PAPERS
DE B U T X Á C A
en pes en el niateix cemenriri si continuaven en llur empresa. I com q u e
sabíem q u e era capag de fer-ho, ens escabullirem".
Berga cnceta, a m b aquest cpisodi, una altra línia en ia historia deis
escriptors gironins: una historia a m b uns quants fugitius i algún afusellat.

Rafael Masó,
entre Glasgow i Viena
questa última primavera, un g n i p d'anglcsos admiradors de l'arquitecte escocés Charles R. Mackintosh va visitar Catalunya i es va arribar a Girona per tal de conéixcr ''¿he work of Rafael Ma.w, an admirable archite.ctural contemporary of Gaudi\ En la visita a la casa natal de l'arquitecte i a
d'altres ediñcis, h o m va poder constatar íes influencies de l'obra de Mackintosh sobre Masó.
Atjuest últim estiu, una estada a Viena m ' h a permés de trobar-mc a m b
la famosa Sezession. També allá, tot conteniplanl les grans obres d'Otto
Wagner i sobrerot de Joseph M. Olbrich, em senda immergit en el m ó n de
rarquilectc gironí.
Tot aixó no és pas cap secret: aqüestes iniluéncies son protí conegudes.
Joan Tarrús ho va explicar fa temps: "Masó comenga la scva activitat professional en un període de transforniació del gust i h o fa intentant u n a simplificació del llenguatge arquitectónic. Aquest intent de rcvisió i en definitiva de ruptura a m b el passat immediat el realitza (...) parnnt de les experiéncies d'avantguarda de l'arquitectura europea. D'aquestainieressaparticularmenr Rafael Masó Farquitectura domésnca anglesa (...) i la Secessió Vienesa".
Josep Pía, desconfianl, menysprea en el seu llibre Girona l'obra renova-
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• Kl Banyoles, el BanyoU, la Banyoüa,
la Baixa Garrotxa, íes Garrotxes
d'Empordá, ei Terrapñm, la Conca de
l'Estany, el Pía de l'Esiany... Després de
lantes formules i de tants anys per
poder-les discutir, l'afer de la
denominado per a la nova comarca
entorn de Banyoles s'ha dos
precipitadament amb la proposla d.fl
norn de C o m a r c a de i'Esiany,
Estranya i inexplicable redundancia. Si
diem que Girona pertany a la comarca
"del Girones" i Olot a ia comarca "de la
Garrotxa", haurem de dir que Banyoles
pertany a la comarca "de la comarca de
l'Estany"? I si diem només "l'Estany",
com es podrá distingir si parlem de la
comarca o ens referim només al "llac"?
Hi ha hagiit, a mes, alguns detaíís
pintorescos en aquesta historia: l'un, la
pretensió de l'ex-aícalde Turré de baíejar
la comarca com a "Garrotxa
Martiriana"; l'altre, el fet que un dds
contraris a la nova denominado
consensuada es digíii justament Josep
Maria Estany.
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• Ha aparegut una nova edidó de
Ciulat pctita i delicada, l'obra mes
famosa de Jaume Ministral i Masiá,
amb la inclusió d'un capítol i altres
fragments que es mantenien inédits per
culpa de la censura. La portada del
llibre presenta La visió tradicional de
l'Onyar des del pont de les Peixateries,
pero la imatge apareix invertida, amb la
catedral i les cases pintades a la banda
esquerra. Tipie error d'un dissenyador
barceloní; ara la ciutat és petita,
delicada i capgirada.
" Els geganls de Girona, estrenáis per
les Fires de I9S5, van teñir una vida
rnolt efímera. Anaven rnolt ben vestits
pero tenien uns rastres tan Lamentables
que van haver de ser decapitáis
d'amagatotis al cap de pocs dies. L'nny
passat, cora aquell qm no res, van
aparéixer amb unes cares noves. Pero
enguany, en veure'ls reunits amb molts
altres de Catalunya, he?n pogut
comprovar que —malgrat la drástica
cirurgia estética— son encara ets mes
lletjos de iots.
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La porta de la
Zweite Villa, d'Otto
Wagner.

El rebedor de la
HUÍ House, de
Charles R.
Mackiníosh.

