Rafael Masó
i el nombre d^or

D

esprés del llibre monumental i exhaustiu de Narcís Comadira i Joan Tarrús,
sembla queja no es podia dir res de nou sobre l'arquitecte Rafael Masó, Pero
heus ací que un estudian! i estudios gironí, Josep Agustí de Ciurana, ha obtingul un premi de la CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovad o Tecnológica de la Generalltat) per un treball titulat E¡ nombre auri i robra
de Rafael Masó, editat recentment peí Comissionat per a Universitats i Recerca.
Si deixem de banda la complexa nomenclatura científica, la geometria i les matemátiques, podrem dir .senzillament que el nombre auri és la proporció entre dos segments tais
que el petil és al gran com el gran és a la suma de tots dos. E! nombre auri, descobert i aplicat pels grecs, va esdevenir la «divina proportio»
deis renaixentistes, la «secció áuria» de Leonardo,
P R O Y E C T O DE REFORAWL DE IACXSAMla «joia geométrica» de Kepler. la regla universalment acceptada com a canon classic de la bellesa.
Sovint hem vist aplicada la regla d'or en les
grans composicions pictóriques, en el mobiliari i en
l'arquitectura. El pintor Pep Colomer n'era un gran
admirador i ajudava els amics a descobrir-la a les
portes i a les fa9anes de les cases. Josep Agustí, en
la seva recerca, ha tractat de descobrir si Masó la
utilitzava i ha comensal a trobar proporcions aunes
an'eu: en la secció transversal i en la planta de Tedifici Alhenea, en una caseta exterior de la casa Ensesa, en un armari de! dormitori de rarquitecte... Altres proporcions molt similars les ha localitzat a
Tantiga Escola d'Arts i Oficis, al magatzem Ensesa,
a la casa de la Punxa i a la farinera Teixidor. Pero
allá on li ha semblat veure aplicat el nombre auri
d'una manera mes clara és a la í"a(;ana de la casa
Colomer, a la carretera de Barcelona, entre la pla9a
del Marqués de Camps i la del poeta Marquina.

Tot i que en aquest edifici s'hi pot apreciar un
veritable reguitzell de proporcions áuries, Tautor
del treball no gosa assegurar que Masó les utilitzés
intencionadament i a consciencia. Dubta molt, pero,
que ho fes només per coincidencia o per aproximació natural a la bellesa. L'arquitecte no deixá escrita
ni una ratlla sobre la regla d'or. pero aixo no vol pas
dir que no la conegués. Al capdavall, la serenitat, la
racionalitat i el classicisme propugnats peí noucentisme hi van trobar la seva concreció mes perfecta.
Va ser Eugeni d'Ors qui fixá així l'ideal del moviment, com una sublimado del modernisme per la
via del classicisme: «Per a l'establiment de la nostra civilitat, ens convindria assemblar-nos
el suficient a París per comengar a pensar en assemblar-nos a Aleñes». Va ser un altre gironí
com Masó, el poeta Josep Tharrats, qui elogia en els escriptors i artistes de Tépoca «la impecable plasticitat d'un partenonic fris». Tot Higa, dones, en l'obra de Tarquitecte, amb i'esperit del seu temps i amb el retrobament de les arrels mes profundes: les que connecten amb
la Grecia del nombre d'or.
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