Josep M. Jujol va
trencar motllos per
¿ experimentar nous
enguatges i
piantejaments.

Jujol,
Parquitecte redescobert
l saiiLuari de Montserrat de
Monlferri (Tarragonés) és avui
una ruina. L'arquitectc volgué fer
una obra molt Hígada a la térra,
suggerent deis clements naturals del
medi, pero no va prcveure que el
projecle era massa ambiciós per a un
poblé amb recursos cconomics migrats.
Els conslruclors mai passaren de les
naus centráis projectades com un
clonisnie perfecte de la muntanya
sagrada i les parets, fetes amb pórtland,
grava i carbonissa de locomotora, s'han
visl reduídes a recordacori fantástic de
la gran capacita! creativa d'un deis
arquitccles mes trencadors de la
moderna historiografía de l'art, Josep
Maria Jujol.

E

Personalge lucid, exquisil, Jujol ha
reslat en l'anonimal, qualificat com un
deixeble fidel i radical de Gaudi, fins
que molls anys després de la seva mort
ha estat redescobert com una ment
potent i de formidable capacítat
d'innovació. En l'exposició que s'ha

presentat a la scu del CoHegi
d'Arquilcctes de Girona, es pot fer un
canií ajustai per la trajectória d'un
creador que hagué de viure fagocitat per
la fama del reusenc. Els projectes,
plánols, figures, maquetes i forjats
recullcn les tcnsions inLeriors d'un borne
que, tot i que fou un deis coHaboradors
mes compenetráis amb Gaudí —el
recobriment cerámic del Pare Güell o les
reixes de la Pedrera foren dissenyats per
cll— sota un aparent allargament deis
plancejaments gaudinians, aposta
claramenl per una nova concepció de la
construcció deis espais cdificats i deis
objectes i elements de decoració que
han d'habitar-hi.
En robra de Jujol, una de les
qücstions mes debaiudes del noslre
segle, com és l'eterna polémica entre la
unitat o la distinció de les arts, és a dir
si les arts son técniques diverses amb les
quals es realitza un valor úníc i suprem,
l'Arl amb majúscules, o si cada una es
reabtza miljangant uns valors pariiculars
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i definitoris, queda diluida per Tajiosta
única i real de Tarquitecte com a home
universal.
Repassanl la seva obra sobta que un
plantejamcni radical com aquest sorgeixi
de la f'erma conviceió d'cntendre
l'arquitectura com la mare de toles les
altres aris. L'arquitectura que va ser la
mare de l'escullura —la caverna
paleolítica es pot definir com una cripta
pintada o la mateixa cabana africana
rudimentaria es pot definir com una
obra d*arl per habitar— no té altra rao
existencial que estar dircctamcnt
inlercssada en les activiíals básiques de
la vida humana. Obligada a ésser
cstilísticamcnt vital, i alhora buscar la
perfecció ideal, que no pol estar
limitada per la necessilat. Avaluant el
projecte com un ireball absolut,
l'arquitecle posará a la práctica la unitat
de rcstéiica plástica, resUuará la seva
proposta sobre el plantejament que la
sensibilitat hauria de ser punt de

L'obra de Jujol és un
camp de batalla
contra la mediocritat.

confluencia entre totes i cada una de les
disciplines, i reduirá la separado entre
l'arquitecte, l'escultor, el pintor o
l'ariesá {fuster, ferrer, ceramista) en una
simple divisió de consciéncia. La propia
potencia creativa servirá per diluir
dcfinitivamení la polémica que ha tingut
efecles nefastos sobre el
desenvolupamenl de les arls en general i
de l'arqtiilectura en particular, i aixi
Jujol intentará treballar amb la máxima
Ilibertat. Tant a la Torre de la Creu,
també anomenada Torre deis Ous de
Sant Joan Despí, com a l'església de
Vistabella (Tarragonés), o la casa
Planells de la Diagonal, son filies del
parany. Emparat darrera un
pseudogaudinisme apareni, Jujol es
mostrará com un coneixedor absolut de
la técnica, un arquitecte independent,
un integrador tena? i disciplinat que
experimentará amb tots tipus de camins
i llengualges qtie s'iniegren o s'encreuen
en la seva tasca (modernisme,
expressionisme, popularisme,
surrealisme, dadaisme, estructuralisme) i
l'ajudará a trenar una proposta clara i
personal.
Definitivament deslliurat de l'cstigma
gaudiniá —la personalitat creativa de
l'ajudant marcará decisivament l'etapa
del mesirc fins al puní que es pot parlar
claramenl d'un Gaudí anterior i
posterior a la coHaboració amb Jujol—
rarqultecle se servirá de tota la seva
potencia creadora per convertir els seus
projectes en anlicipacions de
l'abstracció, en concrecions del collage
objectual. Trencará motllos i
experimentará nous llcnguatges i
plantcjaments, .Apostará per les
propostes descontextualitzadores del
dadaisme i transformará la seva obra en
un camp de batalla contra la integrado
i la mediocritat. Valorant l'obra com
tma unitat individualitzada, un tot
integral i viu, Jujol portará la seva
intervenció mes enllá de Tarquitectura,
dissenyant, refenl o recuperant els
objcctes que han d'omphr els buits
deixats per rarquiteclura. Així, les
cadires, les reixes, les baranes, els
canelobrcs, els llums, els miralls o els
petits detalls, estaran subjeetes a la
modificació —la reforma de la masia
deis Pallaresos n'és exemple ciar—,
patiran la intervenció directa de l'artista,
com un procés mes d'inlegració en el
primitiu planíejament que tota
superficie, moble o material no son sino
ds elements que des de la seva unicitat
actúen com a torces vives i renovables
en la idea global de la reforma, que
fará de Tedifici un veritable acte cstétic,
un nou camí d'experimentació en la
historia de l'art.

PAU LANAO
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COLUMNA

Biblioteca de la Classe
Lo col'lecció Biblioteca de la
Ciasse potencia l'estudi sense
manual únic i desenvolupa, de
manera científica i didáctica,
temes monográfics per
treballara l'escola.
És una iniciativa conjunta de
{'editorial GRAO de Servéis
de la Diputoció de Barcelona.

•
THALASSA, THAIASSAI

EMPÜRIES,
CIUTAT GREGA
A CATALUNYA

Ahres títoli:
ELSEGLEXVtlIA
CATALUNYA
Pere Soldevilor
grumetde oLa Perla»

LA REVOLUCIÓ
FRANCESA

LA PRIMERA

L'ART ROMÁNIC

L'ARTGOTIC

REPÚBLICA
aavé,demócrolsi
federolista

Odiló, cnmpaner del
monestlr

LoconitruccIddelaSeu
d«Manrftio

EL PALEOLÍTIC
Einei, joclmenlt,
(ormei de vido

ELS IBERS
Püig Coitellor,
poblal taielo

LAINQUISlCtÓ
Procéi a Na CaterIro
Florera

EMPÚRIES,
CIUTAT GREGA
A CATALUNYA
Tholaiia, Tholaiia!

EL MOVIMENT
OBRERA
CATALUNYA
I1890-19M}
Minorar let
tondlfionj de vida

LA SEGONA
GUERRA MUNDIAL
La configurado del
món actual

LEGIONARII
CIUTADÁ ROMA
Lluii Emili Patern

LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA

BANDOLER DEL
SEGLE XVII

L'AVENTURA

MEDIEVAL PER LA
MEDITERRÁNIA
Romon ttunloner

Perol Rotaguinarda

SENYOR FEUDAL I
CABDILL MILITAR
Jofrede Rocobertíi
Monteada

20x21 cm.
EL NAiXEMENT
D'UN POBLÉ
Joar el Roig, pogéi
del segle X

LA CATALUNYA
SARRAÍNA

Abu-Béquer,
L'Arnou,
revolucionari i milicia el lortoti

HDiniRIAI.
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