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PART I
El conflicte noucentista
davant de l’arquitectura
de Gaudí.
Una lectura crítica dels articles de
Rafael Benet a La Veu de Catalunya
(1925-1928)
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1. Antoni Gaudí i Rafael Benet

1.1.Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926)1

Gaudí a la Processó de Corpus de l’any 1925 vora la bandera del Cercle Artístic de Sant Lluc. Fotografia publicada a la revista
La Gaseta de les Arts. Núm. 52 de l’1 de juliol de 1926. Pàg. 1
Memòria Digital de Catalunya

1.1.1. Entorn familiar

Antoni Gaudí i Cornet va néixer el 25 de juny de 1852, en una família de calderers de Riudoms – professió
a la que sempre va fer referència com la que li havia atorgat la seva particular visió de les formes a l’espai –.
El seu pare es deia Francesc Gaudí i Serra, i la seva mare Antònia Cornet i Bertran, era el germà més petit
d’un total de cinc fills.

1

La biografia d’aquest arquitecte que presentem a continuació procedeix en gran part de l’entrada de l’Enciclopèdia
Catalana, ja que hem considerat que hi ha molta obra publicada sobre aquest arquitecte, i en el nostre cas
concretament, els detalls de la seva biografia no resulten rellevants.
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La seva infància va transcórrer entre Reus on la seva família tenia el negoci, i els camps de Riudoms, a la
masia de la família paterna. En aquesta masia, coneguda com el Mas de la Calderera, en al·lusió a l’ofici
familiar que s’exercia ininterrompudament des de feia quatre generacions. Gaudí hi passava molts dies
perquè era un nen malaltís i solia faltar a classe. En aquest entorn passava moltes hores hores mirant i
observant la naturalesa d’aquells camps, i va saber apreciar-la i meravellar-se’n amb les seves formes. A
més a més, com a ajudant del pare al taller, va aprendre les virtuts del treball i el domini de les superfícies i
els cossos volumètrics que requereix aquest ofici.
Antoni Gaudí estudiava a l’escola dels Escolapis de Reus, i va demostrar des de ben petit les seves aptituds
per a l’art realitzant una sèrie de dibuixos per il·lustrar la revista manuscrita El Arlequín, editada per ell
mateix i els seus companys de classe l’any 1867.

1.1.2. Formació acadèmica

L’any 1870 Antoni Gaudí, després de finalitzar els seus estudis de batxillerat, es va traslladar a Barcelona
per cursar els estudis d’Arquitectura, cosa que va compaginar col·laborant en diversos despatxos
d’arquitectes i amb encàrrecs d’alguns professors, i on vivia amb el seu germà, estudiant de medicina.
Gaudí va iniciar les seves classes a l’Institut d’Ensenyança Mitjana, i més tard va cursar les assignatures prèvies
al ingrés a l’Escola d’Arquitectura. El primer any dels seus estudis a Barcelona ja va fer evident el seu
interès per l’arquitectura i va realitzar, juntament amb companys de classe, un completíssim projecte de
restauració per al Monestir de Santa Maria de Poblet. L’any 1873 va iniciar els seus estudis d’arquitectura a
l’Escola de Belles Arts Llotja, entitat que després li va permetre el pas a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona,
ubicada a la Plaça Universitat de Barcelona. Durant el seu primer curs d’arquitectura, va rebre encàrrecs
com ara la col·laboració en els projectes del mestre d’obres Josep Fontseré al Parc de la Ciutadella i al
mercat del Born de Barcelona. També va col·laborar amb altres arquitectes com Francesc de P. del Villar,
a qui va ajudar amb el projecte per al monestir de Montserrat; també va col·laborar als estudis de Padrós i
Borràs i al de Serrallach. El 4 de gener de 1877, va presentar el seu exercici de revàlida per aconseguir el
títol d’arquitecte, mentre el director de l’escola era l’arquitecte Elies Rogent.
Mentre estudiava es va veure influenciat per dues tendències que dominaven el panorama cultural europeu:
l’arquitectura neogòtica, i l’estètica oriental. A la mateixa Escola d’Arquitectura va poder consultar
col·leccions de fotografies sobre arquitectura gòtica, però també s’interessava per l’arquitectura
musulmana de la península ibèrica. La influència del seu interès per les catedrals gòtiques el veiem en
alguns dels seus projectes neogòtics, com ara els que va col·laborar amb l’arquitecte Joan Martorell, entre
els quals hi ha la delineació del projecte de la façana per la Catedral de Barcelona.
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1.1.3. Exercici professional

Des dels primers anys de la professió es va dedicar al disseny de mobiliari urbà, mobiliari d’habitatge,
vitrines, reixes, i entre altres, inclòs un quiosc per vendre flors a la Rambla de Barcelona.
L’any 1882 es va posar la primera pedra del temple de la Sagrada Família de Barcelona. Però no va ser fins
a finals de l’any següent en què Gaudí no es convertiria en l’arquitecte d’aquest edifici. L’encarrec per
convertir-se en el director de les obres del temple li va venir després de que l’arquitecte Francesc de Paula
del Villar va dimitir. A més a més, va rebre altres encàrrecs, principalment per al comte Güell, el més
destacat dels quals va ser el Palau Güell de Barcelona.
Gaudí també va treballar fora de Catalunya i va realitzar el Palau Episcopal d’Astorga a Lleó, més tard, a la
mateixa ciutat La Casa Botines. També va dissenyar a Comillas a Cantàbria la Villa Quijano o la restauració
de la Catedral de Palma de Mallorca.
L’any 1894 va iniciar el disseny per a la futura església de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló,
més tard va rebre l’encarrec de la Casa Calvet, la Casa Bellesguard, el projecte per al Primer Ministeri de
Glòria del Rosari monumental del camí de la Santa Cova de la muntanya de Montserrat, o la decoració de
la casa de la marquesa de Castelldosrius.
Amb el canvi de segle va iniciar un dels projectes més ambiciosos del comte Güell, la urbanització del Parc
Güell de Barcelona. Gaudí es va traslladar en una de les cases del Parc Güell l’any 1905 juntament amb el
seu pare i la seva neboda Rosita. Tot i els esforços tant per part de Güell com per part de Gaudí per
convertir aquell parc en una ciutat jardí, es van veure finalitzats l’any 1914, quan es donava per finalitzat el
projecte.
L’any 1906, al tornar de Mallorca se li va encarregar la remodelació de la Casa Batlló, i la de la Casa Milà,
que no s’acabaria fins l’any 1912. L’any 1909 va realitzar un projecte d’un gratacels a Nova York, que
consistia en un gran hotel que mai no s’arribaria a construïr.
Durant tots aquests anys Gaudí va seguir treballant en la seva gran construcció, la Sagrada Família. Però
l’any 1914 després d’una greu malaltia que el va portar a passar llargues estades a Puigcerdà i després de
perdre la seva neboda Rosita amb 36 anys d’edat, Gaudí va patir una forta crisi personal que el portaria a
dedicar-se completament a les obres de la Sagrada Família, fins al punt que l’any 1925, va traslladar el seu
habitatge al taller del temple.
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1.1.4. Els encàrrecs d’Eusebi Güell

Cap al final de la dècada de 1870, Gaudí va conèixer Eusebi Güell, qui amb els anys es convertiria d’alguna
manera en el seu mecenes, ja que li donava total llibertat en l’execució i el disseny dels projectes que li
encarregava.
Eusebi Güell i Bacigalupi va heredar una fortuna que el seu pare havia aconseguit mitjançant els seus viatges
a l’illa americana de Cuba. Güell i Gaudí, tenien diverses característiques que expliquen la bona relació que
tenien entre sí, ambdós eren convençuts catalanistes, creients i amants de les arts.

1.1.5. Cristianisme en l’obra i en la vida de Gaudí

Són molts els símbols relacionats amb la fe cristiana que l’arquitecte incloïa tant en els seus projectes
propiament religiosos, com en els projectes residencials o particulars. Les creus són un element que solia
utilitzar molt, les trobem tant en els cases del Parc Güell, com en la casa Bellesguard, la Casa Batlló, etc.
Des dels seus inicis com arquitecte, sempre va tenir relació amb l’Església, va fer obres com la construcció
de l’escola de les Teresianes de Barcelona i altres com el mateix temple de la Sagrada Família.
A finals del segle Gaudí va sofrir una forta crisi de fe que va recuperar seguint els consells del Mossèn Josep
Torres i Bages, vinculat al Cercle Artístic de Sant Lluc, una entitat intel·lectual de tendència catolica.

1.1.6. La mort d’Antoni Gaudí

Gaudí va morir el dia 10 de juny de 1926 com a conseqüència de les ferides sofertes en ser atropellat per
un tramvia a la Gran Via a l’altura del carrer Bailén, tres dies abans. Va ser enterrat el 12 de juny a la
capella del Carme de la Cripta de la Sagrada Família, església que no va veure acabada.
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1.1.7. Cronologia de les obres mestres d’Antoni Gaudí

1871-1888

Col·laboració amb el projecte del Parc de la Ciutadella. Disseny de la cascada i elements
decoratius

1883-1888

Casa Vicens al Carrer de les Carolines, 24 de Barcelona. Encàrrec de projectar una casa
d’estiueig al barri de Gràcia per la família de Manel Vicens i Montaner.

1883-1885

El Capricho a Comillas, Cantàbria per encàrrec del sogre d’Eusebi Güell, el senyor
Antonio López i López, en motiu de la visita del rei Alfons XII a la població.

1884-1887

Finca Güell a l’Avinguda de Pedralbes, 7 de Barcelona. Encàrrec rebut d’Eusebi Güell
després de que aquest adquirís uns terrenys per ampliar la finca.

1886-1888

Palau Güell al Carrer Nou de la Rambla, 3 de Barcelona. Encarrec rebut d’Eusebi Güell
amb el desig de tenir un edifici singular respecte el que existia a Barcelona.

1889-1893

Palau Episcopal d’Astorga a Lleó, encarrec que li va ser concedit per Joan Baptista Grau i
Vallespinós, fill de Reus i bisbe d’Astorga, amb qui Gaudí mantenia una relació
d’amistat.

1888-1889

Col·legi de les Teresianes al carrer de Ganduixer, 95-105 de Barcelona.

1891-1893

Casa Botines a la Plaça de San Marcelo de Lleó. Encarrec d’un comerciant tèxtil lleonès
per recomanació d’Eusebi Güell.

1895-1897

Celler Güell a la carretera de les Costes de Sitges.

1898-1900

Casa Calvet al carrer Casp, 48 de Barcelona per encàrrec de Juliana Pintó, vídua d’un
empresari tèxtil.

1900-1909

Casa Bellesguard al carrer de Bellesguard, 18-20 de Barcelona per encàrrec de Maria
Sagués.

1900-1914

Parc Güell de Barcelona. Urbanització del parc amb la intenció de crear una ciutat-jardí
que no s’arribaria a dur a terme completament.

1901-1902

Tanca de la Finca Miralles al passeig Manuel de Girona, 55-57 de Barcelona.

1903-1914

Restauració de la catedral gòtica de Palma de Mallorca per encàrrec del bisbe de
Mallorca, Pere Campins i Barceló.
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1904-1906

Reforma de la Casa Batlló al passeig de Gràcia, 43 de Barcelona, per encàrrec de Josep
Batlló i Casanoves, després de la construcció de la Casa Amatller, de Josep Puig i
Cadafalch, edifici contigu a aquesta obra.

1906-1910

Casa Milà al passeig de Gràcia, 92 de Barcelona, per encàrrec de Pere Milà i Camps
després de la reforma de la Casa Batlló al mateix carrer.

1908-1916

La cripta Güell a Santa Coloma de Cervelló

1908

Projecte no construït d’un hotel a Nova York (Estats Units d’America).

1882-1926

Temple de la Sagrada Família a Barcelona per encarrec de l’Associació de Devots de Sant
Josep entitat promotora del temple. L’obra més ambiciosa de l’arquitecte, que mai la
veuria acabada.

1908

Escoles de la Sagrada Família al carrer Sardenya de Barcelona per encarrec de l’Associació
de Devots de Sant Josep entitat promotora del temple de la Sagrada Família.
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Estat de construcció de la Sagrada Família l’any de la mort d’Antoni Gaudí, 1926
http://www.sagradafamilia.cat
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1.2.Rafael Benet i Vancells (1889-1979)

Rafael Benet, l’any 1928
Quaderns Rafael Benet, núm. 20. Barcelona 2008

1.2.1. Entorn familiar

Rafael Benet neix el 2 de juny de 1889 a Terrassa en un entorn familiar freqüentat per artistes. La família
de Rafael Benet, era una família benestant, culta, amb inquietuds artístiques, religiosa i podríem dir
conservadora. Segons el seu fill Jordi2, Benet “visqué i morí pobre”, tot i que sense passar mai necessitats.
El seu pare, Josep Benet i Salas, i el seu avi, Rafael Benet i Petit, eren metges. El pintor Joaquim Vancells i
l’escultor Josep Llimona eren oncles seus.
Paulina Pi de la Serra3, explica del pare de Rafael Benet, que era molt catalanista i subscriptor del Brusi i de
la Renaixença, “arborant sempre en una mà La Veu de Catalunya, disposat a comentar amb el meu pare el
darrer discurs de Cambó4 o les últimes facècies del Congrés de Diputats”. La mateixa escriptora el descriu
com un apassionat del coneixement en general i una persona d’unes conviccions religioses molt profundes.
La mare de Rafael Benet, Dolors Vancells i Vieta, germana del pintor Joaquim Vancells i Vieta, venia d’una
2

BARENYS, Natàlia: Domingo i Benet: El momento avanguardista. Quaderns Rafael Benet, núm. 18.
Barcelona, 2007. Pàg. 1
3
PI DE LA SERRA, Paulina: L’ambient cultural a Terrassa 1877-1977. Barcelona, 1978. Pàg. 70, citat a
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 23
4
Francesc Cambó i Batlle (1876-1947) líder del partit polític la Lliga Regionalista, a partir de la mort d’Enric Prat de
la Riba l’any 1917.
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família d’industrials del tèxtil amb fàbrica a Terrassa i botiga a Barcelona, així com també era una família
posseïdora d’un gran patrimoni agrícola5. L’avi matern de Rafael Benet, es descrit per ell mateix com un
amant de l’òpera i de l’art, havent comprat alguns quadres durant els bons temps econòmics 6 . Totes
aquestes característiques familiars van ajudar a que Rafael Benet formés la seva figura dins el món de l’art,
tant des de l’òptica de pintor com des de la de crític d’art, ja que des de ben aviat va tenir l’oportunitat de
vincular-se amb els nuclis més culturals de Terrassa.
Rafael Benet es casa a l’edat de 28 anys amb Dolors Aurell. Del seu matrimoni en resulten dos fills: Jordi
nascut l’any 1920, i Martí, nascut l’any següent.

1.2.2. Pintar, escriure i ensenyar. Vida professional.

Sabem per Rafael Benet, que el seu pare volia que fos metge, però després de no acabar el batxillerat per
culpa de les matemàtiques, aquesta idea es va esvair, orientant-lo a la banda industrial de la família,
posseïdora d’una fàbrica tèxtil a Terrassa, com hem esmentat anteriorment. No va resultar una idea prou
lluïda; i Rafael Benet amb l’ajuda del seu oncle Vancells va aconseguir deixar el món del tèxtil per
començar una carrera com a pintor i crític d’art7. Per això, per explicar la formació de Rafael Benet,
primer s’ha de considerar el seu entorn més propi. Possiblement la primera persona que s’ha d’anomenar
és el seu oncle Joaquim Vancells, per ser un element fonamental en la formació del pintor, amb qui a part
de l’afició per la pintura compartia la ideologia del catalanisme. Però no va ser l’únic. Una germana del seu
pare, Mercè Benet, es casa amb l’escultor Josep Llimona, que a la vegada té un germà pintor, Joan
Llimona. El mateix Rafael Benet recorda que els Llimona havien passat alguna temporada a la casa de la
família a Terrassa8.
L’any 1890 es funda a Terrassa l’Agrupació Regionalista amb poc més de quaranta socis. Aquesta formació va
contribuir a la posterior fundació de la Unió Catalanista9 l’any 1891, i va participar a través de Josep Soler i
Palet en l’Assemblea de 1892. Són molts els aspectes que relacionen Benet amb aquesta fundació: des de
ben aviat, el nom de Joaquim Vancells apareix en la primera junta de l’Agrupació; l’any 1901 el president és
Francesc Pi de la Serra, amic íntim del pare de Rafael; l’any 1905 el Doctor Benet esdevé president de
l’agrupació. A més a més Rafael Benet, va esdevenir bibliotecari de la biblioteca d’aquesta agrupació l’any
5

BENET, Rafael: Nueva biografia del eximio patricio terrasense el artista pintor Don Joaquín Vancells
i Vieta. Terrassa, 1962, Pàg. 9, citat a SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 24
6
BENET (1962), op. cit., pàg. 11, citat a SUÁREZ (1987): op. cit., pàg.
7
PORCEL, Baltasar: Rafael Benet dins l’harmonia apassionada. Serra d’Or núm. de setembre de 1968. Ed.
Abadia de Montserrat. Barcelona, 1968. Pàg. 41
8
BENET, Rafael: Joan Llimona. Dades per a una biografia i assaig crític. Publicat a la revista La Paraula
Cristiana, núm. 16 el 16 d’abril de 1926. Barcelona. Pàg. 301 citat a SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 25
9
La Unió Catalanista és una entitat política formada a Barcelona l’any 1891 que després de sofrir diverses escissions
desapareix del panorama polític català l’any 1936. Entre les seves accions destaca l’aprovació de les Bases de Manresa
l’any 1892.
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190810.Aquesta agrupació engega el setmanari La Sembra a partir de l’any 1901, setmanari en el què Rafael
Benet publica des de l’any 1907 al 1911, amb el pseudònim de Zèuxis, un centenar de cròniques d’art
titulades “Minúscules cròniques”, de contingut principal basat en els esdeveniments culturals de Terrassa,
però també comentant altres aspectes de patrimoni arquitectònic, notes de caire catalanista o inclòs textos
literaris. A través d’aquestes cròniques de Rafael Benet, es mostra l’estret lligam que existia entre ell i Joan
Llongueras, antic col·laborador al diari La Sembra amb la secció “Ínfimes cròniques”11. Joan Llongueras al
seu torn era amic íntim de Francesc A. Galí, a l’escola del qual Benet va estudiar posteriorment.
La Sembra es deixa de publicar l’any 1914 i quan reapareix l’any 1915, Rafael Benet hi torna a col·laborar
amb el pseudònim de Spec amb una secció anomenada “Cròniques i comentaris”.
L’any 1910 neix a Terrassa la revista La Ciutat. Revista en la què Benet també col·labora durant l’any de la
seva fundació i el següent, any final de la revista. La Ciutat neix com una revista de tendència noucentista,
amb una voluntat més renovadora i de caràcter més jove que La Sembra més vuitcentista. Aquesta nova
revista a la vegada, es dedica exclusivament a literatura i art.
Rafael Benet va assistir a les classes de l’Escola d’Art de Francesc A. Galí12 ininterrompudament des de l’any
1908 fins l’any 1910 i de forma esporàdica fins a 1912, on va rebre influències del pintor Isidre Nonell.
L’escola Galí li permet desenvolupar el seu programa noucentista, que va iniciar possiblement amb Joan
Llongueras, tal com apunta l’Alícia Suárez, en la seva tesi doctoral.
A través dels seus companys a l’Escola Galí, Benet comença a freqüentar la penya de La Revista al Cafè
Continental, encapçalada per J. M. López Picó – tot i que ja havia assistit a diverses d’aquestes reunions i
converses en cafès i agrupacions acompanyant d’adolescent al seu pare i oncle –. Gràcies a aquest contacte,
participa en exposicions i en visita d’altres, com les de Can Dalmau. Tot aquest context el posiciona en un
escenari de joves noucentistes però Rafael Benet manifesta des de ben aviat una comprensió i un respecte
especial, per l’art d’avantguarda13.
El mateix any 1915, juntament amb membres de Les Arts i els Artistes va col·laborar en l’Exposició d’Art Nou
Català de Sabadell. Aquest esdeveniment li va proporcionar l’oportunitat d’establir relació amb nombroses
personalitats. En primer lloc amb Eugeni d’Ors, de qui posteriorment es distancia per qüestions polítiques
fins arribar a criticar-lo al diari El Dia14. També estableix contacte amb Feliu Elias, amb qui més tard també
s’enfronta, malgrat coincidir-hi en gustos pictòrics15. S’afegeix a la llista Josep Aragay16, amb qui també fa
10

UTSET, Salvador: El procés del catalanisme a Terrassa 1886-1931. Terrassa. Tallers gràfics Joan Morral,
1970, Pàg. 59 citat a SUÁREZ, Alícia: Rafael Benet i París. Quaderns Rafael Benet, núm. 6. Barcelona, 2001. Pàg. 2
11
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 44
12
L’Escola d’Art de Francesc A. Galí és una escola d’artistes fundada pel mateix Francesc d’Assís Galí i Fabra (18801965) a Barcelona l’any 1906.
13
BARENYS (2007): op. cit., pàg. 3 citant a SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 64 i 86
14
BENET, Rafael: El pa i la coca, publicat al diari El Dia, el 10 de març de 1925. Terrassa citat a SUÁREZ (1987):
op. cit., pàg. 93
15
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 93
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amistat per trencar-se anys més tard amb una crítica sobre un quadre de l’artista. I amb el noucentista
Torres Garcia, no només per la seva vinculació amb Terrassa, sinó també per opinions artístiques.
En aquest context Rafael Benet també inicia la seva relació amb Joaquim Folch i Torres. A qui després
succeeix a La Veu de Catalunya i comparteix la direcció de La Gaseta de les Arts.
L’any 1918 es forma l’Agrupació Courbet, amb qui comparteix fonamentalment la fixació per Cézanne i la
connexió amb el Noucentisme, però no és fins l’abril de 1919 que Rafael Benet s’hi inscriu. Aquest mateix
any s’organitza des del Cercle Artístic de Sant Lluc l’Exposició de 1918, on participen com a entitats convidades
la recent configurada l’Agrupació Courbet i el Gremi d’Artistes de Terrassa, del qual Rafael Benet, és membre.
Malgrat tot, Rafael Benet hi exposa amb Les Arts i els Artistes, grup del qual havia començat a formar part
pocs mesos abans17.
Tot just inscriure’s a l’Agrupació Courbet participa en la Segona Exposició de l’Agrupació Courbet, a l’Exposició
de Primavera de Barcelona i a la Exposició de Dibuixos del mes de maig a les Galeries Laietanes18 amb la mateixa
agrupació. Tot i que va seguir participant a l’Exposició de Primavera amb Les Arts i els Artistes des de l’any 1918
fins al 1923.
Mentre Benet formava part de l’Agrupació Courbet, aquesta es va fusionar amb L’agrupació de les Arts i els
Artistes, i va exercir el càrrec de secretari d’aquesta associació l’any 192119. Entre els antecedents d’aquesta
agrupació es troba, entre altres, el Gremi d’Artistes de Terrassa, creat el 1914 sota la presidència del seu oncle
Joaquim Vancells i precedent de l’antic Centre Artístic dirigit per Josep Soler i Palet, i precedent a la vegada
del Centre Català, també dirigit per Josep Soler i Palet. Aquestes agrupacions tenien la finalitat de difondre
l’obra pictòrica terrassenca a la vegada que es propagava la cultura catalanista. Rafael Benet va formar part
del Gremi d’Artistes de Terrassa des de la seva fundació fins a la seva desaparició l’any 1918, com una figura de
pes.
L’any 1920 l’obra La pluja és la primera que és adquirida per la Junta de Museus, convertint-se en la primera
obra de Rafael Benet exposada en un museu. Rafael Benet, rondava els 30 anys d’edat.
Rafael Benet, malgrat formar-se com a pintor, va mostrar la inquietud d’informar-se no només de
l’actualitat artística, sinó també de les notícies tant nacionals com internacionals. El crític d’art Daniel
Giralt–Miracle el defineix com “un personatge menut, vivaç, despert, molt despert, molt atent a tot el que
passava al seu entorn i que des dels anys 20 llegia els diaris nacionals i internacionals”. També la seva néta
en destaca aquesta afició del crític “(...) quan jo era adolescent, vaig assistir a moltes converses, escoltantlos en silenci, entre l’avi i el pare, Jordi Benet. I sé per tant com parlava Rafael Benet. Sentia una gran
16

BENET, Rafael: Josep Aragay, publicat al diari La Veu de Catalunya, el 13 de maig de 1924. Barcelona citat a
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 94
17
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 138
18
BARENYS (2007): op. cit., pàg. 4
19
PORTELL, Susanna: Enric Casanovas i Rafael Benet. Quaderns Rafael Benet, núm. 23. Barcelona, 2009. Pàg. 1.
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curiositat, una preocupació per mantenir-se informat. Tenia una excepcional cultura, uns coneixements
amplis i profunds del món de l’art, i era planer i abrandat en transmetre’l”20.
Així va anar desenvolupant la seva figura de crític d’art, publicant el seu primer article als divuit anys, a la
revista La Sembra de Terrassa i l’últim llibre amb vuitanta anys d’edat dedicat a Sunyer. Al llarg de tota la
seva obra escrita Rafael Benet destaca pel seu rigor en la crítica d’art. Daniel Giralt–Miracle en el seu
article als Quaderns Rafael Benet núm. 20, recorda unes paraules que Sempronio – pseudònim del conegut
periodista Andreu Avel·lí Artis – que les crítiques de Rafael Benet “eren impacientment esperats i a voltes
temuts pels artistes...” i afegeix “Mai el crític Benet, no va mossegar-se la llengua, mai no va cedir a la
moda o a la por del què diran”21.
Paral·lelament a la seva condició de pintor i de crític d’art, Rafael Benet va dedicar certs moments de la
seva vida a la docència. Va participar en nombroses conferències tant a nivell estatal, a Barcelona, Olot,
Lleida, Cervera, Terrassa, Tarragona o Figueres; com a nivell internacional a Andorra o París. Moltes
d’aquestes conferències van ser de caràcter breu, però n’hi va haver que es van desenvolupar en forma de
cursets d’història de l’art, amb una durada de dos o tres dies, que sovint es realitzava en cap de setmana.
La seva neta dedueix que la motivació de Rafael Benet per donar classes va ser possiblement la econòmica,
encara que afegeix que sempre es va mostrar disposat a difondre i promoure l’art22. El mateix Rafael Benet
ho explica en una entrevista que li va fer Enric Jardí l’any 1970: “Havia guanyat unes oposicions al càrrec
de professor de Dibuix i d’Història de l’Art en una escola municipal d’oficis per la dona. (...) He ensenyat
nocions d’Història de l’Art en aquella institució i posteriorment a l’Escola Massana fins a la meva jubilació.
No cregueu que no m’hagi estat útil aquella feina burocràtica. La funció docent m’ha obligat a estudiar. He
esmerçat moltes més hores a preparar les lliçons que a donar-les. D’altra banda, el càrrec m’ha conferit
una certa seguretat econòmica que m’ha permès de pintar amb llibertat sense dependre regularment de les
exposicions i dels “marchands””23.
A part de la seva col·laboració en conferències i cursos en institucions com la Casa de Família – on va ser
professor del 1911 al 1914 –, el Col·legi de Santa Teresa de Jesús de la Rambla de Catalunya – on va donar
classes abans de l’any 1919 – o a l’Escola de Dibuix i Pintura de Joaquim Vancells i Rafael Benet. Aquesta escola
es va inaugurar l’any 1917 al carrer de la Canuda, 2. Tenia com a professors els esmentats Joaquim
Vancells i el seu nebot Rafael Benet, i també l’arquitecte Francesc Quintana. Se’n perd la pista als
començaments dels anys vint, quan ja només s’anomenava Escola de Dibuix i Pintura de Rafael Benet. També
existeix un curset publicat periòdicament en el diari La Sembra de Terrassa entre 1919 i 1920 de contingut
didàctic d’història de l’art.
20

BENET, Anna: Rafael Benet i la docència. Quaderns Rafael Benet, núm. 9. Barcelona, 2002. Pàg. 1
GIRALT-MIRACLE, Daniel: El llegat de Rafael Benet. Quaderns Rafael Benet, núm. 20. Barcelona, 2008. Pàg. 7
22
BENET (2002): op. cit., pàg. 2
23
JARDÍ, Enric: Conversa amb Rafael Benet, emesa a Tele-Estel el dia 9 de gener de 1970. Barcelona citat a
BENET (2002): op. cit., pàg. 2
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Rafael va treballar com a professor a la Casa de la Caritat, centre docent de la Mancomunitat24, entre 1919 i
1923, i d’on va dimitir el 7 de desembre de 1923 “ja que altres ocupacions no li permetien posar tota la
cura en el compliment del seu deure”25.
El 18 d’octubre de l’any 1920 va obtenir per mitjà de concurs, la càtedra de Dibuix i d’Història de l’Art a
l’Escola Municipal de Labors i Oficis de la Dona, a Barcelona, amb un sou de 2.500 pessetes26. Sobre l’obtenció
d’aquesta càtedra en parla a l’article “L’afer de la meva càtedra” publicat al diari el Dia de Terrassa27.
L’any 1934 es va fundar el Taller-Escola d’Art de Tarragona, dirigit pel pintor Ignasi Mallol i l’escultor Joan
Rebull. En aquesta escola Benet assumí les classes d’història de l’art en substitució de Josep Maria
Capdevila28.
L’any 1952 té lloc la seva primera exposició antològica. A continuació l’any 1959 es anomenat Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres pel govern francès. El mateix any una de les seves obres “Café d’En Biel” obté el
Premi Ciutat de Terrassa.
L’any 1964 té lloc una exposició antològica organitzada per la Dirección General de Bellas Artes. L’any següent
és nomenat Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
L’any 1966 realitza una exposició a les Galeries Syra que obté el Premi de la Crítica Barcelonina, medalla d’or a
la millor exposició de l’any.
L’any 1968, dos anys més tard, és nomenat membre corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid. L’any 1969 es duu a terme l’exposició més important de l’obra de l’artista al Palau
Maricel de Sitges i després al Palau de la Virreina de Barcelona organitzada pel Grup Nonell.
A més a més durant aquests anys va realitzar exposicions a Barcelona, Madrid, Amsterdam, Lisboa,
Londres, Berlín i Nova York29.