dora de Masó i deixa escrita aquesta írase despectiva: "Els arquitectes gironins treuen el cap per les revistes alemanyes i van posant pegats íiorribles i
estranys sobre laciutat". Pero Rafael Masó fa quclcom mes que donar u n a
ulladaales revistes: vapersonalrnent a Alemanya i a Austria i pren contacte
directe ainb l'obra deis grans arquitectes europeus del ntoinent.
De tot aixó, en tenim noticies direcies, ja recollides per Dolcírs Üller en
el seu assaig biografíe. Rafael Masó es casa e! 13 de gener de ¡912 i fa un
llarg viatge de noces c|ue dura fins a priniers de niarg.
L'itinerari compren SuYssa, Austria, Alemanya (Munich i Darnistadt) i
Italia, i es configura com unaperegrinacióals sautuaris delanovaarciuitectura, singularment a Darmstadt, on el secessiíMiista Olbrich haviaprojectat
els ediñcis, eis mobles, les rajóles, els ¡ardins, eís retols, les vaixelles i tots
els elements de la Colonia d'Artistes, de la mateixa manera c¡ue a Masó li
agradava de dissenyar-ho tot i d'iucorporar a rarquitectural'antiga saviesa
deis oíicis artesaris.
Les canes q u e Masó trainet ais seus pares son expressives del seu successiu engrescanient. J a d e s de Zurich, el 2 de íebrer, escriu aqüestes ratlles
reveladores:
''Hempogut admirarja mes d'una construcáópurament alemanya, d'afjudles ¡pie
tantes ganes tema jo de vciire (...) Son admirables i voto per elles!"
Pero r c n l l u c r n a m e n t deíiniíiu es ta palés sobretot en una carta escrita a
Munich el 20 del mateix mes:
".S'íín elh (eís alemanys) eís que fan tot aixó tan admirabíe que esiem veient aird)
espant cada dia darrera de tots els aparadors que se'ns posen a l'abast. Fdls els que
han creat aquest art tan digne, tan sever, tan propí, tan original, tan refinat! (...)
Fdls els d'aquelís metalís amb esmaíts, els d'aquells vidres. els d'aqueííes porceílanes, eís d'aquells ámbars! (...) Oh, quina meravella!"
I tot aixó Masó ho veu a m b voluntal d'assimilar-ho i d"iiproíitar-ho, tal
com ho revela una postal datada a Munich el 8 de febrer:
'7íí veureu quantes coses durem apreses per aplicar-les a casa nostra".
No és estranv, dones, que els estudiosos de l'obra de Masó descobreixin, com Oriol Bohigas, el canvi operat a partir d'aquest moment: ""Hacia
1912 el arquitecto gerundense Rafael Masó empieza una nueva interpretación secesionista, precisamente en un sentido que marca un paso hacia una actitud más moderna,
la que se deriva de las últimas realizaciones de Olbrich. A ello Masó añade un ingrediente de carácter local, ligado al programa del naciente Noucentismey a una voluntad
ligeramente clásica'". Bohigas ens explica encara un altre secret: el de la relació de Masó a m b Mackintosh. La influencia no li va arribar d ' u n a manera
directa, sino a través de ¡'añada a Vicna, perqué allá Tarquitecte escoces hi
havia presentat una m e m o r a b l e exposició.
A(]uests son els cainiíis, dreturers o tortuosos, d'una obra, d'un estil i
d ' u n a personalitat. Ara, en els casos urbanístics de l'Eixamplc gironí, les ja
escasses obres a.rquitectónic|ues de Masó —a(|uelles que Pía qualificava de
"pegats horribles i estranys"— son un testimoni de la sensibiíitat nouccntista q u e va saber harmonit/.ar l'art popular i la tradició lí)cai a m b la cultura
europea del m o m e n t .
NARCÍS-JORDIARAGÓ

• Centenan de Le Corbusier, figura
cabdal de I'arquitectura contemporáma.
Amb aquest motiu s'han puhlkat algtins
dibuixos que va fer en un carnet de
i'iatge durant la xeva visita a Catalunya
l'any ¡92S. Son, fonamentalment,
visions de figures del harri xinés
barcelont, pero hi ha també,
inesperadament, aquest punt inédit de
Girona: les torres de Cornelia i Julia, la
catedral inacabada i un singular
campanar de Sant Feliu. La ciutat furia
be d'explotar aquesta imatge com un
inrentiu per al turisrne de qualitai.
• Jordi Soler, a Punt diari parla del
creixernent de la "Arona moderna: "Mes
erillá de la Gran Via, la bestia s 'infla
sense moderaría (...) És l'Eixample, que
ni enamora ru desenamora per culpa de
la mes absoluta i lamentable falta de
personalitat. Res del que hi edifiquen
amb persistent contumacia no és digne
de ser vist (...) L'Ajuntament lliura la
llicéncia d'obres i el constructor basteix
un edifici calculat amb uní. casio de
butxaca". Bona crónica d'aquell procés
inexorable descrit per Oswald Spengler a
La decadencia d'Occident.- el de les
velles ciutats que mes ertllá del nucli
historie cornencen a perilongar-se
indefimidament en masses uniformes,
apüonades sense ultra justificado que la
del profit economic mes immediat.
• A la confluencia de la Rambla de
Girona amb el carrer de l'Argenteria,
s'hi ha estahlert un lloc anomenat "Punt
de trobada". Sota la pedra del pavirnent
que assenyala l'indret, s'hi ha enterrat
un pergami commernaratiu amb un petit
poema que té ressonáncies de Fages de
Climent i que potser no havia d'haver
quedat tan amagat. Reproduim-lo,
almenys, aquí per salvar-lo de l'ohlit:
"Enterrat / just al lloc / on eljoc / del
rambleig / esdevé /prim carrer /
platejat, / tinc per creu / (que no veig) /
el leu peu / st ets vingut, / ben trobat / o

perdui
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