clarividència divina, que contrasta 

amb l’esforç de la teranyina de nerviacions que cobreix l’àmbit del poble, símbol de la 

dificultat per assolir la il·luminació, que permet entendre la simplicitat de la mecànica 

                                                 
815 Ibid., p. 66 
816 Ibid., p. 67 i 68 
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arquitectònica entre molts altres misteris. Aquesta tesi queda confirmada per la línia 

clara que es reflecteix en la planta i que separa ambdós àmbits817 

Tanmateix estàvem afirmant que la planta de la cripta lluny de ser la primera 

idea de la qual parteix l’edifici, fou simplement la conseqüència d’una estructura, i que 

per tant fou dissenyada a posteriori, a partir de les formes i necessitats de la volta. Per 

tant estem assolint el punt que Hegel havia imaginat per una autèntica arquitectura 

espiritual. Perquè és l’esperit qui ha de manifestar-se en l’arquitectura. “No tot pot ser 

mecànica en l’arquitectura. L’esperit necessita esplaiar-se en la visió de les formes 

simples i d’una llei de generació clarament manifestades i que amb claredat expressin 

tot el seu ofici en l’organisme total.818”  Per a Rubió espiritualitat i veritat arquitectònica 

són dos conceptes coincidents perquè es tracta de bastir un edifici transparent, en el qual 

allò material ens remeti directament a una funció constructiva, es a dir, ens parli i 

expliqui el seu ofici i la seva funció en l’organisme total. Per això cal posar davant de 

l’esperit de l’espectador relacions netes i visibles, que siguin apreciables perfectament, 

sense esforços d’abstracció. Alhora que només es poden fer servir solucions mecàniques 

patents de les quals es pugui apreciar a la primera mirada totes les seves 

circumstàncies819. Per tant estem novament davant la llàntia de la veritat ruskiniana, 

davant la sinceritat arquitectònica de Pugin. La solució mecànica, afirmava Rubió, ha de 

ser visible, ha de ser la mateixa forma i en el seu mateix organisme. L’esperit, per tant 

ho ha d’informar tot, però això no significava sotmetre l’edifici a un pla previ de formes 

geomètriques preconcebudes. Perquè la mecànica havia de desterrar la geometria. 

L’arquitectura és superior a la geometria i pot prescindir-ne820. No es tracta de reproduir 

en l’arquitectura les formes geomètriques creades per la tradició, sinó d’investigar les 

formes que la mecànica suggereix i d’expressar-les amb una simplicitat i claredat que 

les faci intel·ligibles i que per tant esdevinguin espirituals. “Es precís buscar unes 

solucions de coincidència, unes certes connivències plàstiques, qu’al temps que siguin 

de generació geomètrica simple i amb claredat expliqui l’ofici que en el organisme 

desempenyen, siguin manifestació viva i patent dels esforsos interns gràcies als que 

l’edifici aguanta la seva ecsistencia.821”                 

                                                 
817 Veure els plànols de la planta i de la volta de la cripta segons Puig Boada, a LAHUERTA, Antoni 
Gaudí..., p. 187 
818 RUBIÓ, op. cit, p. 69 
819 Ibid., p. 69 
820 Ibid., p. 70.  La probabilitat d’un sistema interpretatiu de l’espai que no depengués d’una geometria de 
figures a priori havia estat plantejat per SCHELLING, op. cit., paràgraf 513, pgs. 312 i 313.  
821 Ibid., p. 72 
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Cal tenir en compte el llenguatge que emprava Rubió perquè evidentment ens 

posa sobre la pista del pensament del Gaudí d’aquell moment. Hi descobrim l’argot del 

taller. En primer lloc cal destacar la repetició de la paraula organisme, emprada sovint 

com a sinònim d’edifici, que delata les idees organicistes a les que estem fent referència. 

L’edifici ha de mostrar una manifestació viva dels esforços que desenvolupa, aquesta 

manifestació viva evidentment correspondrà a una representació ideal de l’esperit. És a 

dir l’edifici és un organisme viu que desenvolupà esforços, treballs, les seves estructures 

són com els ossos de l’esquelet d’un animal. Però allò que caracteritza l’animal, és a dir 

l’orgànic, és precisament allò que no és aprehensible, que no és material i que s’esdevé 

en el temps, la vida, l’esperit. 

Gaudí ho havia interpretat  a la seva manera al Park Güell, amb pedres que 

esdevenen arbres i arbres que esdevenen pedres i es converteixen en arquitectura natural, 

perquè a Maragall i a Gaudí, sota la influència de Nietzsche, el que els interessa 

recuperar no és pas aquella etapa humanitzada de la naturalesa, sinó la que encara 

posseïa aquella força creadora primigènia, la matèria en el seu bull creador, més propera 

al sagrat, tot pressuposant que el sagrat resideix en el material, per què, si no, com 

podríem conèixer la veritat bàsica del món oculta darrera l'estructura de la naturalesa, 

que és l'obra del propi Déu, la segona revelació? Gaudí creu interpretar que la pròpia 

naturalesa, per un mètode empíric que representa un "descensus ad inferos", el mètode 

funicular de càlcul dels elements sustentants, el qual li revela la seva estructura i el camí 

de l'arquitectura del futur, que és  alhora una arquitectura sagrada, perquè és una 

arquitectura natural. I aquesta creença està evidentment basada en un principi de 

Novalis i de Schelling. De Novalis perquè, com acabem d'explicar, s'introdueix a la 

matriu de la terra per descobrir l'estructura de la naturalesa, però de Schelling perquè 

suposa una intervenció de l'inconscient en plantejar un mètode que fuig de qualsevol 

posicionament intel·lectualista o, com diria el propi Rubió en el seu article, científic, 

perquè sembla evident que a través dels mètodes racionals hom podrà aconseguir 

objectius racionals, però mai objectius transcendents que només el geni pot descobrir. 

L'obra artística concebuda com a revelació de la naturalesa, però alhora també com a 

revelació religiosa, entra dins d'aquesta categoria. Novalis, traduït per Maragall, ho 

explica així "La natura mateixa vol heure el goig de sa pròpia essència artística i per 

això s'ha tornat humana; perquè en els homes ella frueix la magnificència pròpia i fa 

ressortir lo bonic agradable de les coses per si sol (...)"- i després d'explicar les 

característiques especials de la poesia diu: (el poeta) "sap desvetllar aquelles secretes 
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forces en nosaltres i per medi de les paraules ens fa percebre un bellíssim món 

desconegut" que s'aixeca en nosaltres "com eixint de profundes cavernes"  i "hom sent 

mots que li son estranys i, no obstant, sap que volen dir"  perquè "la veu del poeta té 

una força màgica822". Novalis, doncs, iguala art i naturalesa. I  a l'home, que també és 

naturalesa i en té la mateixa estructura, li és donat revelar els seus secrets, però això 

només es produeix dins l'estat de la naturalesa, per un aprofundiment en la mateixa, en 

el somni.  Per tant la revelació artística també es produirà en la naturalesa, tal com deia 

Hegel que es donava en els profetes i en la poesia i l'art de l'era simbòlica. Maragall ho 

resumeix amb aquestes paraules, tot citant Spencer: "Solo el sabio comprende bien que 

el conocimiento absoluto es imposible. Solo el conoce que sobre todas las cosas yace un 

impenetrable misterio"- Fins aquí la cita del filòsof anglès que el poeta interpreta de la 

següent manera.:  "Estas palabras, que a algunos pueden parecer desconsoladoras, 

nosotros las encontramos sublimes, porque encierran todo el sentido del hombre en la 

tierra: presentir, vislumbrar; no empeñarse en descubrir con la razón, apta solo para 

usos más humildes, el gran misterio del ser; sino sumergirse hondamente en lo 

inconsciente para sentir cada vez más aquel misterio, y comprender que en tales 

profundidades el conocimiento puramente racional no basta; esta es la vida"   

 

5.6. Entre el dolmen i l’altar 

L’església de la Colònia Güell s’aixeca sobre un petit turó cobert de pineda, 

situat al cim de la colònia, aïllat tant del poblat com de la fàbrica per l’esmentat bosquet. 

D’alguna manera es preserva, doncs, l’àmbit natural, l’equilibri entre naturalesa i 

cultura que presidia l’esperit del Park Güell. I, com correspon al sagrat, l’església es 

situa en el lloc mes alt i en plena natura. Evidentment la simbologia d’aquesta església 

és molt diferent de la de la Sagrada Família. Els motius de la seva construcció també. 

En aquest cas, cal no oblidar-ho, estem davant d’un possible panteó, o potser davant del 

monument d’una nova societat industrial, i d’una nova organització social. Hem tractat 

aquest tema ja en les pàgines anteriors i al llarg de tot aquest treball. Tanmateix, si a la 

Sagrada Família allò que li conferia caràcter sagrat era la confluència de la ciutat en 

aquell punt, com a centre expiatori, el caràcter sagrat li confereix a la cripta el lligam 

entre l’església i la fàbrica, l’expiació del treball industrial, el sacrifici dels seus 

materials i instruments823.  

                                                 
822 MARAGALL, Traducció d'Enric d'Ofterdingen, O. C., edició de 1947, pàgina 493 
823 Veure LAHUERTA, Antoni Gaudí.., pgs. 176 a 220 
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El lligam entre la fàbrica i l’església és el tema sobre el qual cal interpretar 

aquesta obra, en el moment paradigmàtic de la transició de la societat agrícola a la 

societat industrial, de la consciència d’aquesta transició. Una consciència que Ruskin 

havia representat millor que ningú i que projectes com la ciutat jardí posaven de 

manifest. La colònia Güell, ja ho hem dit, en certa manera s’inspira en la ciutat jardí, la 

síntesi perfecta d’indústria i vida rural, que havia de permetre superar la crisi provocada 

per la Revolució Industrial. 

D’aquesta manera Gaudí s’enfrontava a un programa simbòlic molt complex, 

que d’una banda havia de representar adequadament la seva arquitectura de l’espai, però 

de l’altra havia de representar també aquest trànsit social en el qual estaven immersos i, 

alhora, l’origen industrial de l’església. I tot això preservant la seva vinculació amb la 

naturalesa, el caràcter eminentment sagrat del natural.     

La primera part del problema tenia en ella mateixa la solució, doncs com ja hem 

vist en l’arquitectura cristiana les estructures i els elements han de coincidir, seguint el 

criteri religiós de veritat imposat per Pugin i admès per Ruskin.  La síntesi 

arquitectònica, com deia Rubió, s’explica sola.  Tant en el pòrtic com en l’interior de la 

cripta, Gaudí va posar en pràctica aquesta teoria en tota la seva radicalitat. Es va basar 

en la maqueta estereostàtica i va mostrar les estructures de forma clara i entenedora que 

alhora representaven la funcionalitat i l’esforç d’un organisme viu. Un esforç que 

s’estava portant a terme actualment, i que els materials amb prou feines desbastats 

representaven. 

Tanmateix en la cripta de l’església de la Colònia Güell tots aquests elements 

que constituïen allò que Gaudí pensava que havia de ser l’arquitectura cristiana del futur 

només hi apareixen insinuats. Certament la cripta fou construïda seguint els criteris que 

acabem d’exposar, però també és evident que el seu caràcter de cripta impedia que 

l’espai i la llum es convertissin en els elements predominants i que, dins del programa 

general de l’església, la cripta havia de complir la seva funció. També és evident que els 

treballs es veieren interromputs per circumstàncies històriques i per la mort d’Eusebi 

Güell i que, per tant, Gaudí només pogué realitzar una mínima part del seu projecte. 

Cosa que dificulta la comprensió del que hi ha construït. 

Però, què representava la cripta dins del global de l’església de la colònia? Quina 

era la seva funció? Cal pensar que la cripta podia estar destinada  a servir de mausoleu 

del propi Eusebi Güell i que en tot cas era el pou fundacional, la primera pedra o el 
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“mundus”, d’aquella societat de la qual hem parlat, les arrels sobre les quals havia 

d’aixecar-se l’arbre. I també el punt de confluència amb la terra, amb la matèria. 

La reflexió que Gaudí havia fet sobre naturalesa i cultura i sobre el sagrat al Park 

Güell el portà en aquesta part més profunda de l’església a evocar el sagrat primitiu. El 

santuari prehistòric, el culte més antic a la divinitat. El dolmen que inspirava la religió 

natural. Jacint Verdaguer, de la influència del qual ja hem parlat, s’havia referit al 

dolmen com a símbol d’aquest sentiment religiós lligat a la naturalesa que ell mateix 

havia sentit. En el seu poema El dolmen de Sant Jordi824 havia intentat superar 

sintèticament aquesta contradicció. De fet a Canigó, Verdaguer ja havia desenvolupat 

aquesta lluita entre el sagrat natural i el sagrat cristià, que es superava amb la 

cristianització de les forces de la naturalesa.  Maragall, amb la seva recreació mítica de 

la història de Catalunya, havia aprofundit en aquesta visió que relligava el cristianisme a 

un sentiment religiós primordial, panteista si es vol, de culte a la naturalesa. Caterina  

Albert, de pseudònim Víctor Català, també havia plantejat aquesta temàtica a Solitud, 

publicada el 1905, i que havia tingut un gran èxit. Aquesta autora situava l’heroïna de la 

seva novel·la en un ermita solitària enmig de la muntanya, en la que la divinitat de les 

forces naturals dionisíaques es manifestava amb tota la seva força pànica, com a religió 

natural, mentre que la feble cristianització fracassava arreu. Gaudí segurament no volia 

anar tan lluny sinó simplement pretenia representar a la base del seu temple el sentiment 

religiós més primordial, l’època més antiga  a la qual els teòrics es remuntaven, al 

dolmen verdaguerià. Però, evidentment, també pretenia destacar el caràcter “natural” de 

la seva obra, la seva connexió amb la caverna, amb el santuari anterior a tota 

construcció humana. La cripta és una cova, la reproducció d’una cova, no perquè 

formalment s’hagin volgut imitar les formes de la cova (per  exemple la cova d’Artà o la 

cova del Salnitre, a Collbató, que Gaudí coneixia). Sinó perquè la seva estructura 

constructiva és la d’una cova. Cal recordar d’altra banda que, i a Gaudí li agradava fer 

aquesta mena de connexions, si la religió més antiga havia tingut els seus orígens en una 

cova, el cristianisme, també hi havia nascut.        

Tanmateix, això no vol dir que tota l’església hagués de seguir aquestes pautes. 

Les grans pedres que s’havien preparat per al portal de l’església superior ens permeten 

sospitar una estructura adintellada, i que l’església en el seu conjunt hagués constituït 

altra vegada una mena d’història dels estils que portés a la conclusió de la necessitat 

                                                 
824 Jacint VERDAGUER,  Aires del Montseny  dins Obres Completes,  Perenne, Barcelona, 1949, p. 612  
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d’una arquitectura com la que ell proposava. Una idea, que cal recordar ja havia portat a 

terme al Park Güell, i que és recorrent de tots els autors que hem anat estudiant al llarg 

d’aquest treball, amb l’única diferència que Gaudí ho exposava arquitectònicament. 

Gaudí, doncs, havia ja desenvolupat la seva arquitectura natural en la cripta i per 

tant havia ja constituït un espai sagrat. Però aquestes estructures s’havien de traduir en 

formes i això plantejava el dilema de quines podien ser les formes adequades a aquelles 

estructures. Això implicava un sistema simbòlic que necessàriament havia de recórrer 

les formes arquitectòniques tradicionals, així com als materials i a les textures. 

A la cripta l’evocació de la naturalesa i del santuari primitiu, a partir de les idees 

organiscistes de Novalis, transmeses per Maragall, li va permetre expressar aquest 

moment de la naturalesa formant-se, a través d’un llenguatge no gens convencional que 

implicava en primer lloc les formes. Gaudí no prescindeix a la cripta de les formes 

tradicionals del llenguatge arquitectònic, sinó que les presenta d’una manera 

renaturalitzada. És a dir la columna existeix com a tal i presenta els seus elements típics, 

però aquests han estat afectats per una brutalitat que els retorna al seu estat més 

elemental i primitiu, a una volguda imperfecció aparent, la imperfecció del natural, que 

alhora és perfecció, en quant que representen les formes pròpies de la naturalesa i per 

tant de l’obra primordial de Déu. La coberta de la cova representa  l’estructura celeste, 

perquè cal recordar que minaires i astrònoms estudien en definitiva la mateixa cosa, i 

allò que es fa present en la retícula que representa la volta és en definitiva és la mateixa 

estructura de la matèria.   

En el pòrtic, la distribució de la columnata, seguint el projecte de la maqueta 

estereostàtica, ens presenta un conjunt molt irregular de columnes amb distintes 

inclinacions que responen a les tensions que els cordills tensionats per saquets de 

perdigons havien determinat. Gaudí que segurament projectava aquest pòrtic al mateix 

temps  que construïa la columnata dòrica del Park Güell no es va estar d’autocitar-se en 

aquest darrer bastiment, amb un evident sentit de l’humor, en les columnes inclinades 

que apareixen a l’interior. Cosa que reforçaria la tesi del simbolisme banal del parc 

enfront del simbolisme sagrat de la cripta. Una columna de basalt, com un gran arbre al 

mig d’un bosc, centra l’atenció entre les columnes del pòrtic. Situada enmig de les altres 

com un arbre solitari. Però el santuari no evoca la naturalesa, el bosc, com sovint s’ha 

dit, sinó que el crea. No és que el bosc s’hagi petrificat sinó que les formes de pedra 

generen les formes vegetals, totes les formes vives i els mateixos homes. Com ha 

observat Juan José Lahuerta: “No es distinto lo que ocurre en ese bosque petrificado 
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que es el pórtico de la cripta. Sus columnas y pilares no continúan la aleatoria 

disposición y la forma de los troncos, sino, que, al revés, son estos quienes imitan a las 

columnas. En efecto el pórtico se ha construido como un momento último de un regreso 

al centro: si el bosquecillo es sagrado  es porque tiene ese corazón hecho de piedra y 

tierra esencial.” La continuïtat entre el bosc i el santuari anul·la el caràcter de temenos 

(tallat, separat) de la cripta. Perquè en realitat la força que engendra la matèria, el nucli 

del sagrat, es genera en el santuari  i no en el bosc. 

Ja hem parlat de l’estructura de l’interior, de la volta i de la planta, de la 

disposició dels elements sostentants, de les columnes, amb la seva inclinació segons allò 

que resultava empíricament  dels treballs amb la maqueta estereostàtica, com en el 

pòrtic. Quedava per resoldre el seu aspecte, forma i textura.  En arquitectura, 

contràriament a altres arts, els materials són una part constitutiva important del 

simbolisme de l’obra. Cal en aquest punt  recordar la teoria ruskiniana de les set llànties 

de l’arquitectura. El materials són importants. Recordem també que Gaudí es permeté 

jugar i “mentir arquitectònicament”  al Park Güell, però que a la Sagrada Família 

només utilitzà pedra de la pedrera de Montjuïc. Aquest era un dels grans ensenyaments 

de Ruskin, el respecte que és degut a allò sagrat, la impossibilitat d’enganyar a Déu.  En 

arquitectura, el marbre, la fusta de cedre o altres materials constructius tenen o han 

tingut un fort contingut simbòlic. Això no vol dir pas que els materials adquireixin un 

protagonisme, que també s’esdevé, sinó que són referent del caràcter diví, de la noblesa 

o del poder econòmic de a qui va destinat l’edifici. Dins d’un ordre jeràrquic els 

materials estan sotmesos a un ordenament constructiu, tanmateix subsisteixen en el fons, 

arrencats de la natura, per formar aquesta segona naturalesa que és l’espai arquitectònic. 

A la Cripta de la Colònia Güell es dóna una subversió d’aquest ordre i els 

materials compareixen deslliurats del seu paper funcional tot adquirint un protagonisme 

clar. El basalt, el maó recuit de bòvila, el pòrtland, el ferro, el materials aprofitats,  el 

trencadís, es presenten de forma massiva, aclaparadora, constitueixen el principal 

element decoratiu, de manera que qualsevol altra decoració afegida és sobrera. Gaudí 

trencava en aquesta obra una  primera jerarquia, la de la subordinació de la matèria a les 

formes. Però no fou l’única, també la utilització de materials recuperats, de materials no 

considerats nobles. Evidentment estem davant d’una subversió en l’ordre jeràrquic dels 

materials constructius en no bastir el temple amb carreus de pedra o blocs de marbre, 

sinó amb maons defectuosos o brutals columnes de basalt. Gaudí utilitzà trossets de 
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rajola trencada, va fer servir materials de poc preu i fins i tot reutilitzats825. Existeix 

evidentment una voluntat de repensar els materials arquitectònics. Una voluntat de posar 

en crisi l’escala de valors d’aquests materials. Ruskin havia preconitzat la necessitat 

d’utilitzar els materials més nobles perquè a Déu no se’l pot enganyar, perquè el 

sacrifici ho exigeix, perquè la bellesa ho comporta, perquè l’obediència ens obliga a 

cenyir-nos a una tradició, etc. Tanmateix Gaudí fa un replantejament sobre el valor del 

materials. Ruskin voldria haver basat la seva nova societat en el valor del treball. Gaudí 

fonamentà el seu temple amb els materials que havien format part del món treball. Es 

tractava dels materials fundacionals d’una nova societat. 

Però la subversió del material a la cripta de la Colònia Güell no afecta tan sols la 

naturalesa dels materials, la substitució del marbre i el granit pel maó recuit, el basalt, el 

ferro i els materials de rebuig, sinó que també afecta al seu simbolisme, perquè Gaudí 

segueix Ruskin en la seva sinceritat arquitectònica i mostra el materials tal com són amb 

una voluntat manifesta de recuperar la seva naturalesa i el seu valor originaris. El 

material és presentat de forma bàrbara, defugint qualsevol tipus submissió cultural, 

qualsevol tipus de forma preestablerta. Gaudí exposà a la cripta les meditacions que 

havia desenvolupat al Park. Hi havia unes normes per a construir el temple que havien  

donat Ezequiel o el propi Apol·lo, unes mides, unes formes, uns materials. Res d’això 

podia ser utilitzat, si calia remuntar-se al més sagrat, al nucli del numinós, que residia  

precisament en el dionisíac, en el que encara no té forma, en el que es presenta, per dir-

ho en paraules de Maragall, com matèria en estat d’ebullició.  

Els materials són presentats, doncs, de manera bàrbara i brutal. Hi ha una 

voluntat d’evocar el retorn al primitiu, al caos. Som al santuari i no pas al temple. 

Encara no s’ha produït la separació dels elements. El santuari de la Magna Mater, que 

evoca, també, l’entranya de la terra, que també es mare826.  

Tanmateix només una evocació, no pas una imitació. Gaudí hagués pogut optar 

per imitar les formes naturals, com estalactites i estalagmites, però no es tractava 

d’imitar la cova sinó de construir el santuari. La cripta no es una imitació d’una caverna 

natural, sinó la construcció d’un edifici segons les lleis de la  naturalesa. No és una obra 

natural, sinó arquitectònica, no hi ha cap intenció de mentir, de simular, sinó de 

construir. Els elements constructius, per tant, han de ser arquitectònics, això sí 

descompostos per un procés analític, que els sotmet a les tensions determinades per 

                                                 
825 LAHUERTA, Antoni Gaudí, p. 219 
826 ELIADE, La Terre-Mère, dins Mythes, rêves et mystères, Gallimard, Paris, 1957  
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l’estructura de l’edifici, però alhora els conforma segons la seva naturalesa material, 

sense cap mena de treball, sense haver estat desbastats.  Això comportava una crisi dels 

elements arquitectònics: bases, fusts i capitells apareixen d’aquesta manera, ordenats 

d’una forma bàrbara. Amb voluntat de destacar les característiques dels materials el 

basalt, el maó recuit, alhora que dibuixen les línies traçades pels cordills estereostàtics.    

D’aquesta manera forces i materials venen a trobar-se simbòlicament en la 

construcció de l’edifici, que esdevé un procés al qual assistim perpètuament, com a 

escenari de la creació. Aquest escenari no representa res, sinó que es presenta a si 

mateix com a síntesi definitiva, com a veritat, on naturalesa i esperit coincideixen. 

Aquesta és la veritat que només l’art pot assolir “d’una manera fosca”.     

.  
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6. SÍNTESI I CONCLUSIONS 
 

6.1. Síntesi i conclusions de la primera part 
 

 En la primera part hem estudiat la dificultat de classificar Antoni Gaudí sota 

l’etiqueta d’arquitecte modernista. Hem intentat demostrar que les connexions amb l’Art 

Nouveau eren més aviat febles, mentre que la seva adscripció al Modernisme català 

depenia d’allò que entenguéssim per aquest concepte, però que en tot cas semblava tenir 

molt poca cosa a veure amb el Modernisme literari, i artístic en general. D’altra banda el 

concepte de Modernisme arquitectònic, que girava entorn de la seva personalitat, 

agrupava fenòmens molt diferenciats.  

D’aquesta manera hem pogut comprovar que Ràfols, el pare de la historiografia 

sobre Gaudí i el Modernisme, estudià ambdós per separat i que només en el seu darrer 

llibre inclogué Gaudí dins del Modernisme i encara de passada.  

Alexandre Cirici, en canvi, inaugurà el corrent historiogràfic que considerà el 

Modernisme com una unitat i Gaudí com un dels seus centres de gravetat. Cosa difícil 

de mantenir i desmentida per Valentí Fiol en el seu estudi sobre el Modernisme. Cirici 

fou el valedor de la tesi que mantenia l’equivalència entre els diferents moviments 

artístics europeus  entorn de 1900. Bàsicament es podria dir que Modernisme era igual a 

Art Nouveau català. D’altra banda també defensava que el Modernisme hauria estat un 

moviment esteticista, on les ideologies haurien anat a remolc de les arts plàstiques. Per 

això necessitava presentar el Modernisme com un gresol d’idees modernes, sovint 

meres modes, i els pensadors modernistes com homes interessats en el modern, pel sol 

fet de ser novetat. Això el portava a afirmar que Maragall no creia en allò que escrivia, 

sinó que només ho feia per ser modern. Cirici va valorar l’arquitectura de Gaudí des de 

dos punts de vista. Des del punt de vista estructural, com a renovador de les formes 

constructives, sobretot a la cripta de l’església de la Colònia Güell i des del punt de vista 

estètic com precursor de l’art contemporani. I encara que cregué que Gaudí era el pare 

de l’escultura abstracta, no tingué una idea clara dels fonaments ideològics de 

l’arquitectura de Gaudí. Un tema que quedà embrollat amb el garbuix que féu del 

Modernisme. 

Eduard Valentí Fiol tingué el gran mèrit d’haver vist molt clar que Gaudí no 

tenia res a veure amb el Modernisme. Per a ell els modernistes foren un grup 

d’escriptors d’idees progressistes vinculats a la revista L’Avenç. Maragall, que s’hi 

acostà tot i no ser progressista, liderà el que es coneix com a segon Modernisme, que 
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Valentí Fiol no entrava a analitzar. L’anomenat grup de Sitges, tindria una forta 

dependència ideològica del primer grup degut a la influència de Raimon Casellas. 

Unes tesis semblants mantenia Josep Lluís Marfany, buscant, però, una 

justificació política als moviments culturals. Marfany es centrava més en l’evolució 

intel·lectual de Joan Maragall que d’aquesta manera quedava definit com maître à 

penser de la segona generació modernista, que, de fet, identificava amb l’anomenat fin 

de siècle, amb la qual cosa estàvem davant d’una nova equació semblant a la de Cirici. 

Tanmateix allò que més interessava Marfany era l’evolució del Modernisme enfront del 

Noucentisme, per donar-li un valor polític. D’aquesta manera la lluita ideològica 

quedava desvirtuada i com una mera coartada d’una lluita política subjacent.  

Finalment, els treballs d’Oriol Bohigas molt centrats en l’arquitectònic 

presentaven alguns avantatges. D’entrada posaven límits a la equació Modernisme igual 

Art Nouveau i reclamaven l’origen autòcton de l’arquitectura anomenada modernista 

catalana, reivindicant fins i tot la seva primacia davant dels models europeus. Gaudí era 

classificat dins l’arquitectura expressionista, alhora que remacarcava el caràcter 

nacionalista del Modernisme arquitectònic. D’aquesta manera, l’arquitectura modernista 

era tornada a veure com una evolució des del neogòtic, relacionada només 

circumstancialment amb l’epifenomen Art Nouveau o Fin de Siècle. Això ens conduïa 

novament a les fonts, al neogòtic, a Elies Rogent i als grans arquitectes de la generació 

anterior. Bohigas desmentia el pretès racionalisme de Gaudí i, com ja hem dit, el 

relacionava amb el moviment expressionista.  

Les tesis de Bohigas permetien establir una continuïtat entre els estils històrics i 

l’arquitectura de Gaudí, cosa que ens retornava a les tesis de Sweeney i Sert, 

esmentades a la introducció, que veien l’arquitectura de Gaudí com una continuació de 

l’arquitectura neogòtica.  D’altra la seva adscripció a l’expressionisme permetia 

investigar en les fonts ideològiques d’aquest moviment. 

Calia, doncs, tornar a començar el nostre treball. Buscar els fonaments 

ideològics de l’arquitectura neogòtica, per veure si d’aquests se’n podien seguir els de 

l’arquitectura de Gaudí. Aquesta ha estat la nostra tasca en la segona part  d’aquesta tesi.        

   I on eren aquests fonaments? Sweeney i Sert seguint la tradició historiogràfica 

britànica els havien buscat en el preromanticisme del XVIII anglès. Nosaltres hem partit 

d’un altre plantejament i hem buscat aquestes arrels en el Romanticisme alemany i en la 

influència que aquest tingué sobre la pròpia Anglaterra. Les idees dels germans Schlegel 

sobretot, però també de Hegel, de Schelling, de Novalis, vingueren a canviar el valor 
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que fins aquest moment s’havia donat al revival britànic, que passà de ser un moviment 

artístic a ser un moviment religiós, gràcies a Welby Pugin, als eclesiologistes i després a 

Ruskin. Sweeney i Sert no encertaren a veure la dimensió religiosa del fenomen, o no li 

donaren la transcendència que tenia i per això valoraren aquesta influència des d’un 

punt de vista eminentment tècnic, que bandejava el concepte d‘arquitectura cristiana 

sorgit del romanticisme alemany. 

   

6.2. Síntesi i conclusions de la segona part 

6.2.1. Romanticisme i neogòtic 

La lectura que els romàntics feren del gòtic s’inicia amb Goethe, però aquest era 

encara fonamentalment un clàssic. La transició de l’apreciació clàssica a la romàntica 

del gòtic la trobem en la primera generació romàntica francesa. Madame de Staël i 

Chateaubriand són incapaços d’imaginar una arquitectura gòtica moderna, però, en 

canvi, no dubten a identificar el gòtic com l’autèntica arquitectura cristiana de l’Edat 

Mitjana. Ells començaren a oposar l’adjectiu bàrbar a allò conceptual i a identificar 

l’original amb el pròxim a la naturalesa. Chateaubriand fou dels primers també a 

popularitzar el tòpic del bosc europeu, com bressol de l’arquitectura gòtica. I encara 

introduí el tema del só de l’arquitectura, que tant important seria per a Gaudí. 

Tanmateix Staël i Chateaubriand escrivien sota la influència dels germans 

Schelegel, Friedrich i August, als quals, sobretot al primer, devem la teoria de la 

identificació del gòtic amb l’arquitectura cristiana. I quelcom encara més important: 

l’arquitectura gòtica no era un procés tancat, vinculat als temps medievals, sinó que la 

millor arquitectura gòtica era encara per arribar. La idea que l’arquitectura gòtica és 

superable des de dins mateix, construint en l’esperit de l’arquitectura cristiana, és la idea 

fonamental que cal tenir present per entendre l’arquitectura religiosa del Gaudí de 

maduresa. D’altra banda el mateix Friedrich Schlegel fou l’introductor d’alguns dels 

temes que trobarem representats en la seva arquitectura. En primer lloc, el caràcter 

material de la poesia primitiva, tant de la  bíblica com de l’homèrica. És a dir el 

contingut estrictament formal i no conceptual de l’art més antic i més proper a l’origen. 

Aquesta teoria fou recuperada per Joan Maragall, en l’Elogi de la paraula viva. I 

criticada per Eugeni D’Ors en múltiples gloses. En segon lloc, aquest caràcter bàrbar 

també s’hauria manifestat en la cultura grega anterior a l’època clàssica, amb uns 

continguts no conceptuals que el classicisme hauria rebutjat i amagat. Aquest fou el 

tema de la tragèdia. Hegel recollí aquesta temàtica i Nietzsche en féu el centre de la 
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seva reflexió a El Naixement de la Tragèdia. Gaudí tractà el tema àmpliament al Park 

Güell. Finalment, Friedrich Schlegel, relligà art i religió i ens presentà l’artista com a 

profeta, una posició que, reivindicada per Carlyle i per Ruskin, arribà a Gaudí a través 

de diversos canals. 

No menys important fou la influència d’August Schlegel que fou el primer a 

valorar la volta com a element fonamental de l’arquitectura cristiana amb la funció de 

congregar la multitud. August Schlegel cregué també en l’orígen germànic de 

l’arquitectura gòtica. El bosc simbòlic del món germànic aportava quelcom del qual 

l’arquitectura clàssica mancava, el sentit del sant. Aquest sentit és l’aportació de l’antic 

poble alemany al cristianisme, la seva innocència i joventut, el bàrbar. Per August 

Schlegel a l’art li cal retornar a l’edat heroica. És a dir, en la terminologia de Hegel, a 

l’estadi simbòlic del desenvolupament de l’esperit. Això també intentà Gaudí en la seva 

arquitectura de maduresa. 

La gran popularització del gòtic a Europa, però, vingué de la mà d’un novel·lista 

àmpliament llegit, Víctor Hugo, el qual tornava incidir en la naturalesa exòtica i bàrbara 

de l’arquitectura gòtica, tot i donar-li un caràcter civil i democràtic, lligat a la idea de 

progrés, segons el qual la Bíblia de paper havia d’acabar substituint la Bíblia de pedra. 

En aquest cas, la seva influència sobre Gaudí fou indirecta. Doncs el sentit democràtic 

del gòtic es transformà a Anglaterra, en mans de Pugin i Ruskin, molt influïts pels 

pensadors alemanys, en una comunitat d’artesans anònims i sants, l’esperit dels quals 

constituiria l’essència cristiana de l’arquitectura medieval. 

També G.W.F. Hegel qualificava el gòtic de tosc i bàrbar, i en dir això volia dir 

estrany, desconegut i oposat  a la idea clàssica de l’art. Igualment Hegel identificava 

gòtic i arquitectura cristiana (o romàntica). Segons aquest autor en el gòtic allò que 

importa ja no és l’artístic sinó el religiós, doncs aquesta arquitectura s’identifica amb la 

devoció religiosa, un cop superat l’estadi artístic de la història de l’esperit. Per això 

l’arquitectura gòtica és sobretot una arquitectura interior, on el funcionalisme 

desapareix per donar idea de l’infinit. Aquest infinit s’objectiva  amb el desplaçament 

vers l’espai del centre d’atenció de l’edifici, d’aquesta manera la volta esdevé la seva 

principal estructura, mentre que els elements sustentants passen a dependre d’aquesta 

estructura, i pateixen un procés de desmaterialització que els fa perdre protagonisme. 

D’aquesta manera l’esperit s’objectiva en l’espai, no pas en els elements construïts. 

L’atenció passa del construït, en presència, a l’absència del no construït: l’essència del 

misticisme. Evidentment totes aquestes idees són molt presents en l’arquitectura 
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religiosa d’Antoni Gaudí, ja a la cripta de la Sagrada Família, segurament també al 

col·legi de les Teresianes, i molt clarament a l’interior de la Sagrada Família. 

 

6.2.2. The Gothic Revival 

  La historiografia britànica ha vist el neogòtic com un fet propi. S’ha remuntat 

al segle XVIII i ha remarcat la existència d’una certa continuïtat amb el gòtic medieval. 

Es podria dir que ha tingut una visió molt tècnica del gòtic encara que no n’hagi pas 

marginat els motius ideològics. A la nostra manera de veure, Pugin representà un punt 

de ruptura en el neogòtic britànic que fins aquest moment havia estat banal. Pugin li 

donà la dimensió religiosa, una dimensió que fou recollida pels eclesiologistes i per 

Ruskin. Tanmateix la importància teòrica de Pugin desborda de molt aquest àmbit. 

Pugin fou l’introductor del concepte de veritat arquitectònica, del concepte de sinceritat 

assimilat al de funcionalitat. Ell fou el primer a parlar de la sinceritat dels materials i a 

donar-los un valor  moral, d’ordre religiós. També fou Pugin, potser reconvertint els 

arguments de Víctor Hugo,  qui introduí el tema del valor del treball artesà, com a 

treball de religiós, alhora que estenia el mite d’una Edat Mitjana catòlica i feliç. Pugin, 

calvinista d’origen francès convertit al catolicisme a l’Anglaterra protestant, aportava el  

rigor i el puritanisme de la seva primitiva fe a l’expansió del concepte d’arquitectura 

cristiana. D’aquesta manera la construcció d’esglésies esdevenia per sobre d’un fet 

merament arquitectònic, un fet de naturalesa religiosa, com havia dit Hegel. Les idees 

de Pugin es difongueren, d’una banda, a través dels eclesiologistes, que els aplicaren a 

l‘arquitectura anglicana de la segona meitat del XIX. De l’altra, John Ruskin els acceptà 

gairebé íntegrament a Les Set Llànties de l’Arquitectura. Finalment, el propi fill de 

Pugin, traslladat a Bèlgica, posà en pràctica els seus principis, traduí les seves obres i 

creà les que serien les germandats artístiques de Sant Lluc a una de les quals va 

pertànyer Antoni Gaudí. 

   

6.2.3. Pau Piferrer i Elies Rogent                

Tampoc ha estat prou valorada l’obra de Pau Piferrer que, en contacte amb els 

natzarens catalans, introduí les idees dels Schlegel des de finals de la dècada dels trenta 

del segle XIX. Pau Piferrer ha estat reconegut com un dels pares del Romanticisme 

català sobretot en aspectes artístics i historiogràfics. També fou el difusor d’una estètica 

subjectivista d’arrel kantiana, en la qual l’entusiasme tenia un paper preponderant. Cal 

destacar que, paral·lelament a l’obra de Pugin, en la dècada de 1840, Piferrer  remarcava 
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el caràcter sagrat i religiós de l’arquitectura cristiana i el seu valor simbòlic. D’aquesta 

manera, Piferrer desenvolupava les idees dels Schlegel.   

Cal remarcar la línia de continuïtat que trobem entre Pau Piferrer i Elies Rogent, 

l’herència romàntica que transmeté Claudi Lorenzale. Certament Rogent introduí 

elements nous. D’un banda el pensament hegelià. De l’altra, féu el mateix camí que la 

generació romàntica que evolucionava a un idealisme de caire més clàssic, cosa que es 

reflecteix en l’estètica de Manuel Milà i Fontanals i que s’adeia millor a l’eclecticisme 

de la segona meitat del segle. Així, doncs, el pensament d’Elies Rogent es mogué entre 

aquests tres pols, tot i que amb intensitats diferents. Hegel fou el seu principal referent, 

tant pel concepte dialèctic que mantingué de la Història de l’Art, com per la concepció 

que tingué de l’arquitectura gòtica com a cim de l’arquitectura cristiana, com a 

arquitectura de l’espai. Tanmateix mai no renegà dels seus orígens romàntics, dels 

Schlegel, que seguiren presents, tant en el seu pensament com en la seva obra.     

Antoni Gaudí s’havia educat amb Elies Rogent i les idees tant de Hegel, com les 

dels Schlegel li eren familiars. La idea d’una arquitectura cristiana identificada amb el 

gòtic era al centre d’aquest discurs. L’espiritualitat del gòtic, la construcció d’un espai 

absolutament espiritual, sense matèria, com objectiu de l’arquitectura era una de les 

idees que procedents de Hegel, Antoni Gaudí havia assumit a través del mestratge 

d’Elies Rogent. Això el va portar a buscar una arquitectura que tenia com a objectiu la 

desmaterialització. Tanmateix hi havia un altre problema que l’arquitectura cristiana 

havia de superar. 

De Rogent també procedien els criteris d’Història de l’Arquitectura que 

manejava Gaudí. Els conceptes que Rogent introduïa, a la vegada, havien estat extrets 

de Hegel i els germans Schlegel, principalment del primer. L’arquitectura simbòlica i la 

seva funció religiosa, el menyspreu per l’arquitectura clàssica, el gòtic com a període de 

plenitud de l’arquitectura cristiana, són temes que aquests autors ja havien desenvolupat 

i que Rogent recull. 

      

6.2.4 La influència de John Ruskin 

En el capítol corresponent hem fet ja una anàlisi de la possible influència de 

Ruskin sobre Gaudí. Aquesta es centra en dos aspectes diferenciats. Ja hem dit que 

segurament fou el Ruskin de maduresa, el conferenciant, el socialista cristià, el qui més 

clarament i d’una forma més demostrable exercí un mestratge intel·lectual sobre 

l’arquitecte. Tanmateix, potser no s’hauria de menysprear allò que del pensament del 
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jove Ruskin  li arribés. Aquest establí amb les seves  Set Llànties els principis de 

l’arquitectura cristiana, sobre els que Gaudí es basà. Aquests principis es podrien 

classificar en tres grups. D’una banda dos principis religiosos: sacrifici i veritat. De 

l’altra les tres característiques  de l‘arquitectura cristiana: el sublim (poder), la 

naturalesa (bellesa) i el caràcter orgànic de l’edifici (vida). Finalment, en l’aspecte 

històric, el respecte a la tradició i la responsabilitat davant les generacions futures, 

representats per les dues darreres llànties (record i obediència). Evidentment Gaudí partí 

d’aquests principis. 

El caràcter d’ofrena del temple és una condició prèvia. El temple és una oració, 

un sacrifici. La seva construcció és un acte religiós. En Gaudí aquest principi es tradueix 

en el caràcter expiatori del temple, que hem desenvolupat en la quarta part d’aquest 

estudi.  

La sinceritat, la veritat de la construcció és la segona condició de l’arquitectura  

cristiana. L’engany arquitectònic adquireix d’aquesta manera una naturalesa moral. 

Aquest  ha estat un tòpic que ha influït sobre tota l’arquitectura del segle XX.  De Pugin 

al funcionalisme i al brutalisme. També hem destacat fins a quin punt aquest criteri ha 

estat determinant per a crítics com Pevsner, Cirici o Bohigas, en general tota la 

historiografia arquitectònica del darrer segle. En general Gaudí respectà, en els seus 

edificis religiosos, les lleis de la sinceritat arquitectònica tant pel que fa  a les estructures, 

mostrar l’edifici com un teatre de forces, com pel fa als materials.  

Com a elements constituents de l’arquitectura cristiana, Ruskin introduïa el 

poder, la bellesa i la vida.  

Com Burke, Ruskin identificava el sublim amb al poder. El sublim es 

manifestava, com ja havia vist Hegel, en el simbòlic i el seu component bàsic, és a dir el 

no conceptual o bàrbar. El poder doncs s’expressa en el bàrbar perquè només el bàrbar 

té la capacitat de representar allò que no és comprensible, el místic. L’arquitectura 

simbòlica té com a principal característica el sublim, que es manifesta en les dimensions, 

en la verticalitat, en el joc de volums i de llums i ombres, en la imperfecció, en 

l’asimetria. En el domini del natural, original, sobre el cultural. Gaudí jugà amb tots 

aquests elements, i en diferents sentits, tant a la façana del Naixement, com al projecte 

de façana de la Passió, com a la cripta de l’església de la Colònia Güell.  

En segon lloc Ruskin identificava bellesa i naturalesa. Tanmateix aquella tenia 

un caràcter subjectiu. Aquesta subjectivitat feia que la naturalesa fos interpretada per 

l’arquitecte a través de dos principis, proporció i abstracció. La proporció tenia 
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característiques semblants a la inspiració poètica, mentre que l’abstracció representava 

un esforç per a la conceptualització. Aquestes consideracions portaven Ruskin a debatre 

sobre el paper d’un pla general en arquitectura, una profunda crítica de la simetria que 

oposava a la proporció, així com sobre el paper de l’escultura i del color. Aquest debat 

és fonamental per entendre la crítica que Ruskin fa del neogòtic, dominat, encara pel 

principi de simetria (que caldria canviar pel de proporció) i evidentment per entendre el 

Gaudí que renuncia a uns plànols preestablerts i construeix l’edifici a partir de les seves 

pròpies necessitats. En certa manera, Gaudí estava reproduint les condicions de 

l’arquitectura cristiana medieval, en la qual el dibuix dels mestres d’obra era únicament 

orientatiu d’allò que els segles a venir podrien construir.  D’aquesta manera es concep 

un desenvolupament orgànic de l’edifici, en el qual s’integren escultura i color.       

Aquestes consideracions ens portarien al tercer principi constitutiu de 

l’arquitectura cristiana, el de la vida, que tindrà per a l’arquitectura de Gaudí un caràcter 

fonamental. En el taller del Gaudí de maduresa no es parlava d’edificis, sinó 

d’organismes. L’arquitectura és concebuda com una cosa viva i la construcció s’ha de 

sotmetre a principis orgànics. D’altra banda, Gaudí segueix el camí marcat per Ruskin 

en defugir els models establerts per l’arquitectura gòtica, la mera imitació dels edificis 

medievals i, en canvi, intentà construir amb el mateix esperit que els mestres de les 

grans catedrals de l’Edat Mitjana. Ruskin distingia entre arquitectura viva i arquitectura 

morta. La vida era per a ell l’equivalent d’una arquitectura inquieta que fugia  de la 

repetició de models ja establerts i de simetries. Perquè no és la forma sinó l’esperit allò 

que compta, en quant que les imitacions de models ja establerts no imiten l’autèntica 

forma, en el sentit aristotèlic, sinó la matèria, la mera ordenació i superposició 

d’elements materials. I què era el neogòtic sinó una mera imitació? Allò que importava 

imitar, era l’ànima de la construcció, una ànima impacient que brolla plena de petites 

glorioses imperfeccions, que constitueixen allò que Ruskin  tan apreciava en el romànic 

i el gòtic primerencs. Això fou el que intentà Gaudí. I per això el treball de cada artista i 

de cada artesà seria fonamental, perquè aquesta vida o forma que transmet és quelcom 

individual, que la matèria per si sola, o en contacte amb altra matèria, com és ara una 

màquina, no pot adquirir, doncs li falta la forma espiritual. Per a Ruskin una excessiva 

perfecció, una perfecció simètrica, esdevé impersonal, mancada d’ànima i, per tant, 

morta. Gaudí compartí bona part d’aquests criteris. 

Finalment  Ruskin situa l’arquitecte cristià davant la seva responsabilitat 

històrica. En primer lloc, amb el paisatge, doncs l’arquitecte és responsable en crear una 
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segona naturalesa d’allò que ha d’envoltar els humans. En aquest sentit l’arquitectura és 

entesa com a paideia. També amb els edificis antics, l’arquitecte no ha de construir 

ruïnes, el temps ja farà la seva feina. Tampoc no ha de restaurar pensant com hauria 

estat en el seu temps (reconstrucció), sinó senzillament conservant allò que ens ha 

arribat. L’arquitecte en tot moment ha de pensar en les generacions que vindran i per 

tant no té cap dret a modificar ni el paisatge ni els edificis.  

Tanmateix, d’altra banda, l’arquitecte es situa en la història de l’arquitectura, on 

tradició i originalitat s’enfronten dialècticament. L’originalitat, però, només es pot 

entendre com a fruit d’un estudi profund de la història, de les arquitectures nacionals,  

dels principis que s’han anat consolidant com autènticament cristians: les set llànties de 

l’arquitectura. 

D’aquesta manera de Goethe a Ruskin, passant pels germans Schlegel, per 

Víctor Hugo i per Pugin, es dibuixa un camí que partint d’unes intuïcions sobre la 

història de l’arquitectura  va desenvolupant al  llarg del segle XIX una autèntica teoria 

de l’art i de la construcció cristians, que finalment Ruskin  institucionalitza en la seva 

preceptiva. Aquesta fou la història a nivell europeu. No s’ha de menystenir, però, en el 

cas de Gaudí, la influència directa, que plenament connectada amb el moviment general 

europeu, representaren les personalitats de Pau Piferrer i Elies Rogent. Ells 

desenvoluparen a Catalunya la teoria de l’arquitectura cristiana que permeté a Gaudí 

enllaçar amb les idees de Ruskin. Més ben dit, reconèixer-les com la sistematització de 

tot allò que el propi Gaudí identificava com els seus fonaments ideològics. 

    

6.3. Síntesi i  conclusions de la tercera part: El Park Güell. 

Fins aquí  els principis teòrics de l’arquitectura cristiana han quedat plantejats. 

Aquesta era la teoria en la qual Antoni Gaudí havia crescut i s’havia educat, que 

d’alguna manera formava el seu substrat intel·lectual bàsic. El Gaudí de maduresa tindrà 

ocasió de desenvolupar aquests elements en les seves obres principals, tant en les de 

caràcter civil, com, sobretot, en les de caràcter religiós. 

Tanmateix  l’evolució ideològica del final de segle fou tan ràpida que els 

principis romàntics que s’havien plantejat al llarg del segle XIX aviat quedaren superats. 

El propi Rogent, en incorporar la doctrina hegeliana al seu ensenyament, introduïa 

contradiccions difícils de superar. Els plantejaments de l’Estètica de Hegel anaven molt 

més enllà del què els preceptes ruskinians suposaven. En certa manera els feien inútils, 
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doncs ni art ni religió eren ja necessaris, en l’era del pensament racional. Això, el darrer 

Ruskin havia advertit, portava  a una societat sense religió on l’art era impossible. 

Per tant calia recórrer als corrents que reclamaven l’irracional, el vital com  a 

element indissoluble de la naturalesa humana. El Romanticisme també havia  fet la seva 

aportació en aquest aspecte, Novalis, Schelling. Però en torn de 1900, quan Gaudí 

entrava en la seva època de maduresa, la figura que millor representava aquest corrent 

ideològic era Friedrich Nietzsche. 

Al Park Güell, Antoni Gaudí desenvolupà un programa arquitectònic que posava 

de manifest la preeminència de l’irracional sobre el conceptual a través de la recreació 

del mite de Delfos. Dit en paraules, de Nietzsche la preeminència del dionisíac sobre 

l’apol·lini. D’aquesta manera Gaudí enfrontava Nietzsche i Hegel al Park Güell, 

l’ Estètica de Hegel contra El Naixement de la Tragèdia de Nietzsche. El conceptual 

enfront del no conceptualizable, també denominat en la terminologia d’Eugeni D’Ors, 

bàrbar. Gaudí, evidentment, s’apartava de Nietzsche i identificava aquest bàrbar amb el 

sagrat originari, tal com d’altra banda, també feia Maragall, traductor i seguidor de 

Novalis i del propi Nietzsche, amb la teoria de la paraula viva i tota la seva teoria de 

l’art. 

Aquesta revisió s’instrumentalitzava a través de les dues funcions que podia 

tenir el parc com a ciutat jardí i com a jardí de reflexió. Com a ciutat jardí es tractava 

d’una proposta harmònica d’urbanització d’un espai salvatge, tot restituint a la 

naturalesa  allò que se li arrabassava. Com a enginyer Gaudí es prendrà com a principal 

objectiu conservar el perfil de la muntanya, respectar les corbes de nivell, evitar 

l’excavació i l’explanació. Mantenir el bosc viu. Es tractava construir una ciutat seguint 

els designis de la pròpia naturalesa. En aquest sentit Gaudí anava més enllà de les 

propostes de Pugin i Ruskin que havien descobert en la ciutat medieval idealitzada una 

arquitectura pedagògica que hauria ajudat a desenvolupar ànimes cristianes. Per a Gaudí 

la ciutat medieval és insuficient, cal anar a la ciutat natural, i és la pròpia naturalesa qui 

ha de portar a terme aquesta funció pedagògica que els anglesos  havien descobert en 

l’arquitectura medieval.  

Aquesta primera funció es complementava amb una segona, el parc considerat 

pròpiament com un jardí. Com a arquitecte de jardins, Gaudí es proposava un sistema 

d’arquitectura natural, que evitant modificacions importants de l’entorn, respectava la 

vegetació natural, la pedra del país, seguint d’aquesta manera les indicacions que sobre 

jardineria havia fet Rousseau. I defugint els models anglesos, de Brown i  de Kew, o els 
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clàssics jardins francesos. Tanmateix, Gaudí seguí la tradició del jardí de reflexió, una 

pràctica introduïda per anglesos i francesos a finals del XVIII. Això comportava 

introduir dins del jardí una sèrie d’elements que permetessin a qui s’hi passegés 

reflexionar sobre diferents temes. I fou a través d’aquestes reflexions arquitectòniques 

que Gaudí desenvolupà les seves teories. En primer lloc una teoria sobre l’arquitectura 

cristiana que constituiria una crítica dels estils medievals i una reflexió sobre 

l’arquitectura natural, que el portaria finalment a una arquitectura seguint els mètodes 

de la naturalesa. És a dir estudiant empíricament el sistema que la naturalesa utilitzaria 

per cobrir un determinat espai. Cal tenir en compte que aquests motius al Park Güell 

tenen el caràcter d’una representació, no pas d’autèntica arquitectura. Es tracta d’un 

assaig, i per  tant sovint Gaudí només recobreix de pedra i utilitza ciment o altres 

mètodes constructius que s’hauria prohibit en arquitectura sagrada.  

El tema central, però, és el mite dèlfic, representat en la reconstrucció del temple 

d’Apol·lo a Delfos a Barcelona. Aquest temple segons Elies Rogent era el punt de 

partida de l’arquitectura occidental. Delfos, la ciutat sagrada de Grècia, s’oposava a 

Atenes, la ciutat civil, com la societat cristiana de l’Edat Mitjana s’oposava a la societat 

industrial i burgesa de 1900. Delfos era alhora símbol de la naturalesa i del sagrat, 

d’Apol·lo, certament, però també de Dionisos i dels déus més antics. Davant del temple 

de Delfos, Orestes plantejava el problema del xoc entre dues legislacions sagrades, la de 

les divinitats primitives encara lligades a la naturalesa, al no expressable 

conceptualment, i la de les divinitats olímpiques, immerses ja en el món conceptual. 

Hegel i Nietzsche havien descrit aquesta lluita. El parc constitueix, evidentment, per tots 

els elements arquitectònics ja descrits, un homenatge al més sagrat i primitiu, entès en 

termes nietzschians, al dionisíac. 

Això tindria diversos nivells de lectura, religiós, estètic i polític. En l’ordre 

religiós proposava connectar el sagrat al natural, recercar el sagrat en el més antic, 

defugir el conceptual, doncs la divinitat superava el definible. En l’ordre estètic 

comportava evidentment un volgut primitivisme, un rebuig de qualsevol forma clàssica, 

una recerca d’un art natural, que desbordés aquells estrets límits. La inclusió del temple 

de Delfos dins del parc, la pròpia recreació de Delfos, és la mostra més clara d’aquest 

volgut arcaisme, com ho són totes les evocacions a la naturalesa. Des de la mateixa 

configuració del parc seguint les corbes de nivell, fins a la utilització de la pedra o la 

representació dels estils històrics, o, encara més, la relació sense solució de continuïtat 

entre el mineral i el vegetal. Políticament el mateix argument del parc ens remet a les 
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teories aristocràtiques del seu propietari. Delfos la ciutat sagrada s’oposava a Atenes, la 

ciutat civil, com el govern aristocràtic s’oposava al govern democràtic. I d’altra banda, 

parc i colònia constituïen dos aspectes del projecte polític i social que Güell promovia i 

del qual, Gaudí en bastí la simbologia.  

Totes les utopies clàssiques  han tingut un important contingut arquitectònic. 

More dedica unes quantes pàgines a descriure l'urbanisme i l'arquitectura d'Utopia. 

Campanella no ens estalvia pas els detalls constructius de la Ciutat del Sol. El falansteri 

és abans que cap altra cosa un projecte d'urbanisme. Sota aquests punts de reflexió ja 

exposats, subjau un projecte de refundació social i política. Hegel situa en la lluita entre 

velles i noves divinitats la fundació de l'estat i del dret, precisament en les Eumènides 

d'Èsquil, que tindrien com escenari de les primeres escenes el temple d'Apol·lo a Delfos. 

La fundació de l'estat civil superior a l'estat purament natural, aquesta és la idea de 

Hegel. Passar de Delfos, la ciutat sagrada, a Atenes, la ciutat civil, de la ciutat de la 

religió a la de la filosofia. Aquest és el pas que es dóna a Les Eumènides, i així ho 

interpreta Hegel. Però Nietzsche en fa una altra lectura, remarca la necessitat de l'obscur, 

la necessitat de romandre fidels al natural. Quan Èsquil descriu el pacte que permet a 

Orestes passar de Delfos a Atenes, preserva una certa fidelitat a la ciutat sagrada, un 

equilibri entre Apol·lo i Dionís, entre les noves i les velles divinitats, segons ens explica 

el mite de la doble tomba de l'òmfalos. El tema central del parc, la contradicció que 

representa una urbanització natural, la mateixa idea de ciutat jardí, l'opció d'altra banda 

també contradictòria que constitueix el jardí salvatge, com ja havia vist Rousseau a "La 

Nouvelle Heloïse", es representa en aquest plantejament d'equilibri. El temple de Delfos, 

no el darrer, sinó el que construí el mateix Apol·lo, és arquitectura simbòlica, i santa, 

per tant. Envoltat de boscos sagrats, que han esdevingut jardins, de camins que la 

mateixa natura ha traçat per a l'home, el temple evoca les arrels més antigues, l'ordre 

titànic, la llei natural. El moment fundacional de Delfos, quan el propi déu, prop de la 

font, ajudat dels primers constructors del quals recordem els noms, instituí ell mateix els 

fonaments del seu temple, com explicava l'himne que el propi Maragall traduïa. Orestes 

es trasllada a Atenes i a l'Areòpag li perdonen la culpa, els Olímpics. Hamlet, en canvi, 

romandrà en el dubte, vist des d'una visió cristiana, com Hegel i el propi Gaudí ens 

recordaven. Aquest pas a Atenes, amb la queixa contra Apol·lo de les més antigues 

divinitats que abans que ell tingueren el trípode i l'oracle, és allò que cal esmenar. Els 

déus joves, diu Èsquil, són molt orgullosos creuen dominar el món, tanmateix la natura 
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és més forta que ells, les lleis humanes han de respectar la llei natural, que és en l'origen. 

I això tenia una lectura política que ja hem explicat en detall.  

. 

6.4. La Sagrada Família, entre dos misticismes 

Certament Gaudí havia identificat, en els seus treballs al Park Güell, l’origen del 

sagrat arquitectònic al natural i al més antic. Tanmateix, cronològicament, l’inici de les 

obres de la façana del Naixement de la Sagrada Família ens trasllada a un període 

anterior en el qual Gaudí encara no s’havia enfrontat al mite de Delfos i a les lectures, 

en aquest sentit, de Hegel i de Nietzsche. Per tant, cal considerar que a la Sagrada 

Família es produeix una recerca paral·lela, o fins i tot anterior, a aquella que es produeix 

al Park Güell. 

Aquesta recerca s’enfrontava a la necessitat europea de bastir una arquitectura 

sagrada dels temps moderns, davant del fracàs de l’arquitectura del segle XIX, de 

concretar en un edifici el que la teoria romàntica havia somniat. J. K. Huysmans fou un 

dels qui, a nivell europeu, denuncià aquest fracàs. La seva figura fou paradigmàtica i 

amb una evolució ideològica semblant a la que els biògrafs suposen a Gaudí. Huysmans 

reclamà una arquitectura realment cristiana i criticà l’arquitectura religiosa del seu 

temps. L’arquitectura cristiana només es pot entendre des de posicions intel·lectuals 

cristianes, no des del positivisme de la societat burgesa del XIX, ni des del materialisme. 

Era una posició molt propera a la que havia mantingut Ruskin. 

Gaudí partirà d’aquests plantejaments. La pregunta, però, seguia essent la 

mateixa, com havia de ser l’arquitectura cristiana del seu temps? El fracàs del neogòtic 

havia consistit en copiar les formes gòtiques sense igualar-ne l’esperit, que era allò 

realment important. Ruskin, en les seves set llànties, havia determinat quines havien de 

ser les disposicions espirituals a les quals l’arquitecte havia de subjectar-se per 

emprendre una construcció religiosa. No eren pas normes arquitectòniques, sinó, més 

aviat, morals. D’altra banda, Hegel havia comprès que l’essencial del gòtic era la 

creació de l’espai, no les parets, ni les façanes, ni els contraforts, sinó l’espai que 

generaven.  I això era el mateix esperit. El gòtic ja no era pròpiament arquitectura, sinó 

religió. Rogent havia transmès aquesta teoria i li havia donat encara un significat més 

arquitectònic. L’arquitectura mística era la que creava el buit, la que es tancava en si 

mateixa generant l’espai sagrat. La que es generava en l’aire, la que no es determinava 

des de la planta sinó des de la volta. Aquella en la qual tot era aeri i res no era pesat ni 

massís. El triomf de l’esperit sobre la matèria. Aquest era el misticisme tradicional vers 
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la purificació i la desmaterialització. L’abstracció pura. I així va plantejar Gaudí primer 

la cripta i després l’interior de la Sagrada Família. Ho va fer des de l’arquitectura gòtica, 

però sense subjectar-s’hi. Hi hagué, però, una evolució important des de la cripta, 

realitzada encara en formes tradicionals, fins allò que anunciava l’interior de la Sagrada 

Família, on Gaudí pensava introduir els seus mètodes revolucionaris de construcció de 

voltes. Aquests mètodes obligaven a determinar la planta des de la volta, de manera que 

tota la construcció es generava en l’espai que alhora es creava. D’aquesta manera, els 

elements sustentants eren determinats pel pes dels sustentats i aquells eren les formes 

naturals que l’espai espiritual havia determinat, els únics possibles i necessaris que 

alhora dibuixaven aquest espai, i eren les úniques formes visibles. Això, però, 

significava una contradicció profunda amb el pensament hegelià, perquè no era la idea 

la que s’objectivava, sinó ben al contrari, era un procediment empíric el que 

determinava la forma de l’obra. La qual cosa implicava un retorn a la matèria. O com a 

mínim una correspondència entre matèria i esperit que remetés a la unitat fonamental de 

tot, tal com havia preconitzat Schelling i, sobretot, Novalis, el pensament del qual havia 

arribat a Gaudí a través de Joan Maragall.   

Tanmateix, com ja hem vist, la teoria de l’arquitectura cristiana no només era 

atribuïble a  Hegel, sinó que tot el romanticisme alemany l’havia bastit. Amb 

diferències notables. Si per a Hegel el gòtic representava el triomf de l’esperit, per als 

Schlegel i els francesos aportava sobretot el misteri, aquest component bàrbar i 

desconegut que és l’element bàsic del sagrat. Precisament allò que Hegel havia 

identificat com a arquitectura simbòlica per al període preclàssic. D’aquesta manera 

sorgia la façana exterior de la Porta del Naixement, que ens proposa una concepció 

escultòrica de l’arquitectura, alhora que introdueix l’informalisme en l’escultura i una 

perfecta simbiosi d’ambdues arts tal i com hauria volgut Ruskin. Però no tan  sols això,  

a la Sagrada Família, Gaudí anirà introduint tots aquells elements que Hegel 

considerava propis  de l’arquitectura simbòlica de manera que el temple anirà perdent el 

seu aspecte gòtic, sobretot pel que fa a l’exterior. 

D’aquesta manera la Sagrada Família havia de participar de dos misticismes: a 

l’interior el buit l’espai sense límit, per a si, que hauria dit Hegel, que dóna idea del 

misticisme més pur. A l’exterior un aspecte massiu, fàl·lic, informal, per què cap forma 

pot contenir la idea, primitiu on, en definitiva, domina el simbòlic. 
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6.5. La cripta de l’església de la Colònia Güell 

Aquesta és sens dubte l’obra més significativa de l’arquitectura religiosa de 

Gaudí  i en ella l’arquitecte portà a terme la síntesi dels dos misticismes als quals hem 

fet referència en l’apartat anterior. Dues maneres d’acostar-se a l’art que, d’una manera 

molt propera als plantejaments guadinians, havien estat definides per Wilhelm 

Worringer a la seva obra Abstracció i empatia, considerada com un dels fonaments 

teòrics de l’art contemporani.          

En el darrer capítol hem explicat com Gaudí portà a terme la síntesi d’aquests 

dos principis a l’església de la Colònia Güell. En aquest mateix edifici, sobretot en la 

cripta, que és el que coneixem, el predomini del material és abassegador, de manera que 

allò que Worringer havia definit com a empatia hi té una presència i un simbolisme 

determinant, que ens trasllada a un coneixement directe de la cosa, a un retorn al més 

primitiu, al bàrbar i preconceptual. De manera que l’obra es planteja com una dialèctica 

entre l’abstracció objectiva de l’estructura i de l’espai, de caràcter desmaterialitzador i 

espiritual, i la presència del material com a tal, presentat en brut, en el seu aspecte més 

bàrbar. La cripta recercava la síntesi d’aquestes característiques antitètiques. És per això 

que estem parlant d’un monument fundacional de l’art contemporani. 

I és aquest l’aspecte que més ens interessa destacar perquè això ens condueix a 

la nostra tesi inicial: Gaudí no és un producte excèntric ni exòtic dins l’art europeu, de 

difícil classificació, sinó que tant pels antecedents com pels conseqüents està 

perfectament situat en l’evolució artística continental. Els seus antecedents són la 

filosofia romàntica i Hegel, i l’evolució que aquestes tendències tingueren a Europa en 

l’àmbit artístic, el pensament de Ruskin. I finalment la influència de Nietzsche. Gaudí, a 

través de Maragall, s'acostà a Nietzsche contra Hegel. "És un fenómeno de todas las 

decadencias,- escriu el poeta català referint-se al filòsof alemany en el primer article 

publicat sobre aquest a l'estat espanyol el 1893- de todas las civilizaciones 

excesivamente refinadas y cansadas de intelectualismo (i aquí cal llegir Hegel) una 

reacción de vuelta a veces brusca  y exasperada de las ideas a lo primitivo, a lo 

rudimentario a lo brutal, por decirlo así, de la Naturaleza827"   El fet de centrar el tema 

central del parc en el mite de Delfos, en l'alternança entre Apol·lo i Dionís, en el 

redescobriment dels oracles obscurs, en els vincles de la sang, l'element menys 

espiritual, ens porta directament a Nietzsche. I si bé és cert que aquest no reivindica pas 

                                                 
827 Joan MARAGALL, Federico Nietzsche, dins Obra Completa, Ed. de 1981, vol II,  pàgines 136-137   
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aquesta naturalesa sagrada, també és cert que la lectura que en fa Maragall,  permet a 

Gaudí aprofitar-ne alguns trets característics. L'evocació de l'arcaic com a sagrat és un 

tòpic que ha estat reproduït en els tractats d'arquitectura des de Vitrubi al mateix Hegel, 

però aquest reivindicar el costat obscur, bàrbar,  és privatiu de Nietzsche. I és a través 

de la lectura que permet Nietzsche del material, una lectura que ens acostaria, com 

afirmava el text abans extensament citat de Mircea Eliade, a les propostes de Sigmund 

Freud,  i a un  cert art contemporani, per exemple a Brancusi, que Gaudí retroba el 

sagrat en la matèria.  El que distancia Gaudí de Ruskin, de la concepció de l'antic i del 

sagrat de Ruskin, és precisament aquesta lectura de Nietzsche, que li permet descobrir el 

salvatge, el dionisíac, el bàrbar i el brutal, com a primer continent del sagrat. No 

l'ordenat cosmos medieval, sinó el caos preolímpic.  Gaudí plantejà en el moment 

adequat els problemes als quals s’enfrontava l’art contemporani. La seva influència 

hauria de ser estudiada detingudament.    
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