24

La Mancomunitat de Catalunya és una institució instaurada a Catalunya, sense poder polític, durant el període
comprès entre 1914 i 1925 dirigit per Enric Prat de la Riba, líder en aquest moment de la Lliga Regionalista. La
Mancomunitat de Catalunya estava formada per dos representants de les quatre províncies en les que es dividia
Catalunya i la seva acció va destacar per la impulsió d’obra cultural i educativa a Catalunya. Entre les que es destaca la
impulsió de l’Institut d’Estudis Catalans, la creació de la Biblioteca de Catalunya l’any 1914, la creació d’escoles
d’oficis, entre altres. Al començament de l’any 1924, i com a causa del cop d’estat del general Primo de Rivera, el
govern de la Mancomunitat es va dissoldre i va ser suprimida definitivament l’any 1925.
25
Actes de la Junta de Govern de la Casa de la Caritat. 7 de desembre de 1923. Pàg. 287 (Arxiu de la Diputació de
Barcelona) citat a BENET (2002): op. cit., pàg. 8
26
BENET (2002): op. cit., pàg. 10
27
BENET, Rafael: L’afer de la meva càtedra, publicat al diari el Dia, el 23 d’octubre de 1920. Pàg. 9-10 citat a
BENET (2002): op. cit., pàg. 7
28
SALCEDO, Antoni. L’art del segle XX a les comarques de Tarragona. Arola Editors i altres, 2001. Pàg. 6668 citat a BENET (2002): op. cit., pàg. 14
29
Enciclopèdia Catalana [Rafael Benet i Vancells]
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1.2.3. Catalanisme

Des de molt aviat, començant en el seu entorn familiar es va anar definint una línia cultural i política de
Rafael Benet determinada. En les seves paraules predomina el discurs catalanista, i no només amb els seus
articles sinó també amb la col·laboració en certes publicacions com La Veu de Catalunya (Barcelona), La
Sembra (Terrassa) i La Ciutat (Terrassa), o també l’annexió a agrupacions com l’Agrupació Regionalista.
Podríem definir Rafael Benet dins la ideologia de la Lliga Regionalista per haver format part, encara que no
directament, de l’entorn del partit durant aquest temps. Recordem que el diari La Veu de Catalunya, en el
que Rafael Benet escrivia, era el mitjà de difusió principal de l’obra i el programa del partit. La seva
participació al diari El Dia de Terrassa, molt pròxim a l’Associació Nacionalista, reforça aquesta idea.

1.2.4. Vida a Barcelona

Rafael Benet va viure fins l’any 1919 a Terrassa, però es desplaça a Barcelona als anys vint coincidint amb la
seva inscripció a l’Agrupació Courbet, però motivada per la seva creixent activitat cultural i professional a
Barcelona. A partir d’aquest moment, la major part de la seva tasca es desenvolupa a Barcelona, malgrat no
deixa de participar en l’actualitat terrassenca. Durant els anys quaranta, Rafael Benet vivia a la cantonada
amb la Travessera de Gràcia i el carrer Muntaner 258, a prop de la Diagonal30 31.

1.2.5. La relació amb el Cercle Artístic de Sant Lluc

Rafael Benet va esdevenir membre del Cercle Artístic de Sant Lluc a partir de l’any 1915 i president l’any
1928 per un bienni. La seva relació amb el Cercle es va poder motivar en part per la seva família, ja que el
seu oncle Joaquim Vancells forma de la fundació de la institució, juntament amb els germans Llimona.
A través del Cercle, va establir una relació d’amistat amb Josep F. Ràfols amb qui va col·laborar amb
publicacions a La Veu de Catalunya, La Revista, D’ací i d’allà, La Ciutat i La Casa o La Gaseta de les Arts. Anys
més tard durant la seva presidència, Ràfols era un dels membres de la seva junta32, així com també van
coincidir com a professors de l’Escola Massana durant la postguerra.
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VERRIÉ, Frederic-Pau: Records i lligams personals. Quaderns Rafael Benet, núm. 12. Barcelona, 2004. Pàg. 2
BENET, Anna: Els deixebles parlen del mestre. Quaderns Rafael Benet, núm. 13. Barcelona, 2004. Pàg. 13
32
Rafael Benet va publicar alguns articles sobre Ràfols. A destacar un article publicat a la revista La Ciutat i la Casa,
estiu del 1925 en el que defineix a Josep F. Ràfols com “l’arquitecte de la tendresa” i com “l’arquitecte més sensible
que nosaltres hem conegut”. També van coincidir com a comentaristes de les exposicions d’art de Barcelona en
diverses publicacions. Van ser crítics contemporanis en revistes diverses durant els anys 1919 al 1926.
31
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1.2.6. La col·laboració amb el diari La Veu de Catalunya

Benet va estar molt implicat amb aquest diari des de que hi va començar a col·laborar esporàdicament a
partir de l’any 1912 i durant l’any 1915, fins arribar-se a consolidar com a crític habitual a partir de l’any
1918.
La seva primera participació a La Veu de Catalunya data del 8 d’Agost de 1912 i es tracta d’una crítica d’art
titulada “Els dibuixos del Jardí d’Infants de l’Escola Vallparadís de Terrassa”. A continuació d’aquest, no se
n’ha localitzat més fins l’any 1915, on participa amb un sol article titulat “L’art en la vida i en les coses de
l’home” i publicat en quatre parts durant el mes d’abril del mateix any. A banda d’aquestes dues
participacions al diari, no és fins l’any 1918 que Rafael Benet publica al diari amb una certa regularitat
encara que sense una freqüència establerta. Després d’aquestes col·laboracions de l’any 1918, no se’n troba
cap altra fins l’any 1922, quan n’apareix una al mes de maig.
A partir de l’any 1923 finalment Rafael Benet participa ininterrompuda i regularment al diari, destacant un
any 1925 força productiu. Aquest any parla per primera vegada i de forma exclusiva de Gaudí, en alguns
dels seus articles com el del 11 i del 18 de desembre, i tot i que l’havia mencionat escasses vegades en
articles anteriors, és a partir d’aquest moment amb aquests i altres articles següents, quan defineix la seva
postura en front l’obra i la figura de l’arquitecte. No obstant, els temes que ocupen fonamentalment les
crítiques de Rafael Benet són en general la pintura i l’arquitectura. En arquitectura destaquen la crítica a
l’arquitectura contemporània, les al·lusions a la tradició arquitectònica i la conservació de monuments. En
algunes ocasions utilitza el pseudònim de Baiarola, signatura que es va fent habitual a partir de l’any 1929
fins al inici del 1931, i esdevé un recurs més esporàdic fins l’any 1936.
Rafael Benet participa en varies seccions del diari, sempre però parlant d’art. Destaquen les publicacions a
les seccions regulars com la Pàgina Artística o la Pàgina de la Construcció – ambdues dirigides per ell mateix–,
o articles sota el nom de Cròniques d’Art, però no totes les seves publicacions es troben en seccions o
apartats determinats. Així doncs, segueix participant activament en el diari fins l’any 1936 quan el diari
desapareix a causa de la guerra civil i posterior dictadura franquista.
Com hem dit el diari La Veu de Catalunya esdevenia un mitjà difusor del programa de la Lliga Regionalista,
partit catalanista conservador. Va ser dirigit, entre altres, per Enric Prat de la Riba succeït per Francesc
Cambó, ambdós figures rellevants del catalanisme del segon període de la Restauració (1898-1931).
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1.2.7. La creació i direcció de la revista La Ciutat i la Casa

Durant el començament dels anys vint, Joaquim Folch i Torres li confia la direcció de la Pàgina Artística de
la Veu de Catalunya, que Benet assumeix a través de les Cròniques d’Art. Folch i Benet estableixen contactes
des de llavors, més endavant publicant a revistes com La Ciutat i la Casa o La Gaseta de les Arts.
Rafael Benet assumeix la direcció de la revista la Ciutat i la Casa el mes de gener de 192533, on Folch i
Torres s’ocupa de la secció d’Art Antic, i Benet de la secció d’Art Modern34.
La Ciutat i la Casa és una revista d’arquitectura, de tendència noucentista, subvencionada per l’Associació
d’Arquitectes de Catalunya i de publicació trimestral, que va desaparèixer després de publicar set exemplars
per donar pas a La Gaseta de les Arts sota la direcció de Joaquim Folch i Torres. Entre la seva redacció hi
figuren Miquel Madurell, César Martinell, Ramon Raventós, Lluís Girona, Climent Maynés i Adolf
Florensa35. D’aquesta revista se’n destaquen dos exemplars en aquest projecte, l’un dedicat a l’arquitecte
Antoni Gaudí, l’altre dedicat a l’Art Nou. Aspectes que han anat ocupant crítiques de Rafael Benet durant
el temps anterior a la revista.

1.2.8. Els viatges a París

El mateix Rafael Benet recorda l’entusiasme amb què el seu pare el Doctor Benet parlava dels seus
nombrosos viatges a París, en particular el que va fer amb el seu cunyat Josep Llimona l’any 1900 en motiu
de l’Exposició Universal36. Per tant doncs, durant la infantesa de Rafael Benet, el seu entorn familiar va
destacar per una clara inclinació per la ciutat francesa.
Més endavant, degut a l’ofici de crític, Rafael Benet va dur a terme una tasca d’informació, sobretot
escrita, sobre París. Alícia Suárez37 en destaca tres fonts d’informació principals: la biblioteca del seu pare,
la biblioteca de l’Agrupació Regionalista de Terrassa, on recordem va ocupar el càrrec de bibliotecari, i la
biblioteca del Cercle Artístic de Sant Lluc.
Durant tota la seva vida professional es va mantenir informat sobre l’actualitat parisenca, ja que la seva
condició de periodista li oferia un accés privilegiat a les informacions a través de les agències de notícies
internacionals. A més a més el seu entorn professional i personal, així com tot el món cultural català,
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SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 197
VIDAL, Mercè: Descobrint Nonell. Quaderns Rafael Benet, núm. 13. Barcelona, 2004. Pàg. 11
35
La Ciutat i la Casa, núm. 1. Any I. Pàg. 1. Publicació Trimestral. Barcelona, 1925.
36
BENET, Rafael. Joaquim Vancells. L’home i l’artista. Barcelona: Ed. Figueres i Paisatges, 1954. Pàg. 98 i
següents citat a SUÁREZ (2001): op. cit., pàg. 1
37
SUÁREZ (2001): op. cit., pàg. 2
34

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

31

també hi establien relacions. Per exemple, als anys vint quan formava part de l’Agrupació Courbet, aquesta hi
va fer un viatge, al que van anar molts dels companys de Benet, amb qui després segurament podria haver
intercanviat informació. S’hauria d’afegir a totes aquestes relacions, que a la dècada dels anys trenta, la
realitat parisenca ocupava també les converses en els cafès; entre aquests el Cafè Continental que després va
continuar al Café de la Rambla, on Rafael Benet assistia amb regularitat.
Així doncs, l’any 1925 en motiu de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes, Rafael
Benet viatja a París. Tema que ocupa durant nombroses cròniques al diari la Veu de Catalunya, des del juliol
de l’any 1925 fins al desembre del mateix any. Tot i que, en la primera crònica al·ludeix un anterior viatge
a París, que qualifica de breu; la motivació del seu primer viatge llarg, sembla ser la voluntat de comprovar
personalment la realitat artística europea, - en un moment que està ocupant la direcció de la revista la
Ciutat i la Casa -, de manera que estableix una relació molt estreta amb l’arquitectura, malgrat s’interessa
també per la pintura, i en concret per l’avantguarda. Coincideix que Rafael Benet després d’aquest viatge a
França comença a mostrar una clara admiració cap a la figura de Le Corbusier.
Després d’aquesta primera estada llarga a París, ell mateix afirma en unes notes autobiogràfiques de l’any
1962, i que ens recorda Alícia Suárez38, que durant els anys que succeïren l’Exposició i fins l’any 1937
visitava la ciutat almenys un cop l’any. La Fundació Cambó (Centre d’Estudis de l’Art i la Cultura Catalans) de la
Universitat de París va organitzar un curs l’any 1932 dedicat a “La pintura catalana en els segles XIX i XX”,
en el què Rafael Benet va participar amb dues conferències 39 . Aquest curs també va comptar amb la
participació de Joaquim Folch i Torres, Feliu Elias, Alfons Maseras, Josep F. Ràfols, Pere Coromines,
Henri Focillon.

1.2.9. Relació amb Tossa

Rafael Benet titula un article sobre Tossa de Mar publicat a la revista Art, “Tossa Babel de les Arts”. En
finalitzar els anys de la dictadura del General Primo de Rivera a l’any 1931, i també a causa de l’èxode
provocat a Alemanya per l’ascensió de Hitler al poder; s’hi apleguen artistes vinguts de tot arreu d’Europa.
Això permet a Benet establir contactes internacionals a la vegada que també estableix relació amb artistes
catalans que també hi estiuegen. Segons el seu fill, Jordi Benet, l’escultor Enric Casanovas, és una de les

38

Quién es Rafael Benet. Autocharla, publicat el 18 d’abril del 1962 al diari La Prensa. Barcelona citat a
SUÁREZ (2001): op. cit., pàg. 7
39
La primera de les conferències porta per títol “Després dels Quatre Gats: les Arts i els Artistes, el Noucentisme” i la
segona es titula “Les darreres promocions: Revista Nova, Els Courbet i Els Evolucionistes, el grup d’avantguarda de
Sitges”. Ambdós havien de ser publicades però finalment no es va dur a terme. Vegeu BENET, Rafael: “La Fundació
Cambó a París. Els vint-i-cinc anys darrers de pintura catalana. Dues conferències de Rafael Benet a
l’Institut d’Art i Arqueologia” publicat el 20 de març de 1932 al diari La Veu de Catalunya. Barcelona.
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seves relacions més estretes procedent de Tossa40. Com també ho és el pintor Pere Creixams i el professor
Alberto del Castillo. Els quatre ja hi estiuejaven abans de l’arribada dels artistes, i van formar un nucli
estret, que va poder observar de ben a prop aquest allau de personalitats a la Costa Brava que fa ser
creixent fins l’any 1933. Jordi Benet, també recorda amistats estrangeres del seu pare com el pintor xec
Georges Kars, el pintor francès d’origen bielorús Marc Chagall i el pintor alemany Oscar Zügel, aquest
últim, l’únic d’aquests, en tornar a Tossa després de la Guerra Civil espanyola i de la segona Guerra
Mundial41 després de que l’esclat de la Guerra Civil l’any 1936 hagués provocat la fugida absoluta de tots
aquests artistes.
Diu Jordi Benet, fill de Rafael Benet que “el principal responsable que Benet anés a parar a Tossa fou ni
més ni menys que Xavier Nogués. (...) Quan el meu pare preparava la monografia sobre Xavier Nogués,
que es publicà l’any 1949, em va comentar que aquest li havia encomanat l’entusiasme sobre Tossa”. El
primer contacte que va establir Rafael Benet amb Tossa va ser una breu estada la primavera de l’any 1928;
el mateix estiu ja va llogar una casa per tota la temporada.
A partir de l’arribada d’artistes a Tossa, sobretot francesos i alemanys, el lloc de reunió d’aquests, era el
Cafè d’En Biel, del qual Rafael Benet en va ser un client constant. Les converses s’hi allargaven fins a mitja
tarda, com recorda el mateix Jordi Benet, fins a l’arribada dels turistes anys més tard.

1.2.10. La guerra civil espanyola (1936-1939). L’exili

El fill de Rafael Benet, Jordi Benet, recorda el seu pare com un “catalanista conservador pròxim a la
Lliga42” i diu d’ell que “era d’aquells mortals – no pas escassos – que es trobava entre dues aigües: mal vist
per uns pel seu catalanisme i pels altres per la seva tendència liberal-conservadora”. Per tant doncs, la
Guerra Civil espanyola suposaria un trasbals a la vida de Rafael Benet.
El 19 de juliol de 1936, el dia que va esclatar la Guerra Civil a Espanya, Rafael Benet era a Tossa estiuejant
amb la seva família, tal com havia fet des de l’any 1928.43 Uns dies després Rafael Benet es desplaça a
Barcelona gràcies als avals que li procuren les patrulles de control, fins a la redacció del diari La Veu de
Catalunya, que en aquell moment ja es troba controlat pel moviment obrer. No obstant, la tasca de Rafael
Benet com a crític d’art al diari, ja no li és encomanada i li permet deixar aquell mitjà informatiu, en el què
havia participat des de l’any 1912 a l’edat de vint-i-tres anys.

40

Vegeu també PORTELL (2009): op. cit., pàg. 10
BENET, Jordi: Records d’una Terrassa de cafè. Quaderns Rafael Benet, núm. 1. Barcelona 1998. Pàg. 9
42
La Lliga Regionalista de Catalunya, partit polític fundat a Barcelona l’any 1901 per la fusió de la Unió Regionalista amb
el Centre Nacional Català que tenia com a vehicle d’expressió política el diari La Veu de Catalunya.
43
CADENA, Josep M.: Rafael Benet, de l’oblit al triomf. Quaderns Rafael Benet, núm. 16. Barcelona 2006. Pàg.1
41
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Durant el mes de novembre de l’any 1936, i amb l’ajuda d’un amic, Josep Millàs-Raurell, en aquell
moment cap de la Secretaria de Presidència de la Generalitat de Catalunya, aconsegueix creuar la frontera. No
obstant, s’encarrega de que la seva família directa, la dona i els seus dos fills, embarquin en un vaixell que
els portarà de Barcelona a Marsella, per tal de reunir-se dies després a Perpinyà.
Així doncs comença un exili de tres anys, carregat d’experiències doloroses per la família, com l’assassinat
del seu cunyat Josep Maria Duran pels incontrolats. Durant el primer període del seu exili s’estableix a
Sant Feliu d’Avall al Rosselló, on per la condició de parla catalana s’hi troben nombroses famílies exiliades.
La situació li permet trobar-se a Perpinyà amb el seu amic Josep Puig i Pujades, qui en aquell moment hi
treballa com a cònsol d’Espanya. El seu fill Jordi, explica que Rafael Benet va tenir una molt bona relació
amb aquest poble durant el primer any del seu exili44.
Un any i escaig més tard, en veure que la Guerra Civil espanyola no acabava, Rafael Benet decideix canviar
el seu lloc de residència i situar-lo a Bèlgica, només durant vuit mesos. Gràcies a una subvenció d’ajut a
infants espanyols, matricula els seus fills al Collège Cardinal Mercier, de Braine l’Alleud, un internat a prop de
Waterloo, i viatja amb la seva dona cap a Anvers, on hi tenia un conegut José Gall, que hi vivia des de feia
anys45. Durant aquesta estada va conèixer el crític d’art Hubert Colleye, a través del qual va poder publicar
dos articles al diari La Métropole46. Després d’observar els moviments que es preparen a Europa de la mà de
Hitler i Mussolini Rafael Benet s’adona que les terres belgues no li son segures. Així doncs hauria de
prendre una decisió, entre les quals es trobaria la possibilitat de tornar a Catalunya. Com que aquesta és
pràcticament impossible, i per tornar a viure a França li calien uns mitjans econòmics dels que no
disposava, valora la possibilitat que li ofereixen amics i coneguts seus, de desplaçar-se a Sant Sebastià.
Finalment, l’estiu del 1938 decideix desplaçar-se amb tota la seva família a la ciutat basca i es passa a la
banda nacional. A Sant Sebastià s’hi reuneixen la majoria dels seus amics, així com notables persones dels
àmbits de les arts i el periodisme català. Això li garanteix una bona acollida, i a més a més en el mateix
moment rep del seu avi uns estalvis procedents de la fàbrica tèxtil que tenia la família a Terrassa. Aquesta
ajuda econòmica li permet passar el temps d’espera per tornar a Barcelona sense treballar, i aprofita per
pintar el paisatge basc com també havia fet amb el del Rosselló i Bèlgica. Finalment quan el 26 de gener de
1939 les tropes franquistes entren a Barcelona, Benet pot tornar a la ciutat.
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Vegeu BENET, Jordi: Rafael Benet al Roselló i a Anvers. Quaderns Rafael Benet, núm. 7. Barcelona 2001. Pàg.
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BENET, Rafael: Les Trésors Flamand et Vénitien, publicat al diari La Métropole el dia 27 de febrer de 1938.
Pàg. 9; BENET, Rafael: Les Racines du Réalisme Hispanique – I, publicat al diari La Métropole el dia 20 de març
de 1938. Pàg. 9-10; BENET, Rafael: Les Racines Du Réalisme Hispanique – II, publicat al diari La Métropole el
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1.2.11. Els primers anys de la postguerra

Tornar a Barcelona no significa, recuperar la vida anterior per a Rafael Benet. De fet, el diari La Veu de
Catalunya és un dels diaris que no es poden tornar a publicar. A més a més la situació a Catalunya en
general és molt complicada, el franquisme es trobava en la seva etapa totalitària. El català es prohibeix en
tots els àmbits públics, la guerra ha deixat moltes famílies esgarrades, les presons són plenes, els
afusellaments són constants i l’economia es troba molt perjudicada.
Rafael Benet és professor de dibuix i d’història de l’art a l’Escola Lluïsa Cura, però hi demana una
excedència en veure que el centre s’ha convertit en un lloc de formació per a noies en tasques de la llar.
Comença a treballar a l’Escola Massana i segueix pintant, el que després resultarà l’etapa més fructífera de la
seva vida. A més a més reprèn el càrrec de professor a l’Escola de Labors i Oficis de la Dona, on hi treballa fins
l’any 1942; any que aconsegueix dedicar-se exclusivament a pintar i a escriure, tot i que a partir de l’any
1954 s’encarrega de donar cursos monogràfics a l’Escola Massana. Finalment es jubilà a l’Escola Massana
l’any 1959, pocs dies després de fer els setanta anys d’edat; no obstant encara no va concloure d’aquesta
manera la seva trajectòria professional com a mestre, sinó que l’any següent de la seva jubilació, va
impartir un curs de vuit sessions sobre historia de la pintura contemporània i més tard va seguir participant
en actes de l’escola47.

1.2.12. Relació amb Andorra

A l’edat de seixanta anys Rafael Benet va establir una relació amb Andorra que va durar fins pràcticament la
seva mort. La precarietat de l’ambient barceloní sembla la raó principal per la qual Benet es va interessar
per aquest país dels Pirineus48. Durant la dècada dels anys quaranta als anys cinquanta, Rafael Benet es va
dedicar principalment a escriure. Explica Jacint Berenguer, potser per culpa d’una decepció que va rebre
després d’exposar la seva obra l’any 1949 a Can Parés.
En qualsevol cas, Andorra començava a despertar certa fascinació als catalans. Representava una icona de
llibertat, un país am aires nous i renovats, contraris també amb la darrera dècada de dictadura franquista.
Així doncs, Benet establí els primers contactes amb Andorra a través d’un estudi que va fer sobre l’autor
dels retaules de les esglésies de Sant Joan de Caselles i Sant Miquel de Prats. Aquest estudi li va permetre la
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BENET (2002): op. cit., pàg. 23
BERENGUER, Jacint: Rafael Benet a Andorra. Quaderns Rafael Benet, núm. 2. Barcelona 1999. Pàg. 1
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incorporació l’any 1954 a la Societat Catalana d’Estudis Històrics, departament de l’Institut d’Estudis Catalans49;
i aquesta incorporació el va dur a realitzar un discurs el mateix any a la Casa de la Vall.
Aquest país va portar a Rafael Benet una renovació d’idees i d’aires, i l’utilitzà com a inspiració en
nombroses de les seves obres.

1.2.13. Mort de Rafael Benet

Finalment, l’any 1979 mor a Terrassa als 89 anys d’edat. A l’octubre del mateix any, la seva ciutat natal li
dedica una Exposició – Homenatge pòstum50.

49

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1954-1955. Pàg.
64-65 citat a BERENGUER (1999): op. cit., pàg. 4
50
SUÁREZ (1987): op. cit., pàg. 286
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Rafael Benet l’any 1928
Imatge cedida per Anna Benet, néta de Rafael Benet

Rafael Benet l’any 1928 amb el quadre El té signat el mateix any
Imatge cedida per Anna Benet, néta de Rafael Benet
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Rafael Benet, Autoretrat, 1926
Quaderns Rafael Benet, núm. 18. Barcelona 2007

Rafael Benet amb Dolors Aurell a Tossa, l’any 1933
Quaderns Rafael Benet, núm. 21. Barcelona 2008
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Retrat de Rafael Benet realitzat per Georges Karr, l’any 1933
BARBA, Carles: Benet, el crítico sensual, publicat al diari La Vanguardia el 8 de març de 2007. Barcelona. Pàg. 12

Carnaval del 1935. Drets: Pere Créixams, Enric Casanovas, Manuel Humbert, Apel·les Fenosa, Rafael
Benet, Emili Grau Sala i Jaume Mercadé. Asseguts: Emili Bosch Roger i les senyores Humbert, Montserrat
Fargas, Benet i Casanovas.
Quaderns Rafael Benet, núm. 3. Barcelona 1999
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Rafael Benet amb el seu fill Jordi Benet, any 1968.
Quaderns Rafael Benet, núm. 7. Barcelona 2001
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1.3. L’arquitecte Gaudí pel crític d’art Rafael Benet

Rafael Benet es consolida a partir de l’any 1918 com a crític d’art, molt proper a l’ambient noucentista de
començaments de segle. Alhora davant l’aparició de les avantguardes, s’hi mostra molt receptiu i
interessat. Tanmateix el crític d’art era pintor, per tant tenia la sensibilitat d’un artista a l’hora de valorar
les obres.
D’altra banda, Gaudí que l’any 1918 tenia 66 anys, era un arquitecte que construïa edificis principalment a
Barcelona, amb una tendència consolidada però lluny dels interessos estètics, tant noucentistes com
avantguardistes.

1.3.1. Encaixar Gaudí en les mentalitats noucentistes del tombant de segle i primer terç de
segle XX

Rafael Benet és el clar exemple de la mentalitat noucentista, una de les que entraran en conflicte davant
l’obra d’Antoni Gaudí. La crítica de Benet a La Veu de Catalunya, però també a la revista La Ciutat i la Casa –
revista que dirigia – i en totes les altres publicacions on participava, era molt reconeguda i n’era conscient;
així doncs mostrarà l’opinió pròpia de l’obra de Gaudí.
La potència de l’obra de Gaudí ha obligat a cada generació de crítics d’art de Catalunya a revisar-ne el seu
paper i mirar d’encabir-lo sempre amb dificultats, dins del marc conceptual de les seves crítiques.

1.3.2. L’evolució de l’opinió de Rafael Benet

En els primers articles que s’han analitzat Rafael Benet s’esforça en valorar el talent de l’arquitecte Antoni
Gaudí, però es mostra discrepant en quant a adequació de la seva obra dins de la seva època. Per una
banda, la considera discordant amb la tradició mediterrània i particularment catalana, i per l’altra banda
considera que no és reflex de la mentalitat del moment sinó que és més aviat la conseqüència d’un talent
individual. A la vegada considera que Barcelona es troba en una crisi d’estils, en un moment molt
important de la seva història com és l’edificació de l’Eixample, i troba que obres de la monumentalitat de
Gaudí no són més necessàries que altres obres més modestes però que conformin un teixit urbà adequat, ja
que segons l’opinió del crític d’art, és inexistent.
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Aquesta opinió li suposa a Rafael Benet unes crítiques en forma de cartes que se li fan arribar des de
l’entorn més fidel de Gaudí. Això fa que Rafael Benet prepari un nou article, també al diari La Veu de
Catalunya, justificant les seves paraules i explicant exactament què pensa sobre l’arquitecte Gaudí. Aquest
cop l’opinió de Benet sobre l’arquitecte emfatitza més clarament en el talent i la qualitat de la seva obra,
però en torna a remarcar l’adequació en quant a la tradició catalana.
Després d’aquestes dues declaracions de principis sobre la figura de l’arquitecte Gaudí, però també deixant
clara la seva tendència a la recuperació de la tradició catalana, pròpia del moment i dels entorns més
pròxims a Rafael Benet, com els col·laboradors del diari La Veu de Catalunya, o els membres del Cercle
Artístic de Sant Lluc; es produeix la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí i pocs dies després de l’accident,
Rafael Benet publica un article explicant els dos pilars fonamentals de l’obra de Gaudí: la lògica i la lírica,
és a dir, la capacitat de crear emoció mitjançant el intel·lecte. En aquest article Rafael Benet valora tota
l’obra de l’arquitecte Gaudí sense entrar en el debat de la tradició i avança unes línies d’un article que ha de
sortir aquell mateix estiu a la revista La Ciutat i la Casa que ell dirigeix. En aquestes paraules Benet
remarca l’extraordinarietat de l’arquitecte Gaudí i l’emmarca dins d’un context històric-artístic de finals
del segle XIX marcat pel modernisme, en el qual el considera el millor.
L’any següent en motiu del primer aniversari de la mort de l’arquitecte es fa l’Exposició Gaudí, amb
estudis dels seus deixebles i maquetes, fotografies, plànols o làmines de les seves obres. Rafael Benet hi
assisteix i després escriu un article a La Veu de Catalunya. En aquest article Rafael Benet reconeix una
admiració sense condicions – per tant, “perdonant” les discrepàncies inicials amb l’art de Gaudí – cap a
l’obra de l’arquitecte. En aquest mateix article recomana una bibliografia per aquells interessats en
l’arquitecte Antoni Gaudí entre la que s’inclou, el número de la revista La Ciutat i la Casa dedicat a Gaudí
amb tres articles: un de Lluís Bonet, un altre de Francesc de P. Quintana i un últim de Josep Francesc
Ràfols.
Finalment en motiu del segon aniversari de la mort d’Antoni Gaudí, Rafael Benet publica un article
al·ludint clarament i en gran part, a l’article de Lluís Bonet, mostrant-s’hi molt d’acord i parlant de
l’aspecte naturalista de l’obra de Gaudí. Entre la publicació del número dedicat a Gaudí de la revista La
Ciutat i la Casa i aquesta última publicació sobre l’article de Bonet, es reprodueix en “La Pàgina de la
Construcció” a La Veu de Catalunya l’article de Quintana a la mateixa revista.
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1.3.3. Per què Rafael Benet?

La figura de Rafael Benet ha estat poc estudiada com a crític d’art contrastant amb la tesi doctoral que hi ha
publicada de l’Alícia Suárez Serrano dedicada a l’obra i la vida pictòrica de Benet. A més a més, Rafael
Benet formava part d’un col·lectiu social catalanista i religiós, interessat per l’art i la cultura i pròxim a
associacions intel·lectuals religioses com el Cercle Artístic de Sant Lluc. Aquesta pertinença a un determinat
grup social i la seva condició de crític d’art, i per tant de divulgador d’opinions, el fa un personatge
interessant i alhora possible reflex de tota una mentalitat que comparteixen els individus pròxims a
l’entorn del crític.
Rafael Benet es mostra de tendència noucentista obertament i per tant, resultava atractiu mirar com aquest
personatge encaixava la figura de l’arquitecte Gaudí i ho feia públic a través d’un diari catalanista
conservador com La Veu de Catalunya, però també a través d’una revista dirigida per ell mateix La Ciutat i
la Casa. A més a més, Rafael Benet també dirigia la “Pàgina Artística” de La Veu juntament amb Joaquim
Folch i Torres i col·laborava amb els crítics més reconeguts del moment.
Tanmateix la pròpia crítica de Benet és actualitzada i l’autor demostra informar-se no només del panorama
artístic català, sinó també de l’europeu. Per tant, el fa una persona preparada intel·lectualment, amb
coneixements i eines per parlar amb propietat d’allò que analitza. Així mateix, la crítica d’aquesta persona
resulta de qualitat per tal d’analitzar-la i treure’n conclusions.

1.3.4. Per què Antoni Gaudí?

Gaudí era un personatge venerat, distint i únic amb una producció creativa singular que feia impossible que
fos ignorat en l’obra crítica d’una persona d’estètica apartada, com el cas de Benet. Escau que en aquest
cas, a més a més, vam observar la voluntat d’un personatge rotund, rigurós i precís amb la seva crítica, que
davant de la figura de l’arquitecte Gaudí realitza un exercici personal d’acceptació i enteniment, fins al
punt que la seva crítica es va moderant a mesura que en va coneixent les particularitats i en descobreix el
talent. Es feia interessant doncs, valorar el per què una persona és capaç de fer aquest exercici, partint de la
base de que si la motivació és prou forta com per fer-ho.
En aquest cas, una de les motivacions podria ser el desig de realitzar una crítica justa i objectiva amb tots
els aspectes artístics del moment, encara que siguin contraris o distants a la ideologia de Benet. Una altra
de les motivacions podria ser la seva condició d’artista, per aquesta raó es podria esforçar de forma més
personal, en percebre la qualitat de l’obra de Gaudí sense prejudicis estilístics o formals. Per altra banda,
Gaudí i Benet formen part del mateix col·lectiu intel·lectual, com hem dit, de tendència política catalanista
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i condició religiosa, com ara el Cercle Artístic de Sant Lluc, però per altra banda, discrepen en la percepció
artística. Per tant, per aquesta raó, i segurament per moltes més, també Rafael Benet podria haver fet
l’esforç d’acceptació de la figura de l’arquitecte, que acabà tres anys després de la primera opinió, en un
sentiment d’admiració molt gran.
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2. Procés i metodologia del treball

El projecte va començar a finals del curs 2009-2010 en el mes de juny de 2010 i la proposta s’accepta per
l’Escola, el 7 de juliol de 2010 amb el títol de “La Pàgina de la Construcció”. Finalment, després dels
estudis que es troben en la Part II d’aquest projecte, es decideix orientar el treball cap a una lectura crítica
dels articles de Rafael Benet sobre Antoni Gaudí.

2.1. Evolució de la proposta: Una lectura crítica dels articles de Rafael Benet
sobre Antoni Gaudí

2.1.1. Antoni Gaudí en els articles de Rafael Benet

Seguint la llista de l’obra publicada de Rafael Benet en la tesi doctoral de l’Alícia Suárez, vam buscar
aquells articles publicats en La Veu de Catalunya, no només en “La Pàgina de la Construcció”, sinó en tot el
diari o en altres mitjans de comunicació que parlessin o fessin referència a Antoni Gaudí; i la recerca va ser
suficientment productiva per acotar l’objectiu del projecte.
L’obra periodística de Rafael Benet es troba fonamentalment entre diaris i revistes:
Entre les revistes es troben: La Sembra (Terrassa) on va col·laborar des de l’any 1907 fins l’any 1911
habitualment amb el pseudònim de Zéuxis; La Sembra (Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1918 fins
l’any 1929; Arts i Bells Oficis (Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1930 fins l’any 1931; D’ací i d’Allà
(Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1924 fins l’any 1929; La Ciutat i la Casa (Barcelona) que va dirigir
des de l’inici de la seva publicació el gener de 1925 fins a la seva última publicació l’any 1928, i on va
escriure durant l’any 1925 i 1926; Ciutat (Manresa) on va col·laborar des de l’any 1926 fins l’any 1927; La
Gaseta de les Arts (Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1926 fins l’any 1930; Mirador (Barcelona) on va
col·laborar des de l’any 1929 fins l’any 1933; Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona on va col·laborar des de
l’any 1931 fins l’any 1935; Destino (Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1942 fins l’any 1962; Revista
(Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1952 fins l’any 1956. Malgrat el llegat de Rafael Benet en
revistes és molt ampli, són escassos els articles on es refereix o parla d’Antoni Gaudí, la temàtica principal
en els seus articles és la crítica d’art sobretot de pintura.
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Així doncs, els articles són els següents:
-

BENET, Rafael: “L’art d’avui” publicat a la revista La Revista. Any XIV. Gener-Juny. Quaderns
de mil noucents vint – i –vuit. Barcelona, 1928. Pàg. 119-123.

-

BENET, Rafael: “Arquitectura nova, de laboratori i ciutadà nou” publicat a la revista Arts
i Bells Oficis. Desembre de 1930. Ed. FAD: R. Tobella. Barcelona, 1930. Pàg. 213-229.

-

BENET, Rafael: “Una obra d’Antoni Puig-Gairalt” publicat a la revista La Ciutat i la Casa.
Any I, núm. 1. Gener de 1925. Ed. Llibreria Italiana. Barcelona, 1925. Pàg. 18-21.

-

BENET, Rafael: “La casa per despatxos més alta de la Via Laietana. Comentaris i
consideracions al marge” publicat a la revista La Ciutat i la Casa. Any I, núm. 2. Primavera de
1925. Ed. Llibreria Italiana. Barcelona, 1925. Pàg. 20-22.

-

BENET, Rafael: “L’Art Nou” publicat a la revista La Ciutat i la Casa. Any II, núm. 5. Any 1926.
Ed. Llibreria Italiana. Barcelona, 1926. Pàg. 3-31.

-

BENET, Rafael: “La nova Fàbrica Myrurgia de l’arquitecte Antoni Puig-Gairalt”
publicat a la revista La Gaseta de les Arts – 2a Època. Any I. Núm. 1. Juny de 1928. Ed. Arts
Gràfiques. Successors d’Henrich i Cia. Barcelona, 1928. Pàg. 11-13.

-

BENET, Rafael: “L’arquitectura d’Isidre Puig-Boada” publicat a la revista La Gaseta de les
Arts – 2a Època. Any I. Núm. 4. Desembre de 1928. Ed. Arts Gràfiques. Successors d’Henrich i
Cia. Barcelona, 1928. Pàg. 7-8.

Pel que fa la seva col·laboració en diaris: La Veu de Catalunya (Barcelona) on va col·laborar des de l’any
1912 fins l’any 1936; Publicidad (Barcelona) on va col·laborar des de l’any 1914 fins l’any 1925; El Dia
(Terrassa) on va col·laborar des de l’any 1918 fins l’any 1926; entre altres diaris on només s’hi registra
una participació, cap d’elles de temàtica arquitectònica o constructiva. Tal com passava amb les
revistes, l’obra de Benet en diaris també es molt extensa, però igualment la temàtica principal és la
crítica d’art, sobretot també en pintura, però entrant una mica més amb arquitectura i construcció,
sobretot enfocant-ho des d’una perspectiva de repercussió i significació social. Així doncs, els articles
són els següents:
-

BENET, Rafael: “L’art en la vida i en les coses de l’home” publicat al diari La Veu de
Catalunya el 12 d’abril de 1915. Ed. Catalana. Barcelona, 1915. Pàg. 4

-

BENET, Rafael: “Cròniques d’Art de París. Tendències diverses: De l’estructuralisme
encara” publicat al diari La Veu de Catalunya el 28 d’agost de 1925. Ed. Catalana. Barcelona,
1925. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “Exposició General d’Art Litúrgic” publicat al diari La Veu de Catalunya l’11
de desembre de 1925. Ed. Catalana. Barcelona, 1925. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “L’Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic” publicat al diari La Veu de Catalunya
el 12 de gener de 1926. Ed. Catalana. Barcelona, 1926. Pàg. 5
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-

BENET, Rafael: “L’Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic I, II, i III” publicat al diari La Veu de
Catalunya el 12 de gener de 1926, el 23 de gener de 1926 i el 31 de gener de 1926,
respectivament. Ed. Catalana. Barcelona, 1926. Pàg. 5, pàg. 4 i pàg. 9, respectivament.

-

BENET, Rafael: “La lògica i la lírica d’Antoni Gaudí” publicat al diari La Veu de Catalunya el
16 de juny de 1926. Ed. Catalana. Barcelona, 1926. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “Exposició Gaudí” publicat al diari La Veu de Catalunya el 24 de juny de 1927.
Ed. Catalana. Barcelona, 1927. Pàg. 4

-

BENET, Rafael: “Fent coneixença amb Le Corbusier” publicat al diari La Veu de Catalunya el
21 de maig de 1928. Ed. Catalana. Barcelona, 1928. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “El gust de Gaudí” publicat al diari La Veu de Catalunya el 10 de juny de 1928.
Ed. Catalana. Barcelona, 1928. Pàg. 4

-

BENET, Rafael: “En la II Exposició d’Art Litúrgic I” publicat al diari La Veu de Catalunya l’1
de desembre de 1928. Ed. Catalana. Barcelona, 1928. Pàg. 7

-

BENET, Rafael: “Segona Exposició d’Art Litúrgic” publicat al diari La Veu de Catalunya el 8
de desembre de 1928. Ed. Catalana. Barcelona, 1928. Pàg. 6

-

BENET, Rafael: “El projectat trasllat del cor de la Seu de Barcelona I i II” publicat al
diari La Veu de Catalunya el 20 de desembre de 1928 i el 26 de desembre de 1928, respectivament.
Ed. Catalana. Barcelona, 1928. Pàg. 5 i pàg. 5, respectivament.

-

BAIAROLA: “Vida artística. Dos aconteixements” publicat al diari La Veu de Catalunya el 15
d’abril de 1929. Ed. Catalana. Barcelona, 1929. Pàg. 4.

-

BAIAROLA: “Arquitectura II” publicat al diari La Veu de Catalunya el 19 d’abril de 1929. Ed.
Catalana. Barcelona, 1929. Pàg. 4.

-

BAIAROLA: “Zurbarán I” publicat al diari La Veu de Catalunya el 17 d’abril de 1930. Ed.
Catalana. Barcelona, 1930. Pàg. 6.

-

BAIAROLA: “Figures d’arquitecte. Antoni Puig-Gairalt II i III” publicat al diari La Veu de
Catalunya el 30 de juliol de 1930 i el dia 31 de juliol de 1930, respectivament. Ed. Catalana.
Barcelona, 1930. Pàg. 4 i pàg. 4, respectivament.

-

BENET, Rafael: “A la memòria d’Antoni Riba” publicat al diari La Veu de Catalunya el 25 de
febrer de 1932. Ed. Catalana. Barcelona, 1932. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “La casa d’en Folguera I” publicat al diari La Veu de Catalunya el 9 de març de
1932. Ed. Catalana. Barcelona, 1932. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “Per què volem Manolo a la direcció de la Llotja” publicat al diari La Veu
de Catalunya el 13 d’abril de 1932. Ed. Catalana. Barcelona, 1932. Pàg. 5

-

BENET, Rafael: “Tres etapes estètiques. Mir, Colom, Grau-Sala I” publicat al diari La Veu
de Catalunya el 7 de febrer de 1934. Ed. Catalana. Barcelona, 1934. Pàg. 6

-

BENET, Rafael: “Reflexos. Noblesa aterrada” publicat al diari La Veu de Catalunya el 27 de
febrer de 1934. Ed. Catalana. Barcelona, 1934. Pàg. 6.
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-

BENET, Rafael: “L’obra de Josep Llimona. Assaig crític de conjut” publicat al diari La Veu
de Catalunya el 10 de març de 1934. Ed. Catalana. Barcelona, 1934. Pàg. 9.

-

BENET, Rafael: “Actualitat artística” publicat al diari La Veu de Catalunya l’1 de març de 1935.
Ed. Catalana. Barcelona, 1935. Pàg. 6.

-

BENET, Rafael: “Actualitat artística” publicat al diari La Veu de Catalunya l’1 de juny de 1935.
Ed. Catalana. Barcelona, 1935. Pàg. 10.

-

BENET, Rafael: “A la memòria d’Antoni Puig-Gairalt” publicat al diari La Veu de Catalunya el
24 d’octubre de 1935. Ed. Catalana. Barcelona, 1935. Pàg. 8.

-

BENET, Rafael: “Un advocat del diable” publicat al diari La Veu de Catalunya el 5 d’abril de
1936. Ed. Catalana. Barcelona, 1936. Pàg. 7.

2.1.2. La selecció dels articles definitius

Finalment, després de revisar tots els articles, vam seleccionar els que Rafael Benet feia referència directa a
Gaudí, i vam descartar tots aquells en què la menció a l’arquitecte no era rellevant en el contingut de
l’article i aquells que no estaven publicats o vinculats a Barcelona. Així doncs vam seleccionar per utilitzar
com a suport del projecte, sis articles principals de Rafael Benet parlant directament d’Antoni Gaudí, però
també del gòtic en català; no deixant de banda, però la resta d’articles per possibles consultes o referències
durant la recerca. Els articles seleccionats doncs, són els següents:
-

BENET, Rafael: Exposició General d’Art Litúrgic, publicat al diari La Veu de Catalunya del
dia 11 de desembre de 1925. Ed. Catalana. Barcelona, 1925.

-

BENET, Rafael: Cròniques d’Art. Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya el dia 18 de
desembre de 1925. Ed. Catalana. Barcelona, 1925.

-

BENET, Rafael: La lògica i la lírica d’Antoni Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del
dia 16 de juny de 1926. Ed. Catalana. Barcelona, 1926.

-

BENET, Rafael: Gòtic Català I, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 3 de juny de 1927.
Ed. Catalana. Barcelona, 1927.

-

BENET, Rafael: Exposició Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 24 de juny de
1927. Ed. Catalana. Barcelona, 1927.

-

BENET, Rafael: Gòtic Català II, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 31 d’octubre de
1927. Ed. Catalana. Barcelona, 1927.

-

BENET, Rafael: El gust de Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 10 de juny de
1928. Ed. Catalana. Barcelona, 1928.
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Aquests sis articles ens ampliaven el context històric fins al període comprès entre el primer l’any 1925, i
l’últim l’any 1928.
Per tant, aquests, recolzats amb altres articles que hi estan relacionats de forma més indirecta, ens
permetran fer una anàlisi de la posició crítica de Rafael Benet, com a reflex d’una opinió noucentista, que
intentava donar un determinat punt de vista davant del gòtic, el debat sobre la tradició geogràfica però
també religiosa, la recerca d’unes noves formes de l’arquitectura i que particularment entrava en un
interessant conflicte ideològic davant la figura d’Antoni Gaudí, que es feia evident en els articles.
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2.2. Els articles seleccionats

A continuació s’exposen en ordre cronològic els articles seleccionats en la seva composició original.

BENET, Rafael: Exposició General d’Art Litúrgic, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 11 de
desembre de 1925. Ed. Catalana. Barcelona, 1925.
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BENET, Rafael: Cròniques d’Art. Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya el dia 18 de desembre de 1925. Ed.
Catalana. Barcelona, 1925.

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

53

BENET, Rafael: La lògica i la lírica d’Antoni Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 16 de juny de 1926. Ed.
Catalana. Barcelona, 1926.
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BENET, Rafael: Gòtic Català I, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 3 de juny de 1927. Ed. Catalana.
Barcelona, 1927.
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BENET, Rafael: Exposició Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 24 de juny de 1927. Ed.
Catalana. Barcelona, 1927.
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BENET, Rafael: Gòtic Català II, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 31 d’octubre de 1927. Ed. Catalana. Barcelona, 1927.
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BENET, Rafael: El gust de Gaudí, publicat al diari La Veu de Catalunya del dia 10 de juny de 1928. Ed. Catalana. Barcelona, 1928.
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2.3. Línies temporals

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

59

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

60

2.4. La lectura crítica dels articles

2.4.1. Aspectes generals

La lectura crítica d’aquests articles permet distingir el que hem entès com un conflicte ideològic del crític
d’art Rafael Benet.
Rafael Benet es mostra com una persona d’idees noucentistes, a les que serà fidel durant tota la seva obra,
però a partir del moment que apareixen les avantguardes és cert, que fa un viratge cap a aquesta nova
tendència.
A més a més, també per raons que intentaríem esbrinar a través dels seus articles, Rafael Benet, es veia
obligat a posicionar-se davant la figura d’Antoni Gaudí.

2.4.2. El conflicte ideològic, emocional i professional de Rafael Benet davant la figura
d’Antoni Gaudí
Com hem dit, poden ser varies les raons que van fer que Rafael Benet parlés de Gaudí, i valorés la seva
qualitat, malgrat formar part d’una corrent ideològica diferent a la seva.
Una de les raons podria ser professional, ja que Benet era una persona respectada i valorada en el seu ofici,
i en semblava ser conscient, per tant, precisament per la seva condició de crític d’art, es deuria veure
obligat a parlar d’Antoni Gaudí, que segurament era el fenomen arquitectònic de més ressò en la Barcelona
del moment. A grans trets, Rafael Benet manifestava no compartir les idees generals de la concepció
arquitectònica de Gaudí; però reconeixia l’emoció que aquestes obres li produïen degut al talent del seu
arquitecte i volia valorar-lo en aquest aspecte. Benet reconeixia la qualitat de les obres d’aquest arquitecte,
però alhora es plantejava l’adequació a la ciutat d’aquestes edificacions extraordinàries, des de punts tant
diversos com el context social o el planejament urbanístic de Barcelona. Aquestes lectures detallades ens
havien de permetre doncs, detallar més profundament aquests aspectes que es començaven a perfilar de
l’opinió de Rafael Benet, i per tant, reflex d’una mentalitat noucentista latent i figurant durant aquest
primer terç del segle XX a Barcelona.
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2.5. Objectiu final
Finalment, després de totes aquestes operacions, l’objectiu final resultava clar. Intentaríem analitzar com
Rafael Benet, des d’aquesta mentalitat noucentista, moderada, però influïda per l’aparició de les
avantguardes, intenta encaixar la figura d’un arquitecte d’un talent molt gran i d’un estil molt singular com
és Antoni Gaudí. I d’aquesta manera Rafael Benet resultaria un reflex i alhora un testimoni de com es va
viure i entendre aquest període històric pels intel·lectuals noucentistes, d’aquest moment, agafant com a
data de referència la de la mort de Gaudí el 10 de juny de 1926.

2.6. Mètode d’anàlisi dels articles
En total havíem decidit, com s’ha explicat més detalladament en les línies que precedeixen, analitzar sis
articles – considerant “Gòtic Català I” i “Gòtic Català II” un sol article per ser l’un continuació de l’altre –
publicats en set publicacions diferents, amb respectives repeticions.
Tal com havíem decidit, la bibliografia a utilitzar seria la més similar possible a la que l’autor hauria pogut
consultar per redactar els seus articles, tant com per disponibilitat geogràfica, com per disponibilitat
temporal. Així les conclusions que podríem generar s’acostarien més al que pensàvem podria ser el parer
de l’autor que ens ocupava. D’aquesta manera vam separar les anàlisis per articles i vam fer una anàlisi
diferent per cadascun d’ells.
La primera operació que hem executat a l’inici de cada anàlisi és la transcripció del text original, amb
petites adequacions ortogràfiques, per tal de treballar amb més comoditat i fer més entenedor el text en sí.
A continuació, hem realitzat una lectura detallada d’article extraient-ne les idees principals i subratllant
aquells aspectes que no quedaven clars, o que requerien una recerca. Hem discutit tots aquells aspectes que
han resultat més complicats de comprendre i hem realitzat una contextualització de l’article en el què
estava escrit. És a dir, buscant totes les publicacions a l’abast d’altres autors o del mateix Rafael Benet que
podrien estar relacionades amb l’article, així com tots els successos d’actualitat que es corresponien amb el
contingut dels textos com ara exposicions, construccions d’edificis, publicacions de llibres o articles, i no
només a nivell de Catalunya, sinó també, a nivell internacional, encara que de forma molt general.
Un cop hem tingut la recerca feta, hem ampliat aquells paràmetres que hem extret de la primera anàlisi,
completant-los i corregint-los amb la informació trobada. Ho hem discutit novament per tal de tenir-ho tot
lligat i finalment, hem fet la redacció de l’anàlisi i la interpretació d’aquest.
Finalment, en la part última d’aquest treball, hem fet un repàs a tots els aspectes que hem considerat
importants per tal de reunir paràmetres i tenir la màxima informació possible per emetre unes conclusions.
Amb tota aquest coneixement dels articles i del seu marc temporal, hem redactat unes conclusions per
explicar el què hem après i entès amb aquest Projecte Final de Grau.
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2.7. Fonts d’informació

2.7.1. Eines per enfocar la recerca. Els catàlegs utilitzats.

El principal mitjà de recerca ha estat la busca per catàlegs de diferents arxius i biblioteques.
El més utilitzat dels quals ha estat el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya que pertany al Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya, a través del seu format electrònic51.
No obstant, cada arxiu i biblioteca té el seu propi catàleg en formats diversos. Per consultar la reproducció
microfilmada del diari La Veu de Catalunya a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona s’ha utilitzat el catàleg
manual i un altre suport informàtic diferent de la pàgina web del C.B.U.C.; Absys Web 7.0.
S’ha utilitzat també el Catàleg de les Biblioteques de la Universitat Politènica de Catalunya, mitjançant el recurs
Bibliotècnica52. Un altre dels catàlegs utilitzats ha estat el Catàleg de les Biblioteques de la Universitat Autònoma
de Barcelona, en el seu suport informàtic53 així com també el Catàleg de les Biblioteques de la Universitat de
Barcelona, també de forma virtual54.

2.7.2. Obtenció del material d’informació. Recerca d’informació contemporània als articles

La consulta de les publicacions de La Veu de Catalunya s’ha fet en forma de reproducció microfilmada a
través de l’hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i més endavant de forma digital, gràcies a
la plataforma Arxiu de Revistes Catalanes Antigues55, que disposava de tota la col·lecció de La Veu digitalitzada,
que encara no estava disponible a la pàgina web, però que se’ns va permetre consultar a la Biblioteca de
Catalunya. Pel que fa la resta de publicacions periodístiques, es van consultar a través de l’hemeroteca de la
Biblioteca de Catalunya en format original. La tesi doctoral d’Alícia Suárez Serrano sobre l’obra pictòrica de
Rafael Benet es va aconseguir mitjançant el mitjà de difusió Tesis en Xarxa56.
S’han obtingut documents i publicacions a través de les Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya,
concretament de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, i de l’Escola Tècnica Superior
51

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, que pertany al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. És
una extensa base de dades conjunta entre totes les Biblioteques Universitàries de Catalunya. Es troba a l’enllaç web:
http://ccuc.cbuc.cat/*cat
52
Bibliotècnica és el conjunt de Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya disponible en l’enllaç web:
http://cataleg.upc.edu/
53
El Catàleg de les Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba a l’enllaç web: http://cataleg.uab.cat/
54
El Catàleg de les Biblioteques de la Universitat de Barcelona es troba a l’enllaç web: http://cataleg.ub.edu
55
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, recurs electrònic impulsat per la Biblioteca de Catalunya. Conté col·leccions
completes digitalitzades de revistes que s’han deixat de publicar a Catalunya. Es troba a l’enllaç web:
http://www.bnc.cat/digital/arca/
56
Tesis en Xarxa és un mitjà de publicació de tesis doctorals que se’n reserva els drets de propietat intel·lectual, però
en permet la consulta virtual gratuïta. Es troba disponible en l’enllaç web: http://www.tesisenxarxa.net
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d’Arquitectura de Barcelona. Algunes altres publicacions les hem obtingut a través de la Biblioteca
d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Catalunya, com de la Biblioteca de la Facultat de Filosofia, Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona.
Per l’obtenció de fotografies s’han utilitzat les bases de dades de la Memòria Virtual de Catalunya,
Fototeca.cat, Galeria virtual d’imatges de la Reial Càtedra Gaudí (Universitat Politècnica de Catalunya),
Enciclopèdia Catalana, Wikipedia Commons, entre les més importants.

2.7.3. Referències per reforçar i/o ampliar el coneixement dels aspectes teòrics i històrics

En primer lloc hem utilitzat com a material de referència els apunts de l’assignatura Arquitectura, Construcció
i Ciutat impartida pel professor Jaume Rosell Colomina, cursada en pla d’estudis 2002 de l’antiga carrera
d’Arquitectura Tècnica, i de l’assignatura de Història i Documentació per a la Rehabilitació de l’Arquitectura
Catalana impartida per la professora Maribel Rosselló Nicolau, cursada en el pla d’estudis 2009, de l’actual
grau Enginyeria d’Edificació, ambdues a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Una altra font d’informació de referència que hem utilitzat ha estat l’Enciclopèdia Catalana en el seu format
digital57, però també s’ha obtingut informació dels apunts de l’assignatura d’Història impartida pel professor
Manel Salas Flotats, cursada en la modalitat tecnològica del batxillerat al Col·legi Nostra Senyora del Carme de
Balaguer.
També s’han utilitzat altres fonts de referència més específiques de cada tema en concret, tant procedent
dels apunts de diverses assignatures de la carrera com ara la rama de Construcció o de Materials, però també
de les rames d’Estructures i Geometria; com procedent d’obres publicades de diversos autors que es van
referenciant en tant que s’usen, a les explicacions de les parts d’aquest treball. A més a més, s’han utilitzat
el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans per adequar les transcripcions dels articles a les normes
ortogràfiques actuals – precedides del prefix [sic.] –, i en general per tota la redacció del projecte; s’ha
utilitzat també el Diccionari Visual de la Construcció impulsat per la Generalitat de Catalunya, en la seva
versió digitalitzada58 i el Diccionari de l’Art i els Oficis de la Construcció59de Miquel de Fullana.

57

http://www.enciclopedia.cat
El Diccionari Visual de la Construcció es troba publicat a l’enllaç web de la Generalitat de Catalunya:
http://www.gencat.cat dins de l’apartat Biblioteca i Documentació.
59
FULLANA, Miquel: Diccionari de l’Art i els Oficis de la Construcció. Ed. Moll. 8a edició. Palma de
Mallorca, 2005
58
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2.8. Ambientalització

Per dur a terme la recerca d’aquest treball hem utilitzat preferiblement els recursos digitals per a la
consulta de la informació, respecte els formats originals en paper reduint així les còpies en paper dels
originals.
Per a la impressió del treball hem disposat el format en pàgines impreses per dues cares reduint així la
quantitat de paper en les còpies. Tanmateix entreguem el mateix treball en format digital per a la seva
consulta.
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3. Una lectura crítica dels articles de Rafael Benet sobre Antoni Gaudí

3.1.”Exposició General d’Art Litúrgic” (11/12/1925)

Prefaci
Els “Amics de l’Art Litúrgic” han organitzat aquesta Primera Exposició General, després
d’un temps de l’homenatge malaguanyat Joan Vilàs a les Galeries Layetanes.
A l’entorn d’uns quants clergues joves gairebé podríem dir capitanejats pel mossèn
Manuel Trens, conservador del nostre Museu Diocesà, s’han agrupat una colla d’artistes
i industrials per tornar a les formes de les construccions i objectes litúrgics l’antiga
puresa.
L’Exposició oberta a la Sala Parés és, de conjunt, una trista barreja de coses nobles i
innobles, col·locades sense cap mena d’ordre jeràrquic. Com feia notar el nostre estimat
company J.-F. Ràfols, en aquestes mateixes pàgines, l’excessiva bondat dels
organitzadors ha privat el conjunt d’aquesta Exposició d’aquell minimum de noble
unitat que demanen les coses d’art i molt més si aquestes estan destinades a la Casa del
Senyor. L’Exposició està instal·lada com una fira, participant, per tant, del mal annex
[sic.] a totes les exposicions, però molt més agreujat ací. Tant és així, que àdhuc les
coses millors, instal·lades en aquest desordre, costen de valorar al més versat.
Malgrat tot aquest desordre, l’Exposició té el seu mèrit que cal valorar [sic.]. Cal
remarcar primerament, que a més d’aquest desordre de fira, hi ha un profund desordre
d’idees.
Des de l’arquitecte de les Saleses i de la Façana no realitzada de la nostra Seu de
Martorell, des de les obres de Gallissà, passant pel punt àlgid de les fantasies
estructurades de Gaudí i de Jujol i pel germanisme romànic de Rafel Masó i J. M.
Pericas, fins al neoclassicisme de Goday, Folguera, Puig Boada [sic.], Bonet i Bergós, hi
ha veritables abismes. A aquesta lluita d’idees s’ajunten els pintors de cúpules i altars, i
els escultors d’imatges. Des del realisme cristià de Joan Llimona i Dionís Baixeras [sic.]
fins a les estilitzacions de Francesc d’A. Galí, de Josep Obiols, Josep Aragay, Marquès
Puig, Jaume Guàrdia [sic.], Vilàs i Vila Arrufat [sic.], hi ha també grans solucions de
continuïtat veritablement inharmòniques. Els que marxen més a l’uníson són els
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argenters, vidriers, confeccionadors d’hàbits litúrgics i editors de llibres sagrats i
devocionaris.
L’arquitectura
Cal dir primerament, que quant a l’arquitectura veiem els arquitectes treballar amb els
antics materials, i, per tant, amb les antigues formes. El temple cristià pot estar cenyit
per les lleis més estrictes de la litúrgia, i, en canvi, pot construir-se, posem per cas, en
ciment armat. Les associacions d’art litúrgic francès han edificat amb estructures
modernes alguns temples; en la darrera [sic.] Exposició de París teníem un exemple en
l’Eglise du Village, construïda per la Société de Saint-Jean; seguint, però, les normes
estrictes de la litúrgia. L’alçat d’aquesta església de l’Exposició no ens entusiasmà, com
tampoc va commoure’ns gaire la decoració dels seus murs, les seves imatges i altars. En
general, l’art catòlic francès és afectat: aquella espiritualitat difícil de definir de les
icones bizantines s’ha volgut estereotipar i subratllar, traient-la [sic.] del terreny de la
fe i del miracle. El catolicisme de Maurice Denís, és d’una natura sentimental una mica
“ramplona”. El catolicisme Desvallières té una impetuositat sense dolcesa; demés, és
pictòricament desagradable. A l’entorn d’aquests [sic.] dos grans artistes catòlics, un
conjunt de valors: entre aquests, alguns que, al nostre entendre, brillaven més que els
mestres més anomenats. Els frescos executats per Raimond Virac i Millet [sic.]. Virac, de
la Capella esquerra, eren d’un cristianisme serè.
Malgrat tot, el moviment artístic francès és inspirat en un desig de recerca i aquest és el
seu mèrit més gran, encara que, al meu entendre, no s’ha plantejat prou bé el problema.
Ací a casa nostra aquesta modernitat en les formes de les coses de la litúrgica és
esporàdica, i en tot cas mostrant-se solament en alguns objectes litúrgics – joieria i
vitralls [sic.]. En arquitectura aquesta modernitat gairebé no existeix: les darreres
promocions d’arquitectes s’entesten en els neoclassicismes i neobarroquismes més
imitatius. Potser dintre d’aquest sentit de laconisme modern es podria esmentar el pany
de paret on hi ha la trona de l’Església de les MM. Escolàpies de Girona (fotografia),
obra de l’arquitecte Puig Boada [sic.].
Admiro les genialitats estranyes de l’art de Gaudí i del seu deixeble Jujol – encara que
trobo que ens en podríem passar – però, considero que són molt lluny del concepte que
avui té la paraula “modern”. Gaudí i Jujol són dos gòtics amb una fantasia monstruosa,
indostànica. L’art d’aquests mestres és fet d’emoció dinàmica: és, per tant, negació
arquitectònica; negació del sentiment plàstic d’estabilitat, que reclama a tota
estructuració la nostra mesura mediterrània. Se’m retraurà, ja ho sé, la saviesa [sic.]
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tècnica de Gaudí: ja he dit al principi d’aquest article, que Gaudí és un estructurador
de fantasies i aquest qualificatiu suposa un reconeixement de què l’arquitecte de la
Sagrada Família és un home que sap resoldre amb enorme atreviment els problemes més
endimoniats [sic.] del seu ofici, i, encara que no hi entenc prou, em sembla que moltes
vegades Gaudí planteja, inventa, nous problemes per resoldre’ls genialment.
Però tot això està molt lluny de la nostra gran tradició lacònica; del nostre gòtic massís.
Sortiu, si us plau, de Can Parés i aneu fins a la plaça del Pi i mireu les façanes d’aquell
temple, del seu campanar, els seus contraforts, que ben segur admiraria Le Corbusier, i
digueu-me què tenen de [sic.] català i de llatí les fantasies del temple de la Sagrada
Família.
Ja sé que els bàrbars estimen, més que aquesta ben disposada i vertical austeritat del Pi,
el barroquisme de Betlem, però la nostra geografia i la nostra cultura no admeten més
llei arquitectònica que aquella que es manifesti amb un sentit perfecte, clar, de l’ordre,
que aquella que manifesti una estructura simplement estàtica. L’arquitectura de Gaudí
és massa vivent: jo enyoro per les harmonies arquitectòniques el solemne i senzill repòs
de les pedres del Partenó [sic.], vida sana d’unes pedres ordenades per la llei de l’aplom
malgrat Ictinos, Cal·lícrates [sic.] i Fídies [sic.] donessin a la més bella construcció de
l’Acròpolis una varietat infinita de matisos imperceptibles i per això mateix més bells.
Tota la viva sensibilitat del Partenó [sic.], feta de lògica i misteri, però sense que el
miracle vulgui mostrar-se massa impúdicament.
Tampoc l’arquitectura dels romàntics Martorell i Gallissà participa d’aquesta necessitat
cultural i racial d’ordre lacònic i de sentiment simple i solemne de l’estabilitat. Ara que
les disputes són ben oblidades, podem dir que la nostra Seu, tanmateix, hauria guanyat,
conceptualment, ben poc si s’hagués realitzat el projecte de la façana de Joan Martorell.
Que lluny són del gòtic sanitós, tant poc gòtic, del nostre segle XIV i que el segle XV va
començar a analitzar [sic.], fent-lo excessivament exquisit, omplint-lo de ressons
flamencs i italians! Els nostres gòtics vuitcentistes són d’un flamenquisme, que és com
dir d’un barroquisme, marejador. Cal, malgrat tot, valorar els homes del nostre vuitcents [sic.]; alguns d’ells eren veritables homes de sensibilitat, entre aquests: Martorell i
Gallissà. Han fet bé, doncs, els “Amics de l’Art Litúrgic”, de recordar els noms d’aquests
mestres, malgrat la nostra concepció arquitectònica els sigui tant contrària.
La nostra concepció d’avui que ha portat els arquitectes més joves vers el pastitx
neoclàssic, car el neoclassicisme participa, encara d’una manera emfàtica, d’aquestes
normes d’ordre i estabilitat. Però això de cercar la plasmació del nostre actual concepte
arquitectònic en unes formes passades, és només una solució de comoditat, car la solució
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veritable no està, no pot estar, en el que deixaren fet els homes d’una altra època, i, per
tant, d’un altre estrat espiritual de la humanitat, sinó que la plasmació ha de respondre
a necessitats espirituals i tècniques de l’hora. Malgrat, en el fons, les lleis siguin les del
sentit comú, dintre aquestes lleis com dintre els cànons de la litúrgia les solucions
plàstiques no foren exhaurides. Cal només tenir un gust ben viu per les formes pures,
sobretot tractant-se d’arquitectura religiosa.
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 11 de desembre de 1925
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3.1.1. Anàlisi de l’article

L’article del 11 de desembre de 1925, està dedicat a l’Exposició General d’Art Litúrgic que acaba de tenir lloc
a Barcelona. Aquesta exposició permet a Rafael Benet reflexionar sobre què és el que s’està fent i sobre què
cal fer en art a partir d’aquest esdeveniment, i com a conseqüència d’aquest moment artístic que s’està
vivint a la ciutat, i a Catalunya en general.
Rafael Benet comença el seu article explicant i defensant el discurs dels Amics de l’Art Litúrgic, explicant que
cal renovar l’esperit de l’arquitectura, i criticant algunes característiques del neogòtic català. Aquesta
opinió li obre un debat que el porta a parlar sobre gòtic català, sobre les influències del gòtic nòrdic a les
que s’exposen alguns artistes i sobre la tradició arquitectònica catalana. Tot plegat el condueix cap a
l’arquitecte Gaudí, un arquitecte que es trobaria involucrat en aquesta temàtica de forma especial. En
parlar de l’arquitecte Gaudí, el crític s’adona que ha de tractar el tema amb diferència de la resta dels seus
coetanis, per la seva singularitat, i a partir d’aquest moment reflexiona sobre la figura d’Antoni Gaudí i
posiciona la seva opinió. Sobre Gaudí, al qual es refereix com a mestre, reconeix que té la capacitat de
crear emoció, però afegeix que alhora aquesta emoció contrastaria amb el sentiment d’estabilitat
tradicional en l’arquitectura catalana. Rafael Benet subratlla que l’obra d’aquest arquitecte és dinàmica i
viva, i això és precisament el què contrasta amb l’arquitectura catalana existent, amb un sentiment de
molta més estabilitat. Finalment, apel·la d’una manera contundent a que l’art respongui l’Esperit del
Temps (Zeitgeist) de cada època, tal com l’havia formulat de George Wilhelm Friedrich Hegel (17701831), filòsof alemany.

3.1.1.1.. El problema de la distribució de les obres a l’Exposició General d’Art Litúrgic.

En el començament de l’article, Benet parla dels impulsors de l’Exposició i atribueix el lideratge de
l’operació a Manuel Trens, conservador del Museu Diocesà i consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc (19211960). L’Exposició, com explica Rafael Benet, s’organitzaria perquè aquest col·lectiu considera necessari
“tornar a les formes l’antiga puresa”, és a dir, per aconseguir que les formes que s’executin en art sacre,
siguin altra vegada pures. La mostra tindria la intenció d’ensenyar què és el que es considera pur del
panorama artístic actual; aconsellar sobre què cal fer d’aquest moment en endavant, i aturar tot allò que
vagi en contra de la litúrgia, en un moment de confluència d’estils.
Malgrat la bona voluntat, com subratlla el crític, de l’organització l’Exposició, aquesta no resulta tant lluïda
com hauria pogut esperar-se. La distribució de les obres no permet a l’espectador distingir allò que és bo
d’allò que no ho és tant. Rafael Benet proposa reforçar l’esperit crític i adequar l’estil de l’Exposició als
temps que s’estan vivint, si cal renovant-lo.
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3.1.1.2. Els arquitectes i les seves obres a l’Exposició General d’Art Litúrgic.

L’autor explica que moltes obres estan barrejades de manera que no permeten ser aïllades ni per als més
entesos. Parlant d’arquitectura, es refereix a arquitectes de molts estils diferents per tal de demostrar que
malgrat tots fan arquitectura, del primer a l’últim tenen tantes diferències que hauria convingut haver-los
considerat per separat.
Els arquitectes als quals concretament fa referència són tots arquitectes que exposen a l’Exposició de l’Art
Litúrgic, alguns d’ells vinculats a través del Cercle Artístic de Sant Lluc. Alguns ja són desapareguts en l’any
1925, com ara Joan Martorell i Montells (1833-1906), arquitecte neogòtic barceloní, impulsor i soci del
Cercle Artístic de Sant Lluc, i Antoni Maria Gallissà i Soqué (1861-1903), arquitecte modernista barceloní.
I altres són contemporanis com ara Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) arquitecte modernista reusenc i
soci del Cercle des de l’any 1899; Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949), arquitecte historicista reusenc;
Rafael Masó i Valentí (1880-1935), arquitecte noucentista gironí; Josep Maria Pericas i Morros (18811965), arquitecte modernista vigatà i soci del Cercle; Josep Maria Goday i Casals (1882-1932), arquitecte
noucentista mataroní; Francesc Folguera i Grassi (1891-1960), arquitecte noucentista barceloní i soci del
Cercle; Isidre Puig Boada (1891-1987), arquitecte modernista barceloní; Lluís Bonet i Garí (1893-1993),
arquitecte historicista maresmenc i soci del Cercle; i Joan Bergós i Massó (1894-1974), arquitecte
neorenaixentista lleidatà també soci del Cercle Artístic de Sant Lluc60. Les diferències entre artistes, doncs,
són prou notòries com per portar a Rafael Benet a la reflexió que no es poden valorar en conjunt i que
s’haurien d’haver tractat per separat61. L’autor cita aquells artistes de l’Exposició que van aportar un major
nombre d’obres entre els que es destaca Gaudí, seguit de Jujol. La llista completa dels artistes i de les obres
que es van ensenyar a l’Exposició General d’Art Litúrgic es poden consultar al Catàleg de l’Exposició General d’Art
Litúrgic a l’Anuari de l’any 1925 dels Amics de l’Art Litúrgic62.

60

Per indicar quins d’aquets artistes han estat socis del Cercle Artístic de Sant Lluc, s’ha utilitzat la “Llista de Socis”
d’Enric Jardí al seu llibre: JARDÍ, Enric – Història del Cercle Artístic de Sant Lluc. Ed. Destino. 1976,
Barcelona
61
El mateix passa en el cas de la pintura; les diferències entre els pintors expositors és molt gran i també, com en el
cas anterior, molts d’ells també vinculats entre ells per mitjà del Cercle Artístic de Sant Lluc. Rafael Benet en el seu
article fa referència a Joan Llimona i Bruguera (1860-1926), pintor naturista barceloní, un dels fundadors del Cercle
Artístic de Sant Lluc l’any 1893 i president en nombroses ocasions entre aquest any i el 1914; Dionís Baixeras i
Verdaguer (1862-1943), pintor naturista barceloní que també participa en la fundació del Cercle del qual és també
soci; Francesc d’Assís Galí i Fabra (1880-1965), pintor idealista barceloní i soci del Cercle; Josep Obiols i Palau (18941967), pintor noucentista barceloní i soci del Cercle; Josep Aragay i Blanchart (1889-1973), ceramista i pintor
noucentista barceloní; Josep Maria Marquès Puig (1890-1950), pintor noucentista barceloní, soci del Cercle; Jaume
Guàrdia i Esturí (1875-1935), pintor noucentista osonenc, soci del Cercle; Dàrius Vilàs i Fernàndez (1880-1950),
gravador i pintor realista barceloní, soci del Cercle; i Antoni Vilà Arrufat (1894-1989), gravador i pintor muralista
sabadellenc i soci del Cercle.
62
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic. Cercle Artístic de Sant Lluc. Num. 8 (1925). Ed. Altés. 1925, Barcelona.
Pàg. 175-178
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3.1.1.3. Arquitectura, tradició i litúrgia.

En l’aspecte de l’arquitectura, Rafael Benet afirma que per tal de fer una obra d’acord amb la litúrgia no és
imprescindible ni obligatori, com han pensat alguns, utilitzar els materials tradicionals; i afegeix un
exemple de l’Eglise du Vilage construïda durant l'Exposition des Arts Decoratifs de Paris de l’any 1925 per la
Société de Saint-Jean. Feta amb materials moderns i no obstant, perfectament considerada amb la litúrgia,
tot i que, en aquest cas l’autor discrepa del seu resultat artístic.
Rafael Benet afirma que l’art francès ha anat perdent espiritualitat i s’ha anat estereotipant al llarg dels
anys, tot i que en valora el desig de recerca de solucions d’acord amb la litúrgia63.
Segons Rafael Benet, a Catalunya la modernitat en les coses de la litúrgia o pràcticament no existeix o no és
rellevant, perquè les formes s’han basat en els historicismes i en les imitacions de temps passats; i que en
tot cas, on es pot fer més evident és en els objectes litúrgics, joieria i vitralls, també mostrats en
l’exposició. L’autor es refereix al sentiment d’estabilitat, segons ell, propi de l’arquitectura catalana, però
també propi de tota la tradició mediterrània des de l’antiga Grècia64 – i que s’està buscant o s’hauria d’estar
buscant en aquest moment –, amb l’expressió “laconisme modern” i en cita l’exemple de l’Església de les
MM. Escolàpies de Girona, també mostrada en l’Exposició, obra de l’arquitecte Isidre Puig Boada. Amb
laconisme Rafael Benet es refereix a la robustesa i la horitzontalitat de les construccions que des de Grècia
s’han anat construint per tota la mediterrània i diferents doncs, de la concepció nòrdica molt més esvelta i
verticalitzada.
El concepte d’estabilitat i de laconisme, li permeten introduir l’arquitectura d’Antoni Gaudí i de Josep
Maria Jujol. Malgrat admetre l’extraordinarietat dels dos arquitectes, considera que estan molt lluny
d’aquest sentiment d’estabilitat, al qual es refereix com laconisme, en al·lusió a la regió grega, i que afirma
propi i característic de l’arquitectura catalana. Per aquesta raó, Rafael Benet afegeix que l’art d’aquests dos
arquitectes, és un art que podria ser prescindible ja que no participa de la continuïtat arquitectònica.
Tanmateix, Rafael Benet considera que aquests dos artistes són arquitectes gòtics. L’autor basa el seu
argument en l’opinió de què la seva arquitectura no és ben bé historicisme, ja que no s’imita un estil passat,
sinó que Gaudí i Jujol fan gòtic. Encara que, influïts per unes tendències nord europees d’unes
característiques diferents a les construccions gòtiques catalanes. La principal raó que utilitza Rafael Benet
per defensar aquestes diferències és el que ell anomena “negació arquitectònica”, és a dir, la negació del
sentiment plàstic d’estabilitat referit al seu concepte d’arquitectura. La negació arquitectònica és el terme
63

En el mateix cas, cita a Maurice Denís (1870-1943) i a George Desvallières (1861-1950), ambdós pintors francesos,
dels quals també crítica el resultat estètic de les seves pintures, malgrat reconèixer la seva adequació a la litúrgia.
L’autor fa menció a Raimond Virac i Jean-François Millet, pintors murals francesos abstenint-los de crítica negativa i
considerant que les obres d’aquests dos artistes, especialment els frescos de Virac, “són d’un cristianisme serè” és a
dir, estan exempts de qualsevol torbament.
64
Lacònia és una regió de Grècia que durant l’edat antiga va ser una porció del Peloponès, la ciutat més important de
la qual era Esparta.
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que fa servir per explicar la diferència de concepte entre l’arquitectura gòtica tradicional catalana i
l’arquitectura de Gaudí i Jujol. Aquesta diferència principal s’explica a través del sentiment plàstic
d’estabilitat propi català i que en l’obra d’aquests dos arquitectes i especialment en la de Gaudí, no només
no es compleix sinó que s’interpreta de forma totalment contraria, fent edificis enormement vius i amb
molt de moviment. Rafael Benet, afirma que Gaudí és un estructurador de fantasies, en al·lusió i
reconeixement a les seves creacions estructurals, però alhora afegeix de l’arquitecte de la Sagrada Família
que, en alguns casos la seva genialitat abusa dels excessos.
Aquestes característiques de l’obra de l’arquitecte Gaudí, per Benet, es troben molt lluny del gòtic català.
El gòtic català, agafant com exemple significatiu, l’església de Santa Maria del Pi, és per l’autor, un tipus de
construcció massissa i estable que per la seva genuïnitat, afirma despertarien admiració inclòs en Le
Corbusier. L’autor, tot i que ho fa amb una perspectiva europea, crea unes categories dins el gòtic fet a
Catalunya: diferència aquell que per les seves característiques és propi i tradicional, d’aquell que sembla no
mantenir un sentiment de continuïtat amb les obres gòtiques catalanes. A Gaudí i a Jujol doncs, els associa
amb la segona categoria.
Rafael Benet compara “l’austeritat del Pi” amb el “barroquisme de Betlem” i afirma que aquells que es
deixen influenciar per altres cultures valorarien més l’església de Betlem per la seva riquesa ornamental
que qualsevol altra característica de l’església de Santa Maria del Pi. Però per l’autor, la riquesa en
l’ornamentació no és pròpia del llegat arquitectònic català, ni tampoc meridional. Des de les construccions
més antigues s’ha buscat la sumptuositat de les obres a través de la senzillesa de “la llei de l’aplom” i de la
subtilitat de la seva bellesa, i l’autor reforça el seu argument assenyalant que en molts casos el secret
qualitatiu de les obres meridionals rau en matisos inicialment imperceptibles “i per això més bells” com en
el cas de l’obra del Partenó a l’Acròpolis grega.
No només és l’arquitectura de Gaudí i Jujol aquella que Rafael Benet exclou del sentiment d’estabilitat
tradicional; arquitectes com Martorell i Gallissà tampoc satisfan el parer de l’autor, tot i que els considera
“veritables homes de sensibilitat”, no en qüestiona la seva qualitat i valora el seu reconeixement en
l’exposició. L’autor afirma que en el cas de l’arquitecte Martorell, si el projecte de façana del qual s’hagués
realitzat en lloc de l’actual, en aquest aspecte, no distaria gaire del que està executat: seria igualment d’un
gòtic inharmònic amb el conjunt de la catedral i amb tot el patrimoni gòtic català, per tenir influències
d’un altre gòtic molt més refinat i ornamentat, propi d’altres regions europees que arriba a qualificar de
“barroquisme”.
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3.1.1.4. La recerca d’unes formes pròpies.

Per Rafael Benet aquesta concepció actual del sentiment d’estabilitat ha portat als arquitectes més novells a
executar i desenvolupar l’estil neoclàssic, ja que aquest participa directament per imitació, d’aquesta
concepció que sí que tenien les formes clàssiques. No obstant, aquesta solució no resulta una solució bona
sinó còmoda, que a la vegada no podrà ser entesa en generacions futures com un reflex de la societat en la
que es van desenvolupar.
Per Rafael Benet, generar formes a partir de la imitació d’aquelles que foren generades en altres contexts
històrics per homes d’altres mentalitats, és només una manera provisional d’evitar seguir la continuïtat
arquitectònica amb formes actuals que reflecteixin correctament el pensament de l’artista, i per tant de
l’home, del moment. El crític afegeix com a consell i reflexió, que “només cal tenir un gust ben viu per les
formes pures” per poder explotar les possibilitats que ofereixen tant els cànons de la litúrgia com les
solucions plàstiques, es a dir, dur a terme noves formes és possible, però s’ha de fer amb coneixement i
rigor.
A continuació s’exposen algunes de les obres que es van mostrar en l’Exposició65:

65

Podeu trobar-ne més a l’Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic. Cercle Artístic de Sant Lluc. Núm. 7 (1925) Ed.
Altés. 1925, Barcelona.
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Temple Expiatori de la Sagrada Família obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 2
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Església de la Colònia Güell obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 4

Portal del Naixement a la Sagrada Família obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 3
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Església parroquial de Vistabella obra de Josep Jujol, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 5
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Capella del Pensionat de les GG. Dominiques d’Horta, Lluís Bonet, arquitecte – Jaume Busquets, decorador –
Altar i retaule de Darius Vilàs.
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 7
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Projecte d’altar major per la Parròquia de Santa Madrona de Barcelona obra de Lluís Bonet, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 8
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Altar major i Cimbori de la Catedral de Lleida – Projecte primitiu obra d’Antoni Bergós, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 11

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

83

Altar major i cimbori de Cervera obra de Francesc Folguera, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 6
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Cúpula del cambril de Montserrat obra de Joan Llimona, pintor
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 12

Absis de la Catedral de Lleida – Pintures de Francesc Galí, 1925 - Maqueta
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 17
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Banc de presbiteri de fusta esculpida per a la Sagrada Família
obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de
l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 46

Tenebrari de ferro forjat. Canelobre per les Matines i
Laudes del Tríduum de Setmana Santa per a la Sagrada
Família obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de
l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 47

Armari de sagristia de fusta i ferros aplicats per a la Sagrada Família de Barcelona obra d’Antoni Gaudí, arquitecte
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 45
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Casulla de vellut vermell amb franja del segle XV
(Reconstitució) de la Parròquia de Sant Just Desvern
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de
l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 49

Mare de Déu de la Mercè a la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona obra d’Eusebi Arnau, escultor
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de
l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 31

Canadelles d’argent obra de Jaume Mercader i propietat de l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona
Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic al Catàleg de l’Exposició General d’Art Litúrgic núm. 7, 1925 - Pàg. 39
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3.2. “Cròniques d’Art. Gaudí” (18/12/1925)

Gaudí
La lleial exposició del meu pensament sobre l’art del genial arquitecte Antoni Gaudí i
del seu deixeble Jujol (1), ha contrariat, pel que es veu, excessivament els entusiastes de
l’obra gaudiniana. Algunes lletres contradient la meva opinió han arribat fins a mi,
alguna amb un to ben poc cordial. Cal fer esment del gest generós d’un dels
contraopinants, remetent-me, a més a més, – he suposat com a càstig – un bitllet de
vint-i-cinc pessetes per a l’obra de la Sagrada Família. He procurat que aquest diner
arribés al seu destí, encara que no crec que el camí escollit pel donador sigui el més
ràpid. Malgrat tot estic content que les protestes vagin acompanyades de peculi
reparador i sento que els meus conceptes no alcessin més protestes d’aquesta qualitat. La
quantitat que ara podria oferir per a l’obra de la Sagrada Família fóra [sic.], potser,
digna de la seva grandesa.
He de fer constar que em sembla una gran cosa aquest apassionament per l’art d’aquest
vell venerable, que ningú ha tractat de rebaixar. Més bé: la meva turpitud [sic.] haurà
creat un mal entès lamentable, ja que les meves paraules són, precisament subratllades
en el mateix punt per tots els meus contraopinants. Hom subratlla aquell incís que deia
que de l’art de Gaudi i de Jujol “ens en podríem passar”, després de dir que n’admirava
la genialitat.
Com que suposo que, malgrat la seva alta valor, l’art de Gaudí és, entre les matèries
opinables, procuraré donar sentit a aquest dissortat incís, que és el cau de les raons. En
escriure’l no tenia la intenció que li han donat a la una, per culpa meva, els meus
contraopinants. No és pel meu temperament el predicar la violència i la destrucció de les
obres d’art si aquestes no encaixen dintre del concepte que jo considero més encertat.
Tinc donades proves de la meva comprensió que no crec il·limitada però que considero
prou vasta per poder-me’n enorgullir una mica. No sóc un eclèctic, ni ganes: tinc les
meves idees que vaig formulant de mica en mica, però aquestes no em priven de
reconèixer els fets artístics més contradictoris.
Ja que ara ve a tomb, puc dir que considero a Antoni Gaudí com el més gran de tots els
arquitectes “modernistes”. L’art de Gaudí és d’una qualitat incomparable amb la dels
arquitectes dits “renovadors” anglesos, alemanys (Viena, Berlin), holandesos, belgues i
francesos. Ni Harrison Townsen, ni Otto Wagner, ni Olbrich, ni Hoffmann, ni Hans
Poelzig, ni Taut, ni Hendrik Petrus Berlange, ni Henry van de Velde, ni Horta, ni
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Anatole de Baudot, ni Plumet, ni Guimard, malgrat llur mèrit, poden posar-se gaire
més en l’aire de l’altura de la sola de la sabata de l’arquitecte de “Bellesguard”. Però
malgrat l’alta qualitat de les fantasies estructurades de Gaudí, l’art d’aquest home s’ha
d’incloure en el cicle del “modernisme”, en el qual mot, avui, no té el significat de
“modern”. Gaudí posseeix a més a més, sobre tots aquests i altres noms d’arquitectes de
fama universal, un instint formidable de l’estabilitat – que no és el mateix que el
sentiment plàstic de l’estabilitat – i de les resistències. Es un gran intuïtiu com els
arquitectes que bastiren Santa Sofia o com els arquitectes de les Catedrals de l’Illa de
França. Però al meu entendre aquest venerable arquitecte, amb vèrbola de grec, fantasia
d’indi, amb el sentiment de l’estructura dels veritables gòtics i a vegades la tendresa dels
decoradors naturalistes de les grans catedrals, és mancat del sentit de contenció, de
norma, com ho eren també els gòtics i els arquitectes neobramànics.
A ningú que tingui dos dits de front no se li acudirà dir que perquè [sic.] les catedrals
del Nord de França o les construccions indostàniques no tenen aquest sentit de l’aplom,
siguin coses menyspreables. Tota la gent sensible sap emocionar-se amb aquelles
construccions, malgrat puguin semblar monstruoses a la nostra mirada de greco-llatins.
Encara que hàgim de donar gràcies a Déu per haver-nos enviat un geni tan formidable,
com diu un dels meus contraopinants, hauríem també de demanar-li que ens enviés
altres genis més normals que donessin a Barcelona una urbanització i una arquitectura
més adequada a la seva cultura i a la seva geografia. Barcelona és la ciutat de la
discòrdia, potser perquè tingué genis amb un sentit poc solidari. Cadascú ha sacrificat
l’odre general de la ciutat als seus nobles impulsos personals, però entre tots hem donat
una ciutat que fa caure la cara de vergonya. L’arquitectura és un art de relació, és,
abans que tot, – en la nostra latitud – un art en el qual la lírica ha d’estar subjectada
per la lògica. Es un art que no vol, en el fons, gaires pessigolles. En aquest sentit, és
diferent de la pintura, de la poesia o de la música. Aquestes arts poden, sense gaires
conseqüències socials, trencar tots els motllos que vulguin; l’arquitectura que és una cosa
que resta, ha d’anar amb peus de plom.
No vull dir amb això que els arquitectes s’hagin de acontentar [sic.] a aplicar façanes
“clàssiques” a les construccions modernes. No cal dir que entre els pseudo-clàssics del
“Coliseum” de la Gran Via o dels pedestals i balustrades de la Plaça de Catalunya
prefereixo totes les genialitats, per dissociades [sic.] que siguin: prefereixo el Palau de la
Música Catalana: almenys allà hi ha, al fons de la decoració, més o menys reeixida,
una estructura i una vibració. Però per damunt de tot estimaria una ciutat moderna

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

90

sense pastitx de l’antic, ben lacònica i ben respectuosa amb les lleis invulnerables de
l’ordre i de l’arquitectura aplomada.
Tampoc la Barcelona del passat amb el seus barris saborosos que desapareixen, no és
gaire rica de conjunts arquitectònics. Si a més, dels Porxos d’en Xifré i de la Plaça
Reial, Barcelona tingués un carrer de Rivoli, una Plaça dels Vosgues o una plaça de
Sant Pere del Vaticà, nosaltres no hauríem escrit que de l’art de Gaudí ens en podríem
passar, car una Sagrada Família al fons d’una avinguda ben ordenada i moderna i
davant d’una plaça traçada i alçada pel mateix Gaudí, en una ciutat harmònica que
conservés amb amor els seus barris antics, fóra una cosa orgànica.
Ara el temple del cantó de Llevant ha de créixer completament dissociat [sic.] del
sentiment urbà. Sentiment que va tenir algun moment la Barcelona del temps de Carles
III, de Ferran VII i d’Isabel II i que des d’aleshores no ha recobrat mai més. La darrera
vegada que es va manifestar l’esperit urbanitzador, la cèlebre Academia de San
Fernando el va ofegar.
(...)
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 18 de desembre de 1925
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3.2.1. Anàlisi de l’article

L’article del 18 de desembre de 1925, s’escriu en inici, com una resposta a les crítiques que rep Rafael
Benet arran de l’últim article publicat l’11 de desembre de 1925, també a La Veu de Catalunya66; i de les
opinions que l’autor mateix expressa fonamentalment sobre Gaudí i sobre el seu deixeble Jujol. A més a
més però, aquesta controvèrsia d’opinions brinda a Benet la oportunitat de posicionar-se i desenvolupar el
seu parer davant d’aquesta figura, de la seva obra en general i d’alguns conceptes amb que els relaciona.

3.2.1.1. Ironia resposta amb ironia

En el començament de l’article l’autor explica que després d’escriure el citat text, va rebre nombroses
cartes argumentant-li opinions contràries a les seves paraules. Concretament, una a la què fa referència
Rafael Benet, és un donatiu de 25 pessetes que se li fa arribar per a l’obra de la Sagrada Família, en forma
d’intent de demostrar-li que és una obra en la què val la pena creure i confiar. Segons una carta trobada a
l’arxiu personal de Rafael Benet, l’emissor d’aquest donatiu sembla ser l’escultor barceloní Joaquim Farràs
i Oliveró. S’entén que l’autor es pren aquest fet com una ironia, i respon per això irònicament, lamentantse de no haver motivat més queixes per tal d’haver rebut més diners per part dels qui el critiquen, ja que
ara, tal com diu, podria oferir per la Sagrada Família una quantitat de diners prou gran com per ser
significativa.
Tot i que finalment afegeix com a defensa personal, que enviar-li diners a ell, no li sembla ni la manera més
adequada, ni la forma més ràpida, de fer donatius per a l’obra de la Sagrada Família.

3.2.1.2. Relatiu a Gaudí

L’autor comença el seu discurs sobre Gaudí, dient que no només valora positivament les emocions que
desperten les obres d’aquest arquitecte; sinó que a més a més no ha volgut menystenir, en cap moment, la
seva obra. Benet recorda que en el seu article anterior no estava intentant depreciar l’obra de Gaudí, sinó
que explícitament reconeixia el seu mèrit, malgrat l’expressió “ens en podríem passar”, ha permès als seus
contra opinants entendre alguna cosa més enllà.

66

BENET, Rafael: “Exposició General d’Art Litúrgic” article publicat l’11 de desembre de 1925 al diari La Veu de
Catalunya, Barcelona. Pàg. 5
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Continuant amb les paraules sobre Gaudí, l’autor es defensa professionalment com a crític d’art, a la
vegada que propugna el contingut seu article, la seva opinió sobre Gaudí i el dret que té de manifestar-la.
Benet diu que tot i entendre que l’art de Gaudí té molt valor, està entre les matèries opinables, i per tant,
escriure una crítica sobre l’arquitecte, no és incompatible amb reconèixer la seva qualitat, tenint en
compte que no és la qualitat el que ell justament discutia al seu article. Es a dir, la qualitat de les obres de
Gaudí no l’eximeixen de ser criticat. L’arquitecte de la Sagrada Famíla, com tots els altres arquitectes del
moment i les obres que estan dirigint i s’estan construint; tenen unes repercussions socials que per tant,
poden despertar crítica.
Un cop Rafael Benet ha expressat el dret que té a opinar com a crític d’art sobre l’obra de Gaudí i la
possibilitat de què aquesta sigui jutjada; raona les seves paraules i explica que no hi havia mala fe en les
seves intencions. Es posiciona doncs, davant la figura d’Antoni Gaudí dient que el considera el més gran,
amb diferència, de tots els altres arquitectes modernistes, incomparable amb els més importants d’aquest
estil a nivell internacional, fent finalment una cita a la Torre de Bellesguard acabada l’any 1909 per referirse a l’arquitecte.

3.2.1.3. Què és modernista i què és modern?

Segons l’autor, Gaudí té la capacitat de crear estabilitat però no de transmetre-la a través de la plàstica, és a
dir, té un gran domini de les resistències i per tant, de l’estabilitat però per Rafael Benet “no és el mateix
que el sentiment plàstic de l’estabilitat”. El crític reconeix que Antoni Gaudí, té l’originalitat dels
arquitectes rellevants d’altres cultures, però afegeix que li manca el sentiment d’estabilitat que fins ara hi
ha hagut al territori mediterrani.
Per Rafael Benet l’art de Gaudí és més propi del moviment artístic anomenat “modernisme” que no pas
d’un estil modern, en el sentit d’actualitat de la paraula, que s’hauria creat com a reflex d’una realitat
social. Per l’autor l’obra de Gaudí no és una successió de l’arquitectura executada fins llavors, de manera
que no es pot considerar una continuació moderna de l’art propi, perquè no hi guarda harmonia i relació,
ni en conceptes ni en aspecte. Per tant, considera més adequat definir l’obra de Gaudí com seguit d’obres
d’un determinat estil, que es crea aquí però de forma paral·lela a la tradició meridional d’estabilitat i
aplom, i remarca que els orígens i inspiracions d’aquesta no són pas mediterranis.
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3.2.1.4. Què és bo i què és necessari?

Rafael Benet defineix Antoni Gaudí com un arquitecte “amb vèrbola de grec” per la seva manera de moure
opinions amb les seves paraules com els antics filòsofs grecs; “fantasia d’indi” ja que les seves creacions són
molt ornamentades com també ho són els temples del sud d’Àsia; “amb el sentiment d’estructura dels
veritables gòtics” perquè segons l’autor les inspiracions de l’arquitecte són molt més fixades en el gòtic que
es considera original, com el del nord de França i del nord d’Europa en general, que en el gòtic
mediterrani, molt més auster; “amb la tendresa dels decoradors naturistes de les grans catedrals” perquè les
obres de Gaudí són una al·lusió constant a la naturalesa, tant en les formes com en la decoració; “mancat
del sentit de la contenció, de norma” perquè les seves estructures són molt esveltes i lleugeres,
especialment en el temple de la Sagrada Família i contrària doncs, amb l’arquitectura tradicional. Per
Rafael Benet, Gaudí és un arquitecte d’una qualitat extraordinària, però amb unes característiques que a la
vegada que el fan excepcional, també el fan oposat a la tradició catalana. Com també són discordants “les
catedrals del Nord de França o les construccions indostàniques” pel que fa el sentiment de l’estabilitat, i
ningú, segons l’autor, gosaria discutir la seva vàlua. Tothom amb una mica de seny, diu Rafael Benet, es
capaç d’admirar allò que es bo i agradable d’altres cultures, encara que no concordi amb la nostra
concepció de l’arquitectura.

3.2.1.5. L’arquitectura és un art de relació

Barcelona es troba en un moment de crisi artística pel que fa la seva urbanització i la seva edificació. En
aquest moment, Rafael Benet opina que no fa tanta falta a Barcelona un geni creador de monuments
extraordinaris, sinó més aviat persones encara que menys excepcionals, siguin capaces d’entendre i
d’aconseguir l’harmonia entre obres i entre carrers que la ciutat necessita. En aquest moment cada
arquitecte i cada artista projecta i dissenya en funció de les seves teories i els seus interessos, però aquesta
realitat cada cop és més complicada de resoldre, degut a que aquest context històric coincideix amb
l’aparició de les avantguardes en un moment de confluència de varis estils. Per Benet això suposa un
problema per la ciutat i per la seva urbanització, ja que malgrat tots els artistes poden arribar a ser de la
vàlua més gran, potser no és això el que es requereix per la ciutat en aquest moment.
Ja que la realitat és aquesta, l’autor no proposa aturar aquests moviments sinó que únicament suggereix
que el que convé és saber-los adaptar a la tradició arquitectònica, en aquest cas de Barcelona.
L’arquitectura, a diferència d’altres arts com la música, la pintura o l’escultura, no admet la mateixa
quantitat de canvis que poden arribar a assolir aquestes. Per això, i per la seva periodicitat l’autor afirma
que s’ha de tractar amb més cura i més coneixement. L’arquitectura nova, mantenint els conjunts de forma
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harmònica i respectant les construccions antigues, hauria de ser capaç de conservar aquesta relació entre “la
lògica i la lírica”, que fins ara i des de les ciutats gregues, hi ha hagut en les ciutats meridionals.
Després d’aquestes afirmacions l’autor afegeix, que tot i que cal una solució i cal saber adaptar les formes a
la tradició, per resoldre-ho de la manera que ho estan resolent molts arquitectes del moment, potser
resultaria més adequat deixar les coses tal com estan. Benet explica que moltes solucions rauen en la idea
d’utilitzar formes derivades del moviment clàssic, ja que aquestes són indiscutiblement meridionals, però
per ell aquesta interpretació de la tradició, no es fa de forma correcta. No es tracta de repetir un art, i
menys barrejar-ne varis, que ja han existit sinó que es tracta de trobar un art propi del moment i reflex de
la societat. En aquest cas, segons l’opinió de l’autor seria més interessant el Palau de la Música Catalana,
per més deslligat que estigui de la tradició, que el Coliseum de la Gran Via o la Plaça de Catalunya,
dissenyats a partir de formes d’un altre moment arquitectònic; perquè almenys el primer exemple té un
caràcter propi. Encara que per damunt de tot, Benet recalca que el seu desig seria una Barcelona harmònica
amb les construccions antigues i les modernes, respectuosa amb les lleis de l’arquitectura tradicional i sense
noves barreges d’estils passats.
Pel que sembla, segons explica l’autor, Barcelona sempre ha tingut dificultats per encaixar conjunts
arquitectònics. Es tracta doncs, d’una ciutat amb molts elements arquitectònics importants, però – aclarint
així la frase que va generar tota la polèmica – mancada d’un traçat i una urbanització adequada per acollir
obres, com en aquest cas, la Sagrada Família; per aquesta raó va afirmar que era quelcom prescindible.
Segons l’autor mateix, no hauria formulat aquelles paraules si Barcelona tingués unes avingudes i una
distribució capaç d’harmonitzar i de crear entorns que permetessin acollir aquest tipus d’edificis, i cita com
exemple, el cas de la Catedral de Sant Pere del Vaticà, emplaçada al fons d’una plaça precedida per una
gran avinguda.
En aquest espai l’autor fa una crítica al pla Cerdà, dient que la única que vegada que la ciutat de Barcelona
va manifestar la seva voluntat d’aconseguir aquesta urbanització harmònica, - suposant que fa una al·lusió al
pla guanyador del concurs de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias -; la Real Academia de San Fernando la va
truncar, imposant el pla de l’enginyer Ildefons Cerdà i Sunyer i invalidant, per tant, el resultat del concurs.
De fet, segons l’autor, l’esperit de ciutat només es segueix mantenint en la Barcelona antiga perquè
l’eixample de moment és un conjunt de construccions aïllades i sense sentiment urbà.
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Pla de l’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà i Sunyer
Wikipedia Commons

Pla de l’Eixample de Barcelona d’Antoni Rovira i Trias, guanyador del concurs d’urbanització
Wikipedia Commons
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Casa de Victor Horta a Brussel·les
Wikipedia Commons

Entrada d’estació de Metro de Hector Guimard
Wikipedia Commons

“Österreichische Postsparkasse” Edifici de la Caixa Postal a Viena d’Otto Wagner
Wikipedia Commons
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3.2.2. Correspondència relacionada amb l’article

3.2.2.1. Carta personal de Joaquim Farràs a Rafael Benet

13-12-25
Sr. D. Rafael Benet – Barcelona
Molt Sr. meu: Permeteu-me [sic.] us molesti un moment
referent al vostre article publicat a [sic.] La Veu de
Catalunya del dia 11 d’aquest mes.
Dieu “Admiro les genialitats estranyes de l’Art d’en
Gaudí i del seu deixeble Jujol – encara que ens en
podríem passar –”. Sense les vostres crítiques també
passaríem i almenys així no hauríem tingut la pena de
veure [sic.] menyspreat les belleses d’un dels catalans
més grans de nostres jorns. Fer coincidir [sic.]
l’estabilitat mediterrània en les façanes i contraforts de
l’església del Pi, avui [sic.] que precisament aquest que
menyspreeu ha palesat que per a construir grans temples
son ja innecessaris els contraforts, és una argumentació
tanmateix ben pobra [sic.]. que per ventura no tenim en
la nostra seu un absis, on [sic.] les formes
arquitectòniques són molt més vives que les del Pi, ja en
el segle XIII? – evoqueu la figura del Partenó [sic.]; que
per ventura en Gaudí, home eminentment clàssic, no ens
ha fet un teatre grec al Parc Güell [sic.]? Que potser
voldríeu que ens fessin enlloc del Temple actual una
copia de Sta. Magdalena de París, o bé d’un qualsevol
dels temples de Roma?
Havent-se buscat successor per a continuar el migrat
projecte d’en Villar per a l’obra de la Sagrada Família,
es va pensar amb en Martorell, però aquest va indicar a
n’en Gaudí. El primitiu projecte fou transformat en
magna [sic.] catedral. Si comparem la nostra ciutat amb
moltes altres del món [sic.], trobarem que a la Barcelona
d’avui [sic.] no tant sols li correspon, sinó que li falta
un temple de la magnitud i altura projectades. El mal
radica en la poca voluntat i adhesió que els barcelonins
hi ha aportat.
Carta cedida per Anna Benet, néta del crític d’art, conservadora de la
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Anteriors Ajuntaments, per no fer dispendio que, a ulls
de segons qui, hauríem semblat malversats, arribarem
només a aconseguir [sic.] unes poques mils pessetes, per a
la construcció de la maqueta, i tots aquells estalvis han
servit per a que l’actual, pogués emplear uns quants
milions per a fer Partenons a la Plaça de Catalunya.
L’esforç que hi podríem aportar els catòlics, està mal
encaminat, però amb una mica de bona voluntat es
podria aconseguir [sic.] molt.
Aquella petita Barcelona, dels segles XII i XIII aixecava
alhora temples com Santa Maria, la Catedral i el Pi,
sense contar que al ensemps bastia nombrosos convents
amb ses esglésies tant o més grans que les esmentades;
exemple, O. Francesc d’Asis, Montsió, Santa Caterina
[sic.], el Carme, etc., i en canvi si bé [sic.] s’han
edificat avui [sic.] moltes esglésies i convents, no han
pogut aixecar un temple proporcionat a la nostra època i
als nostres mitjans.
L’esforç que podríem aportar els catòlics barcelonins el
donarà solament [sic.] un exemple. L’any 1909, foren
destruïts Barcelona una trentena d’esglésies i convents:
tots son avui [sic.] ja refets. Calculeu només [sic.] a set
mil duros per edifici, empleats en la restauració, i us
donarà un resultat de més d’un milió de pessetes [sic.]
esmerçades. Doncs bé, la quantitat [sic.] que es recull
cada any per la Sda. Família no passa d’unes 35.000
ptes..
Vegeu doncs si els barcelonins amb una mica de bona
voluntat no podrien bastir una nova Catedral, més [sic.]
proporcionada a la seva dignitat, cosa que fins a
Salamanca trobareu; i en aquest cas qui millor que en
Gaudí per a fer-la [sic.]? si es bellísima la portada de la
catedral de Reims
Carta cedida per Anna Benet, néta del crític d’art, conservadora de la
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per què [sic.], no haviem de fer-ne una que la superés en
modernitat, com ho és [sic.] la portada del Naixement?
Si poguent emprar campanars tubulars, haviem de
repetir el campanar del ?i, pe a aguantar noves formes?
O bé [sic.] haviem de fer contraforts, avenç arquitectònic
en segles passats, havent trobat solucions per a
prescindir-ne [sic.]?
Al revés de Vos, crec que el nostre mal és [sic.] que ja fa
massa [sic.] anys que l’hem abandonat a n’en Gaudí.
Compareu sinó les modernitats de Bellesguard [sic.] i el
Parc Güell [sic.], amb ses parets de contenció i les
construïdes al Parc de Montjuic.
En la revista “El propagador de la Devoción de S. José”
corresponent al 15 de Nbre. d’enguany, trobem un elogi
de la Sda. Família que vé a tom, i que passo a copiar. Es
tracta d’una conferència donada a Barcelona el 22 de
juny de 1906, per l’arquitecte suïs – alemany, Dr.
Adolf Fah, bibliotecari de Saint Gall.
Diu així [sic.]: “L’art del dia ens porta un estil [sic.]
nou. Es que coneixem un estil [sic.] en les diferents
construccions que mereixen aquest nom? Es veu que el
nostre temps és ben lliberat a repartir títols amb fecunda
[sic.] generositat. Aviat [sic.] farà una centúria que no
s’ha fet altra cosa que copiar els estils [sic.] antics. Unes
vegades ha sigut la basílica, altres una església
romànica o gòtica han sigut copiades. Fins hem anat a
l’escola del Rococó, però [sic.] no sabriem explicar les
nostres idees religioses amb nostra llengua artística.
N’hi ha prou amb comparar la nova Catedral de Berlin,
Montmatre de Paris, Notre Dame de Fourviere a Lyon,
Notre Dame de la Garde a Marsella, per haver de [sic.]
confessar que ens hem tornat pobres
Carta cedida per Anna Benet, néta del crític d’art, conservadora de la
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que si no ens falten els grans problemes, ens falten les
formes artístiques per a executarles. He [sic.] publicat la
façana de la Catedral de Barcelona i em diuen a
Alemanya, no és una obra excepcional. He [sic.] exhibit
[sic.] l’església de les Saleses i l’interior de l’església dels
Jesuites de Barcelona. Ho miraven amb respecte. He
[sic.] donat un clixé [sic.] de la Sda. Família i eus aquí
que ja tres arquitectes almenys han fet el viatge a
Barcelona, per veure [sic.] aquella façana, aquesta
relació moderna artística.
Es tracta d’un estil [sic.] nou vertaderament [sic.], o és
que solament [sic.] trobem la traducció d’una pintura
grandiosa a l’arquitectura? No volem respondre a
aquesta pregunta però precisa escoltar al Sr. Gaudí,
quant narra sa delectació pels [sic.] grecs, per la
Naturalesa, i no ens queda el menor dubte que, després
de les tenebres d’un segle, també es mostrarà el cel amb
son esplendorós sol, veiem ses primers raigs en l’obra de
Gaudí” – Fins aquí les paraules del Dr. Fah, i ara [sic.]
perdoneu la molèstia que us hagi pogut causar amb el
meu escrit i mireu de fer quelcom de més bo per al nostre
Temple de la Sda. Família; us ho demano per l’amor de
Déu. Antes de llençar segons quins conceptes, mireu el
mal que amb ells pogueu fer. Dir [sic.] que el Temple de
la Sda. Família estigués acabat, com les Saleses, cap
deteniment li hauria causat la vostra crítica, però fer-ho
quant més necessita fins de la més petita ajuda [sic.], ho
trobo desencertat, bé prou que hi estem exposats a que
s’acabi de qualsevol manera. Preneu exemple del [sic.]
que ha passat
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amb l’església de Sta. Anna [sic.]. Mireu de mantener el
caliu i no de refredar-lo [sic.].
Deia el gran crític Menéndez Pelayo, que es penedia de
les critiques massa fortes, que havia fet en la seva
joventut, tant debò aquest esperit animés als nostres
crítics.
Per acabar només [sic.] us diré, recalcant amb el de
l’estabilitat mediterrània, que sempre que entro a Sta.
Maria del Mar, pateixo més a primera vista que no
davant de qualsevol de les exageracions que pogueu
trovar no ja en la Sda. Família sinó fins en cap altra de
les obres d’en Gaudí.
Tot fent-vos [sic.] entrega d’un petit òbol per al nostre
Temple en construcció, m’ofereixo de vost att. i S. Q.
J. Farràs

Nostra casa Girona 118 pral.
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3.2.2.2. Carta al director del diari La Veu de Catalunya de J. Farràs referint-se a l’article

Barcelona 21 desembre 1925. Ciutat.
Sr. Dr. de “La Veu de Catalunya”.
Molt senyor meu: És [sic.] una cosa que
decidiu [sic.] de la seriositat del diari de la seva digna
direcció, el fet de tolerar al senyor Rafel Benet de fer
gala del seu enciclopedisme artístic i de no fer-lo cenyir
al que és de la seva competència i de la seva solvència: a
les crítiques de pintura. Quan aquest senyor parla de
pintura, ho fa molt bé i tothom reconeix la seva
solvència.
Temps enrere [sic.], el senyor Benet, no sabem per quins
set sous, va sortir a parlar-nos de Chopin, d’una manera
tant desgraciada que es produïren algunes protestes.
Ara, s’ha embolicat a parlar d’arquitectura i també ho
ha fet d’una manera molt lamentable.
Quin efecte faria si algun dia en Bertrana o en
Llongueras ens sortien a parlar-nos de pintura o
d’escultura? Aquests senyours particularment podrien
tenir un criteri molt respectable en aquestes activitats
artístiques, però no tindrien cap solvència per fer-ho i
això seria sortir-se de llur radi d’acció.
Aquesta mateixa lògica també ha d’aplicar-se al senyor
Benet, les intemperàncies del qual i en terrenys que no
són de la seva incumbència, molesten molts subscriptors
del diari de la vostra digna direcció.
Ja hi ha molta gent que coneix el procedir poc delicat
del senyor Benet. Si us hi heu fixat, per a ell, en les seves
crítiques, només són eminències a Catalunya els artistes
de la seva família: Badrines, Girona, Llimona (Josep i
Joan), Espinal, Carles, Vancells, etc., (és clar que la
valor d’algun d’aquests senyors és indiscutible).
Aprofito de molt bona gana aquesta ocasió per posar-me
a les vostres ordres i estrenyer-vos la mà,
Farràs
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3.3.”La lògica i la lírica d’Antoni Gaudí” (16/06/1926)

En la cort de Pèrsia – segons conta el poeta Masnavi – el rei cridà un artista grec i un
altre de més enllà de les muntanyes que tanquen el que avui anomenem Orient més
pròxim, perquè ambdós [sic.], en una mena de concurs davant seu, decoressin un mur.
L’artista oriental omplí d’imatges de baix a dalt sense deixar espai net; darrera d’ell
l’artista grec retornà el mur a les seves línies precises i així simplement brillà sota el sol.
Heu’s ací les dues grans concepcions: Orient i Occident. Ací la geometria elementària,
allà la fantasia i fins l’arbitrarietat – la lírica enorme de l’arbitrarietat: l’arquitectura
hindú [sic], malgrat la seva exuberància ornamental, és mecànicament ben simple – es
recolzen les seves gopures en la volta aconseguida per filades horitzontals.






Antoni Gaudí ha volgut raonar la lírica més exaltada amb la seva ciència formidable –
ciència mai abstracta, sinó més bé intuïda davant del cas concret. Les seves formes
complicades són sempre lògiques, no són mai un revestiment, sinó un resultat plàstic fill
de la construcció – filles de la geometria superior. És [sic.],doncs, un home de lírica
hindú [sic.], raonada amb lògica de gòtic.
L’estàtica de Gaudí es complau manifestant l’esforç; la dinàmica de la construcció. La
mecànica de Gaudí es recolza, sobretot, damunt la tradició de les catedrals gòtiques,
desenrotllant-se llurs premisses i per tant complicant-ne els resultats plàstics, subratllant
[sic.] encara amb la gran complicació el sentit formidable d’unitat orgànica i plàstica
de les seves construccions més valentes.
L’obra de Gaudí – ho ha dit algú aquests dies del seu sant traspàs – té la complexitat de
les coses naturals. Però en té, també la vertebració, subratllada per la intel·ligència
humana.
Ja deia Maragall que Gaudí era un poeta de la pedra. És [sic.] ben cert – el lirisme, la
qualitat del lirisme de Gaudí és enorme. El Temple de la Sagrada Família s’alça
articulat com una mola [sic.] que flameja. L’art de Gaudí és la puixant plasmació de
tot el sentit d’una època naturista, romàntica – mística en el nostre genial arquitecte.
L’arquitectura de Gaudí és una música simfònica; concebuda quant a plàstica d’una
manera deliqüescent, pictòrica, impressionista. El miracle de l’arquitectura de Gaudí és
semblant al miracle de Wagner, malgrat la natura de Gaudí sigui angèlica.
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Gaudí és el punt culminant: l’home cim del cicle estètic que començà amb Walter Crane,
William Morris i John Ruskin. En l’obra gaudiniana hi ha recollits – naturalment –
molts batecs i modalitats que han envellit en altres mans; però també en l’obra
gaudiniana hi ha tocs profètics hi ha “rapports” plàstics que el geni ha aconseguit com
un vident de modalitats que han de venir.
Avui que la seva mort m’encara brutalment amb la grandesa de l’obra de Gaudí,
malgrat les tendències avantguardistes del món caminin vers la simplicitat plàstica, vers
l’emoció numeral, de concordança [sic.] purament matemàtica, no puc deixar de cantar
la grandesa de les estructures líricament desbordades i de tota la plàstica emocionant del
gran Antoni Gaudí.
Per això escrivia, sense haver pressentit la santa mort del gran arquitecte, aquestes
ratlles per al número en premsa de “La Ciutat i la Casa”, dedicat a les darreres
modalitats arquitectòniques. Ratlles que transcric ací:
“Malgrat totes les falles de l’etapa curvilínia i de plantejament plàstic complex de
l’arquitectura, hem de considerar el talent dels grans artistes de l’època immediata
anterior. Saber-los estimar i almenys considerar llurs obres, si no des del punt de vista de
la plàstica pura, des del punt de vista amb el qual Le Corbusier s’encara amb el gòtic;
considerant-lo per la valor emotiva, com abans Worringer havia considerat el seu
histerisme. En aquest sentit em plau d’incloure el nom d’Antoni Gaudí entre els grans
artistes – el més gran de tots – que es mouen com peix a l’aigua dintre d’aquest gran fet
còsmic que iniciaren els anglesos, primfilaren els belgues, francesos i alemanys i culmina
en aquest català solitari que té una fantasia hindú [sic.] servida per un raonament
extraordinari”.
“Malgrat tota la meva reconeixença, desitjo per a l’arquitectura urbana un cicle de
plàstica més senzilla i sobretot un ordre que tot ho solidaritzi”
“El talent serà sempre, però, per damunt de l’estil; tant en l’etapa de concepcions
arquitecturals i plàstiques complexes, com en l’etapa de simplicitat estereomètrica que
s’inicia. Malgrat tot, les lleis d’una arquitectura de formes cúbiques són menys difícils
de vulnerar, pels que no són genis, que les lleis d’una construcció feta a base d’una
aplicació progressiva del paraboloide hiperbòlic”.
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 16 de juny de 1926
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3.3.1. Anàlisi de l’article

Sis dies després de la mort d’Antoni Gaudí, Rafael Benet publica l’article “La lògica i la lírica d’Antoni
Gaudí”. Amb aquest article el crític d’art fa un reconeixement a l’obra de l’arquitecte a la vegada que
explica exactament què en pensa, lluny ja de les polèmiques generades arran d’articles anteriors, i reforça
el seu discurs amb fragments d’un article que estava preparant per la revista La Ciutat i la Casa dedicada a
l’Art Nou, sense pressentir la mort de l’arquitecte.
Per Benet, Gaudí hauria sigut capaç de trobar l’equilibri entre la seva capacitat tècnica i la seva capacitat de
crear emoció. Explica que les formes amb les que treballa, no són mai pensades arbitràriament, sinó que en
un mateix element i mitjançant només aquest, és capaç d’aconseguir lògica i plàstica. Gaudí, doncs, hauria
sigut capaç de coordinar l’objectivitat amb la subjectivitat, la geometria amb la fantasia; i en el fons, la
lògica amb la lírica. La bellesa de l’obra de Gaudí, segons Rafael Benet, rau en què la construcció d’aquest
arquitecte no és mai un revestiment i diu que “és un home de lírica hindú, raonada amb lògica de gòtic”,
perquè té en comú amb cadascun d’ells el seu tret més característic, malgrat d’entrada no semblava que es
poguessin combinar. Mentre la fantasia dels seus edificis, recorda als temples hindús per l’emoció que
creen; la qualitat constructiva de la seva obra, recorda als arquitectes gòtics, que portaven fins a la màxima
expressió aspectes de la seva arquitectura, per exemple, l’esveltesa de les estructures, la gran obertura dels
forats i l’alçada dels edificis. Gaudí doncs, hauria sabut esprémer les solucions d’uns i altres per tal
d’aconseguir els seus propis resultats mecànics i plàstics.
El crític d’art relaciona els conceptes de lògica i lírica amb les diferències conceptuals que entén que hi ha
entre l’art occidental i oriental, i comença el seu article amb un conte breu extret del poema Masnavi 67 de
Jalal al-Din-Muhammad Rumi. Aquest conte situat a Pèrsia68, explica de forma molt gràfica a través d’un
exemple, les diferències entre la concepció de l’ornament i la plàstica entre ambdues cultures.
Benet també parla de la relació entre Gaudí i les teories sobre el retorn al medieval i el recolzament a les
tècniques artesanals que s’inicien amb Ruskin, Morris i Crane, i de Gaudí com a arquitecte modernista.

3.3.1.1.La lògica

L’estàtica de Gaudí a Benet li proporciona sensació de moviment; les seves estructures i llurs formes
semblen insinuar el descens de càrregues. La seva mecànica s’inspira directament de les estructures de les
catedrals gòtiques, però alhora és evolucionada i estudiada fins a aconseguir una unitat orgànica i una
67

Masnavi és el nom d’un poema molt extens de Jalal al-Din-Muhammad Rumi. És un poema didàctic de caire
religiós, que ocupa una sèrie de sis llibres manuscrits amb al voltant de 25.000 versos.
68
Pèrsia és un antic país situat a la riba del golf pèrsic, que correspon a l’actual Iran.
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harmonia plàstica. Com en el món orgànic, on cada òrgan té una determinada forma per assolir la seva
funció i s’hi ha adaptat per l’evolució69; en l’obra de Gaudí les formes gòtiques també evolucionen per
satisfer conjuntament una funció constructiva i una expressió plàstica. Així, segons Benet, l’obra de
l’arquitecte és tant complexa com la naturalesa mateix, però amb l’avantatge que no és un fet espontani,
sinó que és fruit de la ment humana i per tant, està perfectament calculada i estructurada.

3.3.1.2. La lírica

Rafael Benet assimila l’arquitectura d’Antoni Gaudí a una orquestra simfònica, composta per diversos
instruments, però tots capaços de sonar alhora i harmònicament. Així doncs, l’estructura, les formes, el
color, l’escultura, i en general tots els elements amb els seus respectius significats, treballen a l’hora
dirigits per un director, que en aquest cas seria Gaudí i en el cas d’una orquestra podria ser Richard
Wagner 70 . Benet no anomena Richard Wagner en va, escau que aquest, proposava per l’òpera la
Gesamtkuntswerk o obra d’art total, on diferents disciplines com la música, la representació escènica i les
arts visuals es podien combinar harmònicament; i al mateix temps l’obra de Wagner era capaç de crear
emoció i un cert trasbals com també ho era l’obra de Gaudí . No obstant, Benet fa un matís en l’assimilació
de Wagner i Gaudí: mentre el primer expressa en alguns casos erotisme i passions, per exemple, en les
obres de Tanhäuser i Tristany i Isolda respectivament; el segon seria una persona angèlica. Per això doncs,
Benet concep la plàstica de Gaudí com una combinació de diferents disciplines artístiques. La qualifica de
“deliqüescent, pictòrica i impressionista” per ressaltar la seva capacitat de dissoldre entre sí diverses formes
i perquè en el fons l’obra de Gaudí mostrava la impressió de l’artista i la seva concepció de l’arquitectura i
la construcció.
Aquesta capacitat de crear lírica de Gaudí, tal com apunta Benet, ja havia estat observada per Joan Maragall
l’any 1907 en el seu article “Fora del temps” referint-s’hi com un poeta: “Aquest home es un poeta
perqu’en la seva boca tot se fa nou i tot es vritat: i semble qu’a n’ell mateix se li va revelant lo que diu en
tant que parla; qu’a n’ell mateix li vé de nou lo que diu, i s’en gaudeix amb alegra sorpresa i s’hi inflama.
¿No es aixó el poeta?” 71.

69

Teoria de la evolució de Charles Darwin.
Amb la creació de l’Associació Wagneriana l’any 1901, Richard Wagner va assolir una rellevància important en els
teatres i auditoris catalans. Malgrat s’havia introduït a Catalunya mig segle abans amb Josep de Letamendi no és fins a
començament de segle que finalment triomfa. Cap als anys trenta, la influencia de Wagner va anar disminuint encara
que sempre ha gaudit d’un cert prestigi a Catalunya. [Enciclopèdia Catalana]
71
MARAGALL Gorina, Joan: Fora del temps publicat a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic i
modern i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 141.
70
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3.3.1.3. Gaudí modernista

Rafael Benet recull en el seu article, un tema que estava molt assumit en aquest moment, i és que Gaudí
seria el punt àlgid i últim d’un cicle estètic renovador que s’inicia a Anglaterra a mitjans del segle XIX amb
Walter Crane, William Morris i John Ruskin. Tant Crane, com Morris, com Ruskin es caracteritzen per la
voluntat de retornar a l’art medieval i també pel rebuig a allò industrial amb les Arts and Crafts. Aquestes
dues característiques les compartirien amb Gaudí.
Antoni Gaudí amb les seves inspiracions, també tornaria al medieval, i com ho feia Ruskin, al gòtic
concretament. A més a més, les formes que Gaudí dissenyaria per als seus edificis són exclusives i per tant,
s’han de fer forçosament de forma artesanal o en tot cas mostrar-se artesanals, al·ludint així a les idees de
Crane i Morris i les Arts and Crafts.

3.3.1.4. Les avantguardes

Malgrat les tendències actuals, segons Rafael Benet, van en sentit contrari a l’obra de Gaudí, en el sentit
que tendeixen cap a formes geomètriques, matemàtiques i exactes, i comparteix aquesta concepció; aquest
diu que no pot evitar emocionar-se davant d’una obra amb una lírica tant important com la que tenen les
estructures de Gaudí.

3.3.1.5. L’article de La Ciutat i la Casa dedicat a l’Art Nou.

Benet explica al final del seu article que havia dedicat un altre article per la revista La Ciutat i la Casa
dedicada a l’Art Nou on parlava d’Antoni Gaudí, i diu que no tenia pensat publicar-lo abans de l’edició de la
revista, però degut a la sorpresa de la desaparició de l’arquitecte per tothom, ha decidit extreure’n
determinats paràgrafs i publicar-los amb antelació. Aquests fragments ajuden a Rafael Benet a reforçar la
idea de que no ha estat la mort de Gaudí el què l’ha fet posicionar, sinó que ell havia fet el seu propi
exercici per treure una conclusió i una opinió de la seva obra, i ja es trobava en disposició de publicar-ho.
La inesperada mort de Gaudí no ha sigut la motivació per fer l’article, sinó l’oportunitat de presentar-lo
una mica abans de la data prevista.
En el primer d’aquets fragments Rafael Benet es manifesta contrari al plantejament plàstic dels artistes
modernistes i s’identifica amb una “plàstica més senzilla” que podrien oferir les avantguardes. Malgrat tot,
vol reconèixer el mèrit que tenen aquestes obres modernistes, valorant-les, com ho faria Le Corbusier amb
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el gòtic. És a dir, centrant-se més en els sentiments que transmeten que en si les formes resulten adequades
o no a la concepció de cadascun. El segon fragment és extret d’un apartat de l’article complet, relacionat
amb les teories historicistes que haurien acabat de finalitzar, i coincidint amb les revistes europees Rafael
Benet situa l’inici d’aquest moviment modernista a Anglaterra, que avançarà més endavant per Europa a
través de Bèlgica amb els arquitectes Victor Horta i Henry van de Velde i assolirà popularitat a Alemanya
amb les influències d’aquest últim. Finalment l’últim fragment que adjunta està relacionat amb el concepte
de talent que Benet atribueix a Gaudí en un altre apartat del seu posterior article.
Aquest article sobre l’Art Nou, és a dir, sobre l’avantguarda a Europa als anys vint, es publica
posteriorment a l’article publicat a La Veu de Catalunya, com així mateix ho expressa l’autor. Està format
per tres apartats: un prefaci titulat “El cop de maça” on s’introdueix el debat sobre el canvi estilístic que
s’està vivint; un primer apartat titulat “L’estil, la matèria i el talent” on destaca la recerca d’un estil, i com
aquesta recerca ha evolucionat a diverses corrents ideològiques notòriament diverses, en fa un breu
recorregut cronològic i en destaca les repercussions més significatives; i finalment, un segon apartat titulat
“Els arquitectes de la modalitat lacònica actual” on comença citant a Le Corbusier i la seva obra, i continua
exposant les propostes d’aquest concretament sobre les Ciutats-Torre explicant-ne detalls tècnics. A
continuació fa un esment al teatre dels germans Perret on adjunta un article anterior publicat a La Veu de
Catalunya sobre l’obra d’aquests dos germans. Aprofitant aquesta menció de l’obra dels germans Perret
introdueix en l’article reflexions sobre Auguste Perret sobre la relació entre l’arquitectura i l’enginyeria,
aquestes reflexions el condueixen a parlar sobre l’arquitecte Antonio Sant’Elia i acaba parlant de la relació
entre l’arquitectura futurista i l’arquitectura soviètica.
Cal entrar en l’article més a fons però per tal d’entendre millor quina era la postura de Rafael Benet en
vers Antoni Gaudí, ja que això és el mateix que considerem, pretenia amb les línies que li dedicada, tant en
l’article que acabem d’analitzar com en l’article posterior a La Ciutat i la Casa en la publicació del mateix
any 192672.
Així doncs, en el prefaci Benet enceta l’article parlant de la problemàtica que suposa el fet que molts
artistes i arquitectes actuals han cregut que l’opció més adequada per a l’arquitectura i l’art en general, rau
en la imitació dels models clàssics. Per Rafael Benet això suposa un mal plantejament ja que aquests haurien
demostrat que consideren més important l’acabat que l’estructura, i que aquesta seria una solució
únicament estètica que apareixeria segons l’autor, després de la “retirada modernista”.
A continuació segueix “L’estil, la matèria i el talent”. En aquest apartat Rafael Benet considera que encara
és aviat per parlar d’un nou estil, però sí que afirma que existiria una recerca real d’un art nou. La
formació de l’estil dependria doncs, de les recreacions i contra recreacions que se’n faci, i que una sola
persona no pot fer trontollar aquesta definició, segurament referint-se a Antoni Gaudí. Considera que
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BENET, Rafael: “L’art nou” publicat a la revista La Ciutat i la Casa. Any II. Núm. 5. 1926. Pàg. 3-31.
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aquest aspecte està més relacionat amb el talent individual d’un artista determinat que d’una visió
col·lectiva de l’art. I amb aquest mateix argument Benet, afirma que encara que el talent sigui capaç d’anar
per damunt dels estils, s’ha de posseir aquest per aventurar-se a crear formes noves, i si no és així, l’autor
recomanaria a tots aquells arquitectes joves, que segueixen el model d’aquest singular arquitecte, a fer un
canvi de plantejament, i deixar les formes complicades de la geometria de Gaudí, per seguir les formes
cúbiques, que per més conegudes i assajades, resulten més fàcils d’adaptar a aquells que no tenen la
extraordinària destresa de Gaudí, això es podria interpretar com una picada d’ullet als deixebles directes
de Gaudí, entre els més destacats, Josep Maria Jujol i Gibert o Lluís Bonet i Garí.
L’article s’acompanya de fotografies d’obres d’arquitectes que va citant en el seu discurs com ara A. i G.
Perret, A. Granet, Le Corbusier i Sant’Elia. D’aquests dos últims remarca que la seva estètica és contrària
a la seva doctrina, però independentment d’això, en totes elles hi ha una certa similitud en quant a l’estil:
totes les obres constitueixen un conjunt d’interseccions de plans i volums, a la vegada que respecten el
sentit lacònic, que Benet hauria qualificat de tradicional mediterrani i per tant, adequat, en aquest article
de forma superficial, i en un altre article anterior de forma més profunda73. Entre aquests grans talents,
Benet destaca l’arquitecte Antoni Gaudí, que seria per a ell, el més gran de tots els artistes modernistes,
malgrat demana per l’arquitectura urbana més senzillesa i més ordre d’ara en endavant.
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BENET, Rafael: “Exposició General d’Art Litúrgic” article publicat al diari La Veu de Catalunya del divendres
11 de desembre de 1925. Pàg. 5
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Un dels llibres del poema Masnavi. Pèrsia 1490 actualment al Mevlâna mausoleum, Conia, Turquia
Wikipedia Commons

Portada de la revista La Ciutat i la Casa que contè l’article “L’Art Nou” de Rafael Benet
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
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Pàgina de l’article “L’Art Nou” de Rafael Benet on parla d’Antoni Gaudí
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
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3.4. “Gòtic català I i II” (03/06/1927 i 31/10/1927)

3.4.1. Gòtic català I

Catalunya com altres països de forta tradició romànica, si bé va participar del moviment
gòtic d’origen nòrdic francès, ho feu sempre amb certa mesura: com si repugnés al seu
esperit la seva hiperestèsia. Fins avui – que els darrers deixebles catalans del neogòtic
Viollet-le-Duc han exaltat les formes més purament gòtiques fins a arribar a consolidar
una estètica [sic.] nova, recolzada de bell antuvi en les estructures gòtiques – fins avui,
a Catalunya, es pot dir que no havia existit un art gòtic. Gaudí, en el temple de la
Sagrada Família, amb la seva gran intuïció, no ha fet altra cosa que portar fins a les
darreres conseqüències el goticisme, eliminant per mitjà d’una nova mecànica, a base
d’hiperboloides, paraboloides i helicoides [sic.], tota l’ossatura exterior d’arcbotants
[sic.] i contraforts, arribant a uns resultats plàstics ben distints que els del gòtic més
exaltat, però subratllant en canvi amb les noves estructures aquell lirisme del gòtic que
Worringer qualifica d’«aspiració inquieta de l’ànima que troba la seva alliberació en
l’atordiment de l’embriaguesa».
L’obra de Gaudí, considerada des del punt dels resultats mecànics, té una grandesa que
cal estudiar de prop, per a no deixar escapar ni un bri del seu geni que aconseguí raonar
tota una arquitectura amb formes geomètriques, d’una complicació tal que fins ara
semblaven interdites als mortals, els quals solament les assenyalaven de passada en
l’estudi de la mecànica, però aquestes formes de la geometria de l’espai havien resultat
inútils, car, malgrat ésser conegudes, no s’empraven en la construcció.
Tota la llum del raonament d’en Gaudí fou posada durant la seva vida al servei de la
recerca, cada dia més afinada, d’unes estructures que continuaven en esperit, sobretot el
gòtic. De la mateixa manera que el Partenó [sic.] és un prodigi d’afinament plàstic
revestint unes estructures senzilles, la Sagrada Família és un prodigi d’afinament
mecànic, que en algun moment és tan gran que les formes que en resulten són també
exquisidament plàstiques: Gaudí, però, no obté de conjunt uns resultats plàstics afinats
amb els grecs, malgrat en alguns moments els obtingué superiors als gòtics purs.
Al geni d’en Gaudí se li poden perdonar fins les omissions del gust, donant a aquest mot
un sentit de justa mesura; a qui no es poden perdonar aquestes omissions és als que han
volgut reaccionar com el mestre, sense tenir la seva claredat de visió o sense tenir
almenys una sensibilitat que la suplís.
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Gairebé cap, però, dels nostres gòtics purs, específicament vuitcentistes, ha sabut estimar
prou la plàstica massissa del nostre «pseudo gòtic medieval»; tots han volgut acabar
d’una manera inadequada la nostra Catedral. Joan Martorell – el més purament gòtic
– amb el seu projecte de façana no realitzat, havia fet una obra bella, considerant-la
insòlitament [sic.], però absolutament inharmònica [sic.] considerada com un element
del conjunt de la Seu de Santa Eulàlia. L’arquitecte August Font, en realitzar l’actual
façana, no féu altra cosa que un mal pastitx del seu primitiu projecte, magret en els
detalls, i del projecte Martorell desorientat, com hem dit, considerant l’emplaçament.
Molt millor a la nostra Seu li hauria escaigut una façana més o menys neoclàssica com
la que Pere Costa ideà per a la de Girona, la qual no trenca la sobrietat essencial de la
nostra tradició romànico-clàssica. Ja fa notar Josep Pijoan, en parlar de la façana de la
Seu de Tarragona, que aquest és un dels pocs monuments catalans que no tenen una
façana completament gòtica, ja que comunament [sic.] les façanes principals restaren
sense construir fins al Renaixement, car les línies generals de les façanes de les catedrals
gòtiques no podien aplicar-se a les nostres, ja que no posseïen teulades a dos vessants,
sinó terrat pla, omplint-se amb morter i runa les concavitats de les voltes. La línia
horitzontal de terme desconcerta els constructors i és per aquesta raó que en la Catedral
de Tarragona hi ha un frontó triangular enlaire [sic.] que no correspon a un sistema de
coberta posterior.
Quan les esglésies gòtiques catalanes tenen teulada, el seu pendent està en harmonia
amb les necessitats climatològiques, el mateix que les cobertes dels nostres cimboris; el
mateix que les poques agulles de campanars que existeixen en terres de Catalunya.
Comparem la teulada en piràmide del campanar de Reus i l’agulla més aguda del de
Sant Fèlix de Girona amb les agulles de gran part de catedrals nòrdiques, i veurem com
fins quan adoptaven aquesta forma, els nostres constructors ho feien amb un seny, que si
entrebancava el sublim, no deslligava mai l’arquitectura de la nostra llum i del nostre
paisatge.
Un petit sector racionalista ha arribat a la conclusió que la majoria de campanars
catalans no són acabats; que no són acabats tots aquells que terminen en horitzontal.
Naturalment que en el món de la raó pot ésser defensat i en nom de la mateixa raó
podríem arribar a la demostració que els campanars plans són acabats. Plàsticament
almenys, i d’una manera absoluta tan bell és el cub, el con o la piràmide; de torres
gòtiques cilíndriques, quadrades o vuitavades amb acabament pla n’hi ha a tota
Europa; algunes d’aquestes torres estan coronades amb merlets [sic.] i no necessiten altre
coronament. Ja en un altre article anterior feia esment de les torres quadrades de Nôtre
Dame de Paris, racionalment inacabades, però les eminències que foren consultades,
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quan foren oferts els cabals per acabar-les, opinaren que havien de deixar-se tal com són
des de fa segles. Ningú aleshores parlà de transcendentalisme en contra de l’estatisme;
simplement temorosos [sic.] que no es fes prou bé, els parisencs assenyats preferien
deixar-les inacabades. – A la fi, tal com estan, ja són prou belles.
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 3 de juny de 1927
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3.4.2. Gòtic català II

Un dels exemples històrics més idonis, per a defensar l’horitzontalitat terminal dels
nostres campanars gòtics, és el Campanile de Florència, exemple de meridionalisme.
Hom sap que l’acabament, segons sembla planejat pel Giotto, havia d’ésser piramidal:
el poble florentí no volgué l’agulla per al seu campanar, car la qualificà de nòrdica. Ja
en el segle XIV, es discutia en la noble Florència el que fa poc amb tanta passió es
discutí a Barcelona, i allà com ací triomfà el bon sentit.
El triomf del criteri absolutament gòtic per als campanars de la nostra Seu hauria estat
encara cosa més trista ací, on el que es tractava de «corregir» eren pedres velles, que dels
fonaments al cim més alt parlen un llenguatge tant distint del que volien fer-los parlar.
Gairebé tots els tractadistes estrangers s’han donat compte que les característiques del
gòtic català, el qual sorgí a principis del segle XIV, sota les influències del gòtic del
Migdia de França. L’escola catalana, segons G. Dehio, caracteritza Espanya per les
seves obres; per la grandesa de llurs masses i per la més atrevida utilització de les
possibilitats constructives, tenint en compte, ensems, la bellesa i unitat de l’efecte de
l’espaiositat. Ja en 1870 K. Woermann remarcava les particularitats del «gòtic» – i
subratllava la paraula – de la Seu barcelonina: Altura gairebé igual de les naus laterals
i de la nau central més ampla, arcades de la nau central formades per grans arcs de mig
punt... El mateix Woerman remarca la noblesa de la Catedral de Palma de Mallorca, la
qual – diu – rivalitza per les seves masses amb la de Florència. «Des del sud – diu el
tractadista alemany – hom fixa l’atenció en la gran amplada i la poca alçada de les
seves teulades a dues aigües.» G. Street, en 1869, en el seu llibre «Some accounts of
Gothic Architecture in Spain», fixa l’atenció en les particularitats del gòtic mostrat,
admirant l’harmonia de les seves proporcions, la seva sobrietat i la saviesa amb què fou
resolta la il·luminació natural dels interiors, delicadament misteriosos.
Solament el nostre gòtic medieval d’inspiració narbonesa ha estat desconsiderat per
gairebé tots els nostres neogòtics, influïts directament no de la nostra tradició, sinó del
gòtic nòrdic tan estrany a la terra i al caràcter dels seus homes.
Aquest nostre gòtic, plàstic, revestit, cúbic, sense filigranes, ni trepats. Aquest nostre
gòtic amb les relacions purament numerals dels seus murs austers, que tenen cura de no
mostrar a l’exterior la flaquesa de les «crosses» dels arcbotants [sic.] i dels contraforts.
El problema de la il·luminació dels interiors de les catedrals del nostre país, fou molt
ben plantejat en les terres de llengua catalana. No hi ha ací necessitat de fer molt més
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alta la nau central per a dotar-la d’altíssims finestrals; els problemes de contraresta
[sic.] són així més reduïts. L’exemple de la Seu barcelonina, ens fa tangible de com el
sistema constructiu català és una enginyosa i original adaptació del gòtic a les
necessitats del nostre clima i sobretot a la claredat de la nostra llum, que amb les seves
vibracions requereix formes ben netes: ni l’agulla ni el calat escauen al nostre cel
transparent i massa lluminós. Per això, arreu on fou possible, els, nostres arquitectes
medievals tancaren el complicat sistema constructiu de les catedrals nòrdiques amb
superfícies d’un resultat plàstic el més acostat possible al cubus.
Compari’s la secció transversal de la Catedral de Barcelona que publiquem, amb els
sistemes constructius de «Nôtre Dame» de París o de la Catedral de Halberstadt; hom
veurà com el nostre gòtic respon a una concepció de revestiment plàstic massís, concepció
absolutament allunyada del gòtic veritable. Hi ha ací un sentiment de l’horitzontalitat
que determina aquestes formes del nostre «pseudo gòtic», formes antiètiques per tots
conceptes – tan d’utilitat com d’instint o sentiment estètic – de les creades al Nord de
França i adoptades per altres països de climes semblants. El gòtic veritable és fill de la
tendència a accentuar la direcció vertical i aquesta es manifesta ja en les velles torres
inacabades de Nôtre Dame, per l’afuament de les seves línies, aconseguit pels esglaonats
dels contraforts i pels discrets retrocediments [sic.] dels pisos superiors amb relació als
inferiors. Cal només tenir ulls per a veure que les nostres torres admirables no foren
concebudes sota aquest desig tan pronunciat de verticalitat: l’afuament no està
determinat enlloc i ens semblaria inharmònic iniciar-lo damunt de l’actual terrat.
Vegi’s com els campanars de pisos retrocedits [sic.] de Santa Maria del Mar inicien
l’afuat amb un sentit de la proporció admirable; un afuat que per cert no accentua
extraordinàriament la verticalitat, puix les horitzontals de cada pis i la terminal doten
els campanars d’un seny molt escaient.
Els contraforts de la nostra Seu, per un sistema molt enginyós, reclamat pel nostre gust
assenyat – que és la nostra tradició – han passat a l’interior, exceptuant els no massa
sortints de l’absis i dels arcs botants de la nau central, els quals desapareixen dels ulls de
l’espectador per les calculades lleis de la perspectiva.
Voler defensar la continuació i la «correcció» de la Seu barcelonina amb l’exemple de la
Catedral de Colònia, no em sembla gens adequat. Cal dir que, si bé en el segle XIX
continuà l’obra de la gran Catedral, que havia restat deturada des del XV, fou tenint en
compte els antics plànols trobats, d’acord amb les parts terminades, amb l’entusiasta
col·laboració de tot el poble alemany. Amb tot i això, hom sap que la crítica moderna
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sol ésser molt severa en el judici de la part nova d’aquesta Catedral, considerant-la més
fruit del càlcul que del sentiment.
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 31 d’octubre de 1927
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3.4.3. Anàlisi de l’article

L’article de Rafel Benet sobre el gòtic català es desenvolupa al voltant de dos publicacions al diari La Veu de
Catalunya i més concretament a la secció anomenada “La Pàgina de la Construcció”. La primera publicació74
és del divendres 3 de juny de 1927, i es troba a la pàgina 7 de l’edició del vespre d’aquest diari, i es
repeteix l’endemà dissabte 4 de juny a la pàgina 7 de l’edició matinal.
En aquesta primera part Benet desenvolupa una tesi principal, que és que “Catalunya si bé va participar del
moviment gòtic, ho va fer amb certa mesura”. Es a dir, amb certa austeritat i senzillesa en quant a resultats
plàstics però també formals – si ho comparem amb les esglésies del nord de França i Europa –; i defensa
aquest plantejament amb tres argumentacions: l’acabat dels campanars de les esglésies catalanes, la
construcció de la façana de la Catedral de Barcelona i l’arquitectura de Gaudí. Per tal de reforçar el seu
discurs, acompanya el text amb dues il·lustracions significatives del què ell mateix explica en l’article, la
primera de la façana de la Seu de Girona i la segona de la façana de la Seu de Tarragona.
La segona de les publicacions75 – i continuació de la primera – és del 31 d’octubre de 1927, i es troba a la
pàgina 9 de l’edició del vespre del mateix diari, i es repeteix l’endemà dimecres 1 de novembre a la pàgina
6 de l’edició matinal. En aquesta segona part Rafel Benet parla més extensament al voltant de dos dels
temes que havia encetat en la primera part: la discussió generada arran de la façana de la Catedral de
Barcelona i el debat entre els campanars gòtics i els neogòtics. I s’ajuda per la seva explicació de tres
seccions constructives: la primera del sistema constructiu de Nôtre Damme de Paris realitzada per C.
Corroyer a “L’architecture gotique”, la segona és un alçat de la Catedral de Barcelona, i la tercera del
sistema constructiu de la Catedral de Halberstadt realitzada per Dr. Adolf Fäh a “Geschichte der Bildenden
Künste”.

3.4.3.1. El gòtic a Catalunya

Catalunya va participar del gòtic d’origen nòrdic – francès, però ho amb tots els seus aspectes, com apunta
Rafael Benet. La seva forta tradició romànica, tal com passava en altres països i regions meridionals, va fer
que el gòtic s’entengués aquí d’una manera particular. L’arquitectura gòtica catalana forma part d’una
arquitectura amb una extensió geogràfica més amplia, però de la qual Catalunya assoleix el paper més

74

BENET, Rafel: “Gòtic català” article publicat al diari La Veu de Catalunya del divendres 3 de juny de 1927 a la
secció La pàgina de la construcció p. 7 edició del vespre i repetit el dissabte 4 de juny a la pàgina 7 de l’edició
matinal
75
BENET, Rafel: “Gòtic català” article publicat al diari La Veu de Catalunya del dimarts 31 d’octubre de 1927 a la
secció La pàgina de la construcció p. 9 edició del vespre i repetit el dimecres 1 de novembre a la pàgina 6 de
l’edició matinal
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important per la quantitat i la importància de les seves edificacions, entre elles la Seu de Barcelona; obra
sobre la façana de la qual, Rafel Benet parla àmpliament en el seu article.
Benet en el seu article explica com en les terres del Migdia francès i les meridionals a aquesta zona, entre
les quals es troba Catalunya, l’empremta romànica és evident de manera que els resultats d’aquest gòtic
meridional presenten unes característiques i unes solucions constructives pròpies, que transformen els
esquemes i les línies de l’arquitectura gòtica nòrdica i en donen uns fruits que són diferents, però que a la
vegada mantenen entre ells un cert paral·lelisme de formes i idees que demostren la pertinença a un mateix
grup.

3.4.3.2. Característiques del gòtic català

L’arquitectura gòtica catalana, tal com anomena Rafael Benet quan es refereix a les solucions dels
problemes de contraresta, de forma semblant a l’arquitectura nòrdica empra sistemàticament l’arc apuntat
i la volta de creueria, però la principal diferència rau en la solució constructiva per tal d’aplicar aquestes
tècniques: mentre que els edificis nòrdics degut a la seva alçada requereixen de l’ús de l’arc botant per
sostenir els pesos de la volta; en els edificis gòtics meridionals l’ús de l’arc botant és escàs, de manera que
en algunes construccions s’opta per solucions diferents. Per exemple la Seu de Barcelona trasllada els
contraforts a l’interior, fent-los desaparèixer d’aquesta manera dels ulls de l’espectador i resol només amb
arcs botants la nau central. Aquesta solució constructiva, així com altres del gòtic català manifesten que els
edificis gòtics meridionals amb una alçada molt inferior als nòrdics, no utilitzen tant l’arc botant perquè no
els és necessari.
De la mateixa manera en els edificis nòrdics s’utilitzen els arcs botants per la diferència tant d’alçada com
d’amplada de la nau central – a la qual se li dóna més importància – respecte les naus laterals – reduïdes a
un nivell més secundari –, conseqüència de la distinció d’usos de l’espai construït interior que es fa en
aquest tipus d’arquitectura gòtica. En el gòtic català preval la idea d’un sol espai únic interior, de manera
que no hi ha aquesta diferència d’alçades i té un funcionament estructural més senzill que fa que l’arc
botant no sigui imprescindible.

3.4.3.3. La reforma de la catedral de Barcelona

L’arquitecte August Font va dirigir la reforma de la façana de la catedral de Barcelona, fent-la semblant al
projecte que inicialment havia presentat Joan Martorell. Rafel Benet en el seu article parla d’aquesta obra
de la següent manera: “L’obra de Joan Martorell – el més purament gòtic – amb el seu projecte de façana
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no realitzat, havia fet una obra bella, considerant-la insòlitament [sic.], però absolutament desharmonitzada
del conjunt de la Seu de Santa Eulàlia”. És a dir, considera que és una bona solució, però no la troba
apropiada al conjunt romànic i romànico gòtic de Santa Eulàlia. Aquesta desharmonització amb el conjunt
barceloní del Tàber, també es pot fer extensible a tot el territori català, ja que com passa en el complex de
la catedral de Barcelona, la influència no és del gòtic nòrdic sinó del Midi francès.
La idea de Joan Martorell consisteix principalment en tres actuacions: la primera el coronament dels
campanars, i per tant continuar els existents i “acabar-los”; la segona la realització d’un frontis i la tercera la
reforma i modificació del cimbori, que el proposa molt alt, contrastant amb els cimboris gòtics que hi ha a
Catalunya, que són significativament més baixos i més modestos que aquest que es proposa.

3.4.3.4. Els campanars de les esglésies catalanes

Els edificis gòtics catalans no tenen les alçades dels edificis nòrdics, degut a que no tenen les mateixes
necessitats lumíniques ni climatològiques, sinó que si comparem els uns amb els altres, més aviat els
podríem considerar edificis baixos. Així mateix els campanars no tenen agulles altes ni acabaments
punxeguts, sinó que són, en general, de coberta plana. Rafael Benet proposa l’exemple dels campanars de
l’església de Santa Maria del Mar, que van fugant des de la base fins a la punta en sentit vertical, però sense
acusar excessivament aquest últim, donat que s’estableixen unes línies horitzontals a cada pis que
juntament amb l’acabat horitzontal de la coberta moderen aquesta sensació de verticalitat tant pròpia del
gòtic nòrdic.
Pel que fa els campanars de la catedral de Barcelona, en el moment de la reforma existeixen dues posicions
ideològiques: deixar-los amb la coberta plana tal com estaven o fer-los-hi un coronament a l’estil de les
catedrals gòtiques del nord. A més a més, pel que s’intueix en l’article, es tractava d’un tema molt
controvertit.
La primera de les posicions – la què defensa Rafel Benet –, rau en aquesta hipòtesi de que les esglésies
catalanes no tenen les mateixes necessitats climatològiques que les esglésies del nord d’Europa, de manera
que no és necessari executar-les amb acabaments punxeguts, sinó que poden tenir acabaments menys
inclinats o plans. Però a més a més, compara aqueta polèmica barcelonina dels campanars de la catedral,
amb la que hi va haver en el moment d’executar els campanars de Nôtre Damme a França. En aquest cas es
va considerar que s’havien de deixar tal com havien estat durant segles, “a la fi, tal com estan ja són prou
belles”. També relaciona aquesta horitzontalitat dels campanars catalans amb la discussió que hi va haver a
Florència a causa del coronament del Campanille del Giotto al Duomo de Santa Maria del Fiore, i que
també va concloure amb un coronament horitzontal, degut a que el poble florentí va considerar que
col·locar-hi una agulla no era una idea apropiada per un campanar meridional, sinó que corresponia als
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nòrdics. Rafael Benet afegeix, potser al·ludint a les comparacions de Joan Rubió en el seu llibre, que un cas
diferent, basant-se en aquesta idea, és el de la catedral de Colònia que va estar aturada des del segle XV i
que es va acabar quatre segles després seguint el model dels plànols que es van trobar, d’aquesta manera es
va poder concloure tal i com estava prevista.
La segona posició, semblantment a la proposta de Joan Martorell i a les “Visions” de Joan Rubió i Bellver,
proposa continuar els campanars gòtics de la catedral de Barcelona “acabant-los” mitjançant un coronament
punxegut o piramidal, basant-se amb la idea de que “en tots temps s’ha procurat acabar l’inacabat”76, i per
tant entès des del punt de vista gòtic, un campanar pla seria un campanar incomplert77. Aquesta afirmació
es fa extensible a la resta de campanars catalans, considerat per aquest pensament, campanars inacabats. Els
partidaris d’aquesta opinió reforcen el seu argument, indicant que les proporcions i mides d’aquestes
construccions semblen indicar que han de continuar cap al cel.

3.4.3.5. La comparació de la catedral de Barcelona amb la catedral de Colònia per Rafael
Benet i Joan Rubió i Bellver

L’any 1927 Joan Rubió i Bellver, en aquell moment cap del Servei d’Arquitectura de la Diputació de
Barcelona, va realitzar una sèrie de làmines en les quals es proposa una modificació del barri gòtic
barceloní, la catedral i el seu entorn, i les exposa al claustre de la Catedral de Barcelona. Després d’aquesta
exposició publica en un llibre la seva opinió respecte la crítica rebuda durant l’exposició, i utilitza la
catedral de Colònia com a exemple de què l’home sempre que ha pogut ha continuat les seves obres.
Aquest exemple de la catedral de Colònia, és el mateix exemple que menciona Rafel Benet en el seu
article; però en destaca la diferència entre la reforma de la catedral de Barcelona i la construcció de la
catedral de Colònia, anomenant que en aquesta segona el projecte es va executar segons la voluntat inicial,
operació que no es pot fer a Barcelona perquè no es té aquesta informació. No obstant, caldria destacar que
Rafel Benet es refereix aquesta operació amb les següents paraules: “Amb tot i això, hom sap que la crítica
moderna sol ésser molt severa en el judici de la part nova d’aquesta catedral, considerant-la més fruit del
càlcul que del sentiment”. De manera que considera que la catedral de Colònia és més racional que no pas
medieval, ja que els plànols s’interpreten en el món modern i no en el medieval què és quan es van
realitzar, i amb la mentalitat i coneixements d’ara i no els de llavors.
76

“En todo tiempo se ha procurado acabar lo inacabado. Si se tienen medios para proseguir, siendo como es el deseo de la santa
continuación ingénito en el hombre de corazón sencillo, todo lo empezado, si se puede, si hay medios para hacerlo, se sigue, se
continúa y se acaba.” RUBIÓ i BELLVER, Juan: “Táber Mons Barcinonensis. Observaciones escritas después
de la exposición pública de las “Visiones” del Táber en el claustro de la Catedral” Barcelona 1927.
Imprenta de la Casa P. de la Caridad. Pàg. 16
77
“(…), creo debe ser lícito también acabar unos campanarios inacabados, que con su masa inmensa y la cortedad de su talla, piden
a grandes voces i claman, un siglo tras otro, que un alma piadosa les ponga la cabeza sobre sus robustísimos hombros.” RUBIÓ
(1927): op. cit., pàg. 37
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3.4.3.6. La construcció de la façana i la reforma del cimbori de la Catedral de Barcelona

La seu de Barcelona va ser iniciada al 1298 sota el regnat d’Alfons XII i presenta varis models constructius:
des d’una visió més simple – i més antiga – en la zona compresa entre l’absis i els campanars fins una visió
més espaiosa des dels campanars fins al cimbori. El cimbori de la catedral de Barcelona està col·locat sobre
la porta d’entrada al temple molt proper a la façana, a diferència de la resta d’edificis gòtics, on el comú és
col·locar-lo sobre el creuer i a prop del presbiteri. Això fa pensar que va estar construït a posteriori per tal
de dotar de més il·luminació la catedral. Per aquesta raó la reforma de la façana ha d’incloure la reforma
també d’aquest cimbori.
Una de les propostes, que anomena Rafael Benet, és la de Joan Martorell, que va tenir molt ressò entre els
intel·lectuals del món de l’arquitectura del moment. Antoni Gaudí va dibuixar la làmina que conté la idea,
Lluís Domènech i Muntaner va realitzar els rètols de la làmina i l’escut del diari La Renaisensa, el qual a
través de les seves publicacions, es va encarregar de la difusió d’aquesta làmina. El tiratge va ésser pagat per
Eusebi Güell. El cimbori que proposa Joan Martorell no és un cimbori pla, o de coberta poc inclinada com
l’anterior o altres cimboris de Catalunya, sinó que té una enorme agulla amb una aparença que recorda a
Benet, les esglésies gòtiques nòrdiques. Aquesta proposta, va ser titllada de desharmonitzada tant en el
conjunt de Santa Eulàlia, com en la resta de territoris amb influència del Midi de França, entre els quals,
com ja s’ha dit, es troba Catalunya i per això es va refusar.
A causa d’aquesta proposta gòtica “pura” – entenent per gòtic pur el gòtic del nord de França – a la
Barcelona del primer terç del segle XX existeix un dilema existencial important:
Per una banda, en aquest context hi ha qui pensa que els encarregats d’entendre i executar la façana de la
catedral de Barcelona en un estil neogòtic al segle XX, no han entès que el gòtic que es proposa per aquesta
façana i cimbori, no té les mateixes característiques plàstiques que el gòtic del patrimoni català, molt més
sobri i menys ornamentat. I per tant, seria menys greu una actuació com la de Pere Costa a la catedral de
Girona, amb una façana neoclàssica que no trenca la sobrietat essencial de la tradició romànico gòtica
catalana, que una actuació amb una influència clara del nord de França, en un territori com Catalunya amb
una absència molt escassa d’aquesta estètica. Rafel Benet en el seu article, deixa clar que es troba en
aquesta posició i que fins llavors – i a diferència d’ara a Barcelona – les construccions gòtiques catalanes
havien estat lligades a la nostra llum, el nostre paisatge i el nostre clima.
Per altra banda, en el mateix context hi ha opinions que determinen que la façana de la catedral de
Barcelona s’hauria de dotar de tota la monumentalitat i qualitat plàstica que es mereix, i per tant s’hauria
d’assimilar a les catedrals gòtiques europees acabades en aquest període. Entre altres, la catedral de Viena,
la de Milà o la de Lleó. La proposta de Joan Martorell forma part d’aquesta teoria, ja que soluciona la
catedral de Barcelona amb un cimbori altíssim i un frontis molt ornamentat. Com ja s’ha dit aquesta
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proposta estava recolzada pel diari La Renaixensa – i els seus col·laboradors –, també per Lluís Domènech i
Muntaner i Antoni Gaudí, que segons afirma Rubió i Bellver, pensava que “el poble que no té el campanar
acabat és un poble d’esperit incomplert”78.

3.4.3.7. Antoni Gaudí. Una altra manera d’entendre el gòtic

Rafael Benet considera que Gaudí va ser una persona capaç de raonar i portar fins a les darreres
conseqüències tota l’arquitectura gòtica amb formes geomètriques que fins llavors no havien estat
emprades en construcció, ja sigui per la complexitat de la seva forma com pel desconeixement de l’ús
d’aquestes formes en construcció. Es a dir, les formes geomètriques existien – hipèrboles, paraboloides,
helicoides, etc. – i es coneixien, però no hi havia hagut els mitjans o l’enginy necessaris per tal d’executarles en el món de la construcció. L’obra de Gaudí, per Benet, aconsegueix el seu màxim valor, en l’aspecte
mecànic de la construcció. En aquest sentit Gaudí realitza les seves obres amb un resultat tant satisfactori
que en la majoria dels casos, les formes que resulten del seu estudi mecànic, ja esdevenen plàstiques. Va ser
capaç a més a més d’idear tot una nova mecànica per tal d’eliminar l’estructura exterior d’arcs botants i
contraforts tant pròpia del gòtic, arribant uns resultats plàstics estrictament diferents, sense que això
suposes renyir amb l’harmonia i l’essència del gòtic, que Worringer en el seu dia va qualificar “d’aspiració
inquieta de l’ànima que troba la seva alliberació en l’atordiment de l’embriaguesa”79. El punt àlgid de l’obra
de Gaudí, segons apunta el crític d’art, és el temple de la Sagrada Família, màxim referent de tot el
refinament mecànic al qual va ser capaç d’arribar.

A continuació les imatges amb les que Rafael Benet acompanya els seus articles.

78

“Había oído decir mil veces, a mi gran maestro don Antonio Gaudí, que el pueblo que no tiene su campanario
terminado es un pueblo de espíritu incompleto.” RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 39
79
WORRINGER, Wilhem: “Formprobleme der Gotik” (1911) [V. castellana “La esencia del estilo gótico”
Buenos Aires : Nueva Visión, 1973. Trad. De Manuel García Morente. Citat a BENET, Rafel: “Gòtic català” article
publicat al diari La Veu de Catalunya del divendres 3 de juny de 1927 a la secció La pàgina de la construcció p. 7
edició del vespre
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Façana de la Seu de Girona
La Veu de Catalunya, divendres 3 de juny de 1927.
Barcelona. La Pàgina de la Construcció. Pàg. 7

Sistema constructiu de Nôtre Dame de París (C.
Corroyer. “L’architecture gotique”)
La Veu de Catalunya, dilluns 31 d’octubre de 1927.
Barcelona. La Pàgina de la Construcció. Pàg. 9

Façana de la Seu de Tarragona
La Veu de Catalunya, divendres 3 de juny de 1927.
Barcelona. La Pàgina de la Construcció. Pàg. 7

Sistema constructiu de la Catedral de Halberstadt (Dr.
Adolf Fah. “Geschichte der Bildenden Künste”)
La Veu de Catalunya, dilluns 31 d’octubre de 1927.
Barcelona. La Pàgina de la Construcció. Pàg. 9
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Alçat de la Catedral de Barcelona. Secció Transversal.
La Veu de Catalunya, dilluns 31 d’octubre de 1927. Barcelona. La Pàgina de la Construcció. Pàg. 9

Imatges del llibre de Joan Rubió, relacionades amb l’article de Rafael Benet80:

Visió del que podria ser la Barcelona antiga per Joan Rubió.
RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 9

80

Vegeu RUBIÓ (1927): op. cit.
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La Catedral de Colònia l’any 1828.

RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 17

La Catedral de Colònia l’any 1910.

RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 17
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Projecte de frontis i cimbori de la Catedral de Barcelona, fet per don Joan Martorell. Aquest dibuix és el que van fer
don Antoni Gaudí i don Lluís Doménech, i repartit per La Renaixensa.
RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 26
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Primera façana de la Catedral de Barcelona.
RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 27
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Façana de la Catedral de Barcelona l’any 1927.
RUBIÓ (1927): op. cit., pàg. 32
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3.5. “Exposició Gaudí” (24/06/1927)

Organitzada per la respectable Associació d’Arquitectes de Catalunya – sobretot per
l’eficient activitat del seu secretari senyor Antoni Puig-Gairalt, i del vicesecretari [sic.]
Sr. Lluís Bonet, secundats amb la noble acollida del seu president el senyor Francesc de
P. Guàrdia –; organitzada també per aquest nostre Círcol Artístic de Sant Lluc,
d’història immaculada, i per la novella i ja fecunda entitat els Amis de l’Art Litúrgic, i
amb la valuosa cooperació de l’«Arxiu Mas», hi ha aquests dies oberta a la Sala Parés
– cedida pels senyors Maragall de la manera més desinteressada – una exposició de
fotografies, dibuixos i alguns models en guix de l’obra del formidable arquitecte Antoni
Gaudí. Així totes aquestes entitats han volgut commemorar la mort tant plorada
d’aquest artista que com més dies passen del seu traspàs més gran es va fent ell i el seu
art.
Els arquitectes senyors Francesc Folguera, Lluís Bonet, Josep F. Ràfols i I. Puig-Boada,
en estudiar profundament l’obra del mestre Gaudí i la seva personalitat han contribuït
d’una manera poderosa a fer-me comprendre la valor de l’obra del genial arquitecte.
També el senyor Domènec Sugranyes, tècnic preclar, i el senyor Francesc A. Quintana –
arquitectes ajudants de Gaudí i continuadors de la seva obra – amb llurs lliçons davant
del temple de la Sagrada Família, han aconseguit fer-me penetrar en el sistema que
aguanta l’art del gran constructor. No es pot parlar amb responsabilitat superficialment
de res i molt menys si la cosa té la profunditat de l’art de Gaudí. Per això quan hom ha
penetrat la ciència – d’una altra manera intuïtiva com jo puc comprendre-la – d’aquest
arquitecte es pot dir que us convertiu en un admirador gairebé sense condicions del seu
art, i que totes les vostres teories que portàveu empaquetades al cervell la fan la més
còmica de les fallides.
Si aneu a l’Exposició Gaudí amb ànim de comprendre, tot us semblarà clar i net, i
veureu que el que us pugui desplaure de l’art d’aquest artista, és tot allò que cada època
porta amb ella de passatger. Gaudí, realment, no era pas un home impermeable al vaivé
de la moda o si voleu dels estils; ara, en els seus començaments, el trobeu influït de la
cal·ligrafia de l’arquitecte Vilaseca i de tot el gust de l’Exposició de 1888. El meu amic
Lluís Bonet en el número en premsa de La Ciutat i la Casa, estudia amb una gran
claredat l’evolució de la plàstica de Gaudí, que va de la cal·ligrafia vuitcentista de la
balustrada que enronda al monument a l’Aribau en l’ara [sic.] netejat Parc de la
Ciutadella, al coronament del campanar de Sant Bernabé – que és l’únic terminat fins
ara. Gaudí, home del vuit-cents [sic.], sent l’orgull creador i no s’acontenta de
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reestilitzacions llegueres; ell, com tants altres homes gloriosos del segle XIX – i millor,
potser, que tots els arquitectes d’aquell temps – va a l’entranya dels problemes, amb
l’alt orgull solitari d’un creador. Es clar que tot el que l’enronda el commou – la
Història i el Present – i sap bastir damunt del que ens llegaren els segles formes noves;
tota una plàstica constructiva. Gaudí fou un geni sintètic – un geni que sabé sumar a la
seva intensa imaginació tot el que els altres homes crearen; però ho feia de cara al futur,
fent-ne seves les formes dels altres, ajuntant-les a les noves amb una força tan gran, que
enlloc no apareix la soldadura i molt menys el pastitxo [sic.]. En època en què visqué
l’arquitecte de la Sagrada Família, nasqué el «modernisme» dels Horta, Guimard, etc.;
el mestre, fill d’una generació naturalista sentí també l’impuls de les formes vivents. Tot
allò [sic.] que és elemental, tot allò [sic.] que és massa primari, no existí pel gran
artista; ell fou com una mescla puixant de gòtic i barroc. Cada mil·límetre de pedra fou
per l’arquitecte expressiva – quant a mecànica i quant a plàstica – però tota la seva
lírica de les pedres no fou, almenys en els bons moments, detallista, sinó sentida tant de
conjunt, que a vegades el mateix anhel d’harmonia el feia semblar caòtic; com aquest
mateix desig d’ordre vivent fa semblar-ho als pintors impressionistes.
Hom sap que Gaudí fou, sobretot un gran constructor. La seva imaginació mecànica era
tant forta com la seva imaginació ornamental; no hi ha – dintre del seu sistema – res
per què sí. En les seves darreres formes, el mestre havia arribat a donar no solament el
ritme sinó el metre: és a dir, tota la complicació de les seves estructures plàstiques per
amidar-se matemàticament. Per això avui la catedral de llevant podrà continuar-se, car
ell deixà les «maquetes» perfectament realitzables: la geometria de l’espai és la clau de
l’obra del Temple.
En l’exposició de Can Parés hi ha unes maquetes de les darreres formes dels finestrals de
la Sagrada Família que ens diuen com Gaudí – potser sense ni ell mateix tenir-ne
consciència – s’acollia al geometrisme ambient. L’amic Gasch em feia notar la germanor
d’aquestes formes amb les darreres arbitrades escultures de Lipschitz, les quals foren
qualificades per André Salmon de «roses de les futures catedrals». L’arquitecte Francesc
A. Quintana, en el mateix número de Gaudí de l’esmentada revista «La Ciutat i la
Casa», estudia tècnicament aquestes formes.
Tant aquest article, com el de Bonet, com el nou llibre anunciat amb el títol «Gaudí»,
que conté una Biografia de J. F. Ràfols i un estudi tècnic de Francesc Folguera titulat
l’«Arquitectura gaudiniana», no s’han de desconèixer si es vol parlar de l’obra de
l’arquitecte immortal. Per cert que aquest llibre és editat en català per l’arquitecte
castellà Emili Canosa. Un altre dels estudis indispensables per a profunditzar l’art de
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Gaudí és el que publicà, fa uns anys Domènec Sugranyes, en català, en l’«Anuari de
l’Associació d’Arquitectes» i en castellà en la revista «Ibèrica». Sugranyes aclareix
tècnicament els problemes resolts per Gaudí en les estructures mecàniques de la Sagrada
Família.
Una visita a l’Exposició Gaudí amb una miqueta de preparació, sobretot, per als que
acostumem anomenar intel·lectuals, seria cosa fecunda.
Rafael Benet
La Veu de Catalunya 24 de juny de 1927
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3.5.1. Anàlisi de l’article

Rafael Benet escriu aquest article el 24 de juny de 1927, durant el mes en què es va inaugurar l’Exposició
Gaudí a la Sala Parés de Barcelona – propietat de la família Maragall, i que segons Rafael Benet l’haurien
pogut cedir per a l’acte de forma gratuïta –, coincidint amb el primer aniversari de la mort de l’arquitecte;
i després d’haver assistit a aquesta exposició. En motiu del primer aniversari de la mort d’Antoni Gaudí,
les principals entitats del seu entorn professional, ideològic i religiós més pròxim, i també dels seus
deixebles, va decidir organitzar-se per fer una exposició de l’arquitecte. Aquesta exposició es va organitzar
des de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de les associacions d’artistes i arquitectes,
més pròximes a Gaudí, com ara el Cercle Artístic de Sant Lluc i els Amics de l’Art Litúrgic. Aquesta exposició
recollia tant dibuixos i projectes de l’arquitecte, com també fotografies o maquetes de les seves obres. La
llista completa de les obres que s’hi van presentar es pot consultar al catàleg de l’Exposició Gaudí81.
En aquest article Rafael Benet exposa les seves impressions després de visitar l’Exposició Gaudí, sobre
l’arquitecte i la seva obra, i fa una variació de l’opinió que havia mostrat sobre l’arquitecte. Fins aleshores
en tots els articles i frases que li havia dedicat a Antoni Gaudí, havia reconegut el seu talent però havia
assenyalat l’opinió personal sobre l’adequació de l’arquitectura de Gaudí a la tradició, i al moment històric
en que es vivia, així com l’estil de l’arquitecte, que com hem vist era controvertit a la condició noucentista
de Rafael Benet. En aquest article però, Rafael Benet es defineix com un clar admirador de Gaudí, ara ja
sense cap mena de condició, i reconeix que sense haver visitat aquesta obra i revisat els estudis que
s’executen després de la mort de l’arquitecte, això no hauria estat possible. A més a més, sense aquesta
informació, afirma que qualsevol prejudici de l’arquitecte podria resultar un error, cosa que pensem, pot
al·ludir als seus articles anteriors i a la polèmica generada arran de les seves paraules.

3.5.1.1. La repercussió de la mort de Gaudí en la seva obra

La mort de Gaudí, com la mort dels grans artistes en general – i més si és inesperada, com en el cas de
l’arquitecte de la Sagrada Família –, va suposar un increment del valor i l’admiració del seu talent i de la
seva obra. Rafael Benet, en el començament d’aquest article afirma que l’obra de Gaudí en aquest moment
es troba en un moment d’auge de la seva rellevància.
Tant és així que els entorns més pròxims a Gaudí i especialment els seus deixebles, un any després de la
seva mort ja han iniciat estudis de l’arquitecte, per tal d’explicar tota l’obra del seu mestre, però també
81

Catàleg de “Exposició Gaudí. Exposició organitzada per l’Associació d’Arquitectes de Catalunya., Círcol
Artístic de Sant Lluc i Amics de l’Art Litúrgic amb la cooperació de l’Arxiu Mas” a la Sala Parés propietat de la
família Maragall. Barcelona, 1927

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

138

donar detalls de la personalitat, les idees i el caràcter d’Antoni Gaudí. Un any després de la seva mort
doncs, en el moment què s’escriu aquest article, el seu deixeble Josep F. Ràfols ja havia publicat una
biografia de l’arquitecte.

3.5.1.2. El reconegut canvi d’opinió de Benet després de l’Exposició Gaudí

Els estudis sobre Gaudí tant dels seus deixebles però també d’altres col·laboradors de l’arquitecte, es van
veure plasmats en l’Exposició Gaudí. Benet en el seu article concretament menciona el treball
d’investigació pòstuma fet pels arquitectes deixebles de Gaudí, Francesc Folguera, Lluís Bonet, I. PuigBoada i Josep F. Ràfols; i les aportacions dels arquitectes Francesc A. Quintana i Domènec Sugranyes,
ambdós col·laboradors de l’arquitecte. A més a més, ressalta la bona organització de l’Exposició en quant a
contingut i ordre de les obres, que la fa entenedora i clara per a tot el públic en general, i no només per
l’especialitzat en arquitectura.
L’Exposició Gaudí, diu Benet, i les conclusions que han tret aquests entesos sobre l’art de Gaudí, en
concret davant la Sagrada Família, li han permès entendre sense ser arquitecte, – per això diu “d’una altra
manera intuïtiva com jo puc comprendre-la” –, el valor i la qualitat de l’obra de Gaudí i esdevenir-ne un
admirador “sense condicions” després d’aquesta Exposició.
Aquesta opinió tant favorable a l’obra de Gaudí, alhora contrasta amb les opinions que havia mostrat Rafael
Benet en articles anteriors, on també afirmava admirar el talent de l’arquitecte però manifestava
contrarietats davant la seva concepció de l’estil i l’estabilitat, i en general davant de la concepció artística
de Gaudí. Ara doncs, Rafael Benet admira la figura d’aquest arquitecte sense aplicar-li condicions i
considera, que abans d’aquest esdeveniment, hom no hauria d’haver jutjat l’art de Gaudí, només amb
cànons estilístics, per més convençut que s’estigui d’una determinada ideologia, ja que això podia resultar
“la més còmica de les fallides”, és a dir, un error important – potser referint-se a ell mateix en l’article
“Exposició General d’Art Litúrgic” i el posterior “Cròniques d’Art. Gaudí”, analitzats als apartats 3.1 i 3.2
d’aquest projecte respectivament –.
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3.5.1.3. L’evolució artística de Gaudí

Rafael Benet fa referència a l’article de l’arquitecte Lluís Bonet, pel seu article a la revista La Ciutat i la
Casa, al seu número especial d’Antoni Gaudí 82 , que explica l’evolució ideològica i estilística de l’obra
d’Antoni Gaudí, per afirmar que aquest arquitecte, malgrat ser realment singular, no s’escaparia de ser
influenciat pels estils vivents en el moment que treballa. Aquesta influència dels interessos artístics del
context contemporani a Gaudí, es faria més evident, per Rafael Benet i per Lluís Bonet cap a l’inici de la
seva obra creativa.
L’estil creador de Gaudí, per Rafael Benet es correspondria amb els ideals vuitcentistes determinats per
l’Art Nouveau, o el modernisme tal i com es coneix a Catalunya, i per l’interès per les formes gòtiques
germàniques i les formes hindús. Allunyant-se doncs de l’estil noucentista que s’assajava a Barcelona durant
aquest primer terç de segle XX. Gaudí doncs, segons el crític d’art, correspon a la corrent del
modernisme, que apareix a mitjans del segle XIX, i de la qual l’arquitecte, en seria l’últim i el més gran.
Segons Lluís Bonet, en l’article referenciat anteriorment, “En Gaudí, com artista, estava facultat de
descobrir les belleses de la natura (...), i per això els seus resultats són superiors a totes les obres basades
en els fets anteriors, tal com les arts primitives i els estils clàssics que tenen el segell de l’època i tota la
força creadora de l’artista, i no les arts imitades sense esperit i sense emoció, (...)83” anunciant també
aquest estil de Gaudí, que no va acord amb les tendències noucentistes pròpies de la majoria d’arquitectes
de l’època on va viure.
Malgrat tot, segons Rafael Benet en el seu article, en els primers anys de la professió d’Antoni Gaudí com a
arquitecte, es faria perceptible la influència del noucentisme; amb obres com la balustrada de la plaça
Aribau al Parc de la Ciutadella o el coronament del campanar de Sant Bernabé, que també destaca Lluís
Bonet en el seu article84. Aquest campanar, tal com subratlla el crític d’art, va ser l’únic campanar de la
Sagrada Família que el seu arquitecte va veure acabat. Al·ludint a aquesta possible i lleu influència
noucentista en l’obra de Gaudí, Lluís Bonet diu el següent “(...) la seva personalitat artística no s’inicia com
una raresa separada completament de tothom, sinó que, situant-se en el seu temps, s’apropia de tot el bo
per sobresortir-ne (...)”85.
Tanmateix Benet reconeix Antoni Gaudí no només s’interessa pel present que viu, sinó que està
sensibilitzat en tota la història arquitectònica i aquest coneixement també s’aprecia en les seves obres, amb
connotacions historicistes, especialment de l’estil gòtic, però també d’altres, com per exemple el barroc.
82

BONET, Lluís: “L’obra arquitectònica d’En Gaudí” publicat a la revista La Ciutat i la Casa en el número
especial dedicat a Antoni Gaudí. Any III. Núm. 6. Ed. Associació d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona, 1927. Pàg.
3-15
83
BONET (1927): op. cit., pàg. 4
84
BONET (1927): op. cit., pàg. 5
85
BONET (1927): op. cit., pàg.. 3
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Un exemple d’aquest assaig de l’estil barroc es pot intuir observant la Casa Calvet al carrer Casp de
Barcelona. Així doncs, segons aquestes opinions Gaudí hauria sabut coordinar tot el seu coneixement de
l’arquitectura amb el talent que també tenia, i de forma totalment individual.
Una altra de les influències contemporànies que hauria rebut Antoni Gaudí, és l’Art Nouveau que
s’estengué per Europa des de mitjans del segle XIX, amb els arquitectes internacionals com Victor Horta o
Hector Guimard que cita Benet al seu article, i arribà a Catalunya cap a finals del mateix segle; on ha
adquirit el nom de modernisme. Tot l’amor de Gaudí per la naturalesa, encaixaria segons Benet dins
d’aquesta corrent estètica, que també feia representacions de la naturalesa en els seus dissenys, i que fugia
de les formes simples.
La síntesi de tots els coneixements de Gaudí s’apreciaria en el temple de la Sagrada Família, per això Rafael
Benet s’hi dirigeix com l’arquitecte de la Sagrada Família, destacant aquesta obra sobre les altres. Lluís
Bonet en el seu article es refereix a aquesta apreciació de la següent manera: “(...) com una síntesi de totes
les seves recerques en consecució de l’obra d’art més perfecta i més digna per a la casa de Déu: el Temple
de la Sagrada Família.”86.

3.5.1.4. Les qualitats de Gaudí com a constructor

Rafael Benet també parla en el seu article de les habilitats de Gaudí com a constructor. D’entrada, Benet
destaca de l’arquitectura d’Antoni Gaudí que cada element de l’obra de Gaudí, tindria una doble funció: la
mecànica i la plàstica, i que ell devia ser capaç de combinar-les perfectament; tot i que, buscant l’harmonia,
algunes vegades pogués semblar generar un caos. Pel crític d’art no hi havia cap element en les obres de
Gaudí que no estigués disposat com a conclusió d’algun raonament lògic i matemàtic, però a l’hora
responia a unes qualitats estètiques que li proporcionava precisament aquest valor.
Benet també parla de les maquetes d’Antoni Gaudí. La manera de treballar de Gaudí, era principalment
mitjançant maquetes. El que destaca d’aquestes maquetes, Benet en el seu article, és que pressentint o no
la seva mort, l’arquitecte havia preparat maquetes de com havia de ser la Sagrada Família en consciència de
que no la veuria acabada, però per a que es pogués finalitzar. Malauradament, el que no sabria mai Gaudí, i
tampoc Rafael Benet en el moment que s’escriu aquest article, és que durant la Guerra Civil espanyola, es
va sabotejar la cripta de la Sagrada Família, que servia d’arxiu personal de Gaudí, destruint i cremant la
majoria d’aquestes maquetes. Complicant així, la continuació de les obres del temple.

86

BONET (1927): op. cit., pàg. 5
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L’aparença d’aquestes formes, segons una reproducció que fa Benet d’una opinió del que podria ser
Sebastià Gasch i Carreras87, company de professió i amic personal; recorda les escultures expressionistes de
Jacob Lipschitz88 en la impressió que causen.
Algunes d’aquestes maquetes s’exposen en l’Exposició Gaudí de la Sala Parés, per exemple, les maquetes
dels finestrals per la Sagrada Família i el baptisteri, que es publiquen posteriorment a la revista La Ciutat i la
Casa en el seu número 6è dedicat a Gaudí, i que s’adjunten al final d’aquest text. Aquests finestrals
responen a un estil gòtic, el raonament tècnic del qual s’estudia en l’article de Quintana en el mateix
exemplar.

3.5.1.5. Bibliografia sobre Gaudí recomanada per Benet

En el final del seu article, el crític fa una recomanació d’assistir a l’Exposició Gaudí, havent-se preparat
amb una bibliografia que proposa. Rafael Benet, considera que tant l’article de Lluís Bonet sobre l’evolució
artística de Gaudí, com la biografia signada per l’arquitecte Josep Francesc Ràfols, en el mateix número de
la revista La Ciutat i la Casa, són indispensables per aquell qui vol conèixer i entendre la figura de
l’arquitecte Antoni Gaudí. Recordem, que aquesta revista es trobava sota la seva direcció, i que el tercer
dels articles que composa la revista el de Francesc A. Quintana, el reprodueix ell mateix a les pàgines del
diari La Veu de Catalunya, en la secció “La Pàgina de la Construcció”. A més a més, també anuncia la
publicació d’un altre arquitecte, Francesc Folguera, titulat l’Arquitectura gaudiniana, i fa menció de l’obra
publicada en vida d’Antoni Gaudí, de Domènec Sugranyes a l’Anuari de l’Associació d’Arquitectes.

87

Sebastià Gasch i Carreras (1897 – 1980) era un crític d’art, que va col·laborar a La Gaseta de les Arts i a D’Ací i d’Allà,
L’Amic de les Arts, Fulls Grocs, La Publicitat, Mirador, L’Opinió i Destino. En aquestes redaccions, va coincidir amb Rafael
Benet, qui de contemporàniament també col·laborava en la majoria d’elles. La seva ideologia es va caracteritzar per
ser un propagador de l’ideari de Le Corbusier i de l’avantguarda.
88
Jacob Lipschitz (1891-1973) va ser un escultor cubista d’origen lituà. La seva obra es caracteritza per l’ús de les
línies corbes i orgàniques.
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Portada del catàleg de l’Exposició Gaudí a la Sala Parès el juny de 1927
obtinguda mitjançant http://www.gaudidesigner.com

Maqueta de l’església de la colònia Güell. Fotografia de 1899-1902
Wikipedia Commons
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Portada de la revista La Ciutat i la Casa del número
especial dedicat a Gaudí. Barcelona, 1927
Memòria Digital de Catalunya

Primera pàgina de l’article “L’obra arquitectònica de
Gaudí” de Lluís Bonet, a la revista La Ciutat i la Casa del
número especial dedicat a Gaudí. Barcelona, 1927
Memòria Digital de Catalunya

Agulla del campanar de Sant Bernabé de la Sagrada Família, l’únic campanar del temple, que Antoni Gaudí va veure finalitzat.
Balustrada de la plaça d’Aribau al Parc de la Ciutadella. Fotografies publicada a la revista La Ciutat i la Casa del número especial
dedicat a Gaudí. Barcelona, 1927. Provinent de l’Arxiu Mas i l’Arxiu Canosa respectivament
Memòria Digital de Catalunya

El conflicte noucentista davant de l’arquitectura de Gaudí
Una lectura crítica als articles de Rafael Benet a La Veu de Catalunya i a La Ciutat i la Casa (1925-1928)
Maria Boladeres Brufal

144

Fotografies de la Casa Vicens l’any 1899 procedents de l’Arxiu Mas
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí (Universitat Politècnica de Catalunya)

Fotografies de maquetes de finestrals de la Sagrada Família publicada a la revista La Ciutat i la Casa del número
especial dedicat a Gaudí provinents de l’Arxiu Canosa. Barcelona, 1927
Memòria Digital de Catalunya
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3.6. El gust de Gaudí (10/06/1928)

El gust d’Antoni Gaudí, arquitecte, passà per una evolució ben explícita, des de les seves
primeres obres fins a la plasmació de les darreres formes de la maqueta de la Sagrada
Família.
El nostre estimat i admirat Lluís Bonet, arquitecte, escriví l’estudi d’aquesta evolució en
el número que «La Ciutat i la Casa» dedicà al gran arquitecte. Dintre una gran unitat
la personalitat de Gaudí anà evolucionant, sentint les influències de cada hora i de cada
moment, tot superant-les. Des de la cal·ligrafia vuitcentista d’En Vilaseca, passant per
la cal·ligrafia fi de segle dels Horta i Guimard, fins a un determinat gust geomètric de
les darreres estructures, fill, ben segur, del gust matemàticament definit [sic.] de l’hora,
l’obra de Gaudí ha sentit la influència de l’ambient.
La sensibilitat de l’arquitecte barceloní malgrat l’altivesa del seu caràcter de solitari, no
era pas tancada, sinó ben altrament. Gaudí com altres genis, anava recollint les
ensenyances que florien al seu entorn i les grans ensenyances de la tradició.
Així Fídies [sic.], així Rafael, així entre nosaltres, el pintor Joaquim Vayreda, qui
recollia fins aquelles influències inferiors, però que la seva sensibilitat convertia en una
cosa bona. Gaudí – nascut en una època no gaire modèlica – recollia, a més de les gran
i subterrànies lliçons de la història, aquelles altres lliçons menys alliçonades del
decorativisme a la moda, però fins aquestes influències eren redimides pel seu geni
puixant.
Malgrat totes aquestes influències que modularen la forta personalitat de l’arquitecte,
una unitat absoluta atenyé l’obra gaudiniana. Era el gust personal fruït – també
d’ambient – del fet còsmic naturalista de l’hora, el qual s’anomenà [sic.] Wagner en
música i Monet en pintura: simfonisme, impressionisme. Anàlisi contra síntesi:
complexitat contra simplicitat.
Es clar que reduir a simple teoria un cas com el de Gaudí és potser pretensió excessiva;
malgrat tot, fins aquests casos d’una tan forta complexitat, cal definir [sic.] fins
exposant-nos a l’error.
El gust central que anima tota l’obra gaudiniana és, al meu entendre, de rol [sic.]
naturista. No solament aquest gust es manifesta en el decorativisme de la porta del
Naixement de la Sagrada Família, posem per cas, on es canten totes les formes de la
natura des dels caramells del gel, passant per les palmeres i detenint-se, sobretot, en les
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tortugues, els caragols i les conquilles, sinó que, anant a l’entranya de les estructures
gaudinianes, me les explico també per la força de l’idea de l’amor a les formes
complicades de la natura. Ja sé que aquells qui estan acostumats a llegir les formes de la
geometria de l’espai, veuen en les formes gaudinianes, despullades del decorativisme
parasitari, únicament geometria, però jo en aquestes formes encara hi veig naturalisme
[sic.]. El mateix desig de jugar aquestes estructures de la geometria superior, és en el
fons un desig «imitatiu» o «descriptiu» de les estructures naturals: les arquitectures dels
caragols marins i terrestres, les de les petxines, etc. Naturalment que aquest sentiment
naturalista estava servit en el cas Gaudí per un sentit altament arquitectònic.
Recordem com Gaudí, primer que el mestre d’aquest naturalisme – és a dir,
primerament que les pures estructures geomètriques recercades en l’església de la Colònia
Güell i fixades en les darreres formes paraboloides [sic.], hiperboloides [sic.] i helicoides
[sic.] de la maqueta de la Sagrada Família – havia trobat el ritme. Aquest fou
francament naturalista en la casa Batlló i en la casa Milà , del passeig de Gràcia.
Esquelètic en la primera d’aquestes construccions amb el coronament fantàstic de la
teulada en forma de peix; geològic en la segona – la casa Milà, sembla un tros de
muntanya – ens recorda, sobretot, certs aspectes del Montcau a la Serra de Sant Llorenç
del Munt, la plàstica escultòrica de la casa Milà anà esdevenint precisió geomètrica en
les noves formes de la Sagrada Família. No endebades Gaudí havia mostrat temps ha,
d’una manera ben pura, el seu gran instint de constructor en el convent de les Tereses a
la Bonanova. Per això en les darreres formes l’arquitecte havia mostrat un evident desig
de l’equilibri entre el seu sentiment naturalista de sempre – el seu gust – i el seu seny
estructural. Per aquesta fusió del seu gust i del seu seny les estructures de Gaudí es
formulaven com una cristal·lització mineral o com l’arquitectura de les coses de la
natura més subjectes a unes lleis manifestament geomètriques com les que regulen les
formes dels amonites [sic.] i equídnids [sic.].
Gaudí, en les darreres formes estructurals, sembla atent a produir una plàstica que
podríem anomenar fòssil; àdhuc, però, les formes de la natura orgànica es fan presents
en les concepcions darreres. Així, malgrat l’evident desig regulador en les naus del
temple de la Sagrada Família, el genial arquitecte sembla plasmar aquella visió
romàntica del gòtic i petrificació de les selves.

Rafael Benet
La Veu de Catalunya, 10 de juny de 1928
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3.6.1. Anàlisi de l’article

En el segon aniversari de la mort d’Antoni Gaudí es publica una “Pàgina de la Construcció” al diari La Veu de
Catalunya, on hi apareix aquest article de Rafael Benet.

3.6.1.1. L’article de Lluís Bonet a la revista La Ciutat i la Casa

Rafael Benet, tal com va fer, l’any anterior en l’article publicat el 24 de juny de 1927, es refereix a l’article
de Lluís Bonet, deixeble de Gaudí, titulat “L’obra arquitectònica d’En Gaudí”, publicat a la revista La Ciutat
i la Casa en el número especial dedicat a Antoni Gaudí89. En aquest article l’arquitecte fa un estudi de
l’evolució artística d’Antoni Gaudí, fent referència als estils arquitectònics i els interessos estilístics del
context històric en què va viure.
Gaudí hauria viscut en confluència amb distints estils arquitectònics, des del modernisme vuitcentista, fins
al noucentisme del primer terç del segle XX, i aquests estils haurien deixat empremta a la concepció
arquitectònica de l’artista. Diu Rafael Benet, que l’evolució de Gaudí va anar des de la “cal·ligrafia
vuitcentista d’En Vilaseca”, referint-se a l’arquitecte premodernista barceloní Josep Vilaseca i Casanovas90 i
per tant a la influència que aquest estil modernista, des dels inicis va fer sobre l’obra d’Antoni Gaudí;
passant per la “cal·ligrafia fi de segle dels Horta i Guimard” referint-se als arquitectes Victor Horta i Hector
Guimard, arquitectes europeus que es van desenvolupar dins de l’estil conegut amb el nom d’Art
Nouveau, i a la vegada, fent referència a la influència que va rebre Gaudí de l’Art Nouveau, quan aquest ja
estava consolidat, no només a nivell català amb el nom de modernisme, sinó també a nivell europeu; i
finalment es refereix a les tendències noucentistes del nou segle, amb les que també va conviure
artísticament l’arquitecte. No obstant, malgrat les influències, Gaudí per Rafael Benet, hauria sabut
mantenir la seva personalitat, extraient-ne conceptes però mai copiant o imitant models propis d’aquests
estils.

89
90

BONET (1927): op. cit., pàg. 3-15
Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910) va ser un arquitecte, dibuixant i aquarel·lista del premodernisme català.
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3.6.1.2. La sensibilitat de Gaudí

Rafael Benet, afirma que el caràcter de persona solitària que tindria Gaudí contrastava amb la seva
sensibilitat en vers les coses que l’envoltaven, de les quals recollia lliçons, que després aplicaria a la seva
obra. Aquesta sensibilitat el crític la compara amb la sensibilitat de Fídies, constructor del Partenó grec; la
sensibilitat de Rafael Sanzio, arquitecte i pintor renaixentista italià i la sensibilitat del pintor paisatgista
gironí Joaquim Vayreda91. I diu que Gaudí, malgrat hauria nascut en una època de no massa bon model a
seguir, hauria sigut capaç de recollir les lliçons de la història, però també de la decoració i de la moda, i
n’hauria sabut extreure idees per la seva obra, sense que les influències d’aquestes lliçons fossin gaire
notòries.
Així doncs, Gaudí hauria sabut crear un estil propi a partir d’aquestes lliçons de la història de
l’arquitectura, afavorit pel seu interès per la tendència naturalista de la seva època, que Benet en destaca en
música el compositor alemany Richard Wagner i en pintura el pintor impressionista francès Claude Monet.
Lluís Bonet ho explicaria així en el seu article “L’obra arquitectònica de Gaudí”: “(...) amb erudició i treball
es poden adaptar artísticament els estils segons les comoditats i les modes de cada època, però el que
distingeix l’artista creador i el geni és la gràcia sobrenatural i el talent, que fan aconseguir a l’home dotat
d’intuïció la creació de formes noves mai previstes en la imaginació dels altres”92.
L’obra d’Antoni Gaudí, per Rafael Benet, contrastaria la simplicitat de la naturalesa en sí, però també la
complexitat d’aplicar les seves teories a la construcció i l’arquitectura i la sensibilitat de l’arquitecte en vers
la seva habilitat matemàtica i calculadora. De manera que Gaudí reuniria i combinaria en una mateixa
persona, allò que Rafael Benet hauria anomenat en altres articles de “la lògica i la lírica”93 de l’arquitectura,
és a dir, la capacitat de crear emoció mitjançant elements perfectament estudiats i calculats. De totes
maneres, segons el crític Gaudí alhora és tant complert, que reduir la seva obra a teoria podria resultar
massa ambiciós, però al seu parer, val la pena intentar-ho inclòs exposant-se a cometre un error.

91

Joaquim Vayreda i Vila (1843-1894) pintor paisatgista gironí.
BONET (1927): op. cit., pàg. 3
93
BENET, Rafael: “La lògica i la lírica d’Antoni Gaudí” publicat al diari La Veu de Catalunya el 16 de juny de
1926. Pàg. 5
92
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3.6.1.3. El naturalisme de Gaudí

Segons el crític d’art el punt àlgid del gust de l’arquitecte Antoni Gaudí, és el paper que va assumir com a
naturalista. L’obra de l’arquitecte fa referències molt diverses i molt quantioses a la naturalesa, un bon
exemple d’aquest argument seria, per Rafael Benet, la façana del Naixement de la Sagrada Família. Aquesta
façana aglutina en un mateix element l’al·lusió des de les formes que fa el gel, fins a formes vegetals com
les palmeres i animals com els mol·luscos marins i les tortugues; i no només en ornament, sinó que també
l’estructura que s’hi amaga al darrere no té línies rectes creades per la ment humana, sinó que té formes
orgàniques recordant les que es generen espontàniament en la naturalesa. Ambdós aspectes d’aquesta
façana demostrarien l’interès de Gaudí per la natura que defensa Rafael Benet, però també Lluís Bonet en
l’article de La Ciutat i la Casa: “En Gaudí, com artista, estava facultat de descobrir les belleses de la natura,
en la que hi veia totes ses gràcies i fineses, d’estructura, forma i color, i així com els aspectes més
grandiosos; aquest era el seu model i en ell aprengué la plàstica més meravellosa de les seves obres, (...)”.
Per Benet, les formes que utilitza Gaudí en les seves construccions malgrat ser geomètricament molt
elaborades, aquesta no és la raó per la qual l’arquitecte les fa servir, sinó que són les més explicatives d’allò
que Gaudí està interessat a descriure o inclòs imitar de la natura. El plantejament de Gaudí, segons Rafael
Benet, no consistiria en una exposició de talent geomètric, sinó més aviat, una descripció de la percepció
de la visió de la naturalesa de l’arquitecte; tot i que, en aquest cas el sentiment naturalista es presentava
amb un gran talent arquitectònic capaç d’imitar les estructures naturals.
Aquest interès superior de Gaudí en vers la representació de la naturalesa sobre l’exhibició de les ciències
matemàtiques el descriu Lluís Bonet en l’article de La Ciutat i la Casa de la següent manera: “Però no són
pas les ciències absolutes, la geometria i la mecànica, les qualitats primordials que contenen les obres del
nostre arquitecte; aquestes ciències auxiliars li estan subjectes i les aplica de la manera que més li convé; les
formes ondulants i de doble curvatura, que són clarament visible en les cases Batlló i Milà de Barcelona, es
geometritzen en els seus darrers estudis per la Sagrada Família, per fer més perfecta l’obra i l’execució més
fàcil; l’aplicació de l’Estàtica gràfica i el traçat de funicles de l’església de la Colònia Güell li serveixen per
realitzar l’equilibri estàtic de l’obra concebuda sense intermediaris plàsticament inútils (...)”. Lluís Bonet
relaciona aquest interès amb els resultats de les cases Batlló i Milà de Barcelona, però també en la mecànica
utilitzada en l’església de la Colònia Güell que hauria servit d’assaig per al disseny posterior de la Sagrada
Família. Aquest recorregut, és el mateix que fa Rafael Benet, que també argumenta l’esperit naturalista de
la casa Batlló assimilant la teulada de la qual amb les escates d’un peix i el la casa Milà assimilant-la a la
serra de Sant Llorenç del Munt. A més a més Rafael Benet, com Lluís Bonet, observa l’assaig previ de
formes que es va produir en l’església de la Colònia Güell i que després Gaudí va aplicar a més escala a la
Sagrada Família. Rafael Benet afegeix de la casa Milà, la destacada aparença de volums entrants i sortints de
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la façana de forma decorativa, que adquireixen un sentit geomètric en la Sagrada Família, al venir
determinats aquests volums per figures geomètriques estudiades a consciència.
Gaudí ja hauria mostrat el seu talent, des del punt de vista de Rafael Benet en el convent de les monges
teresianes de la Bonanova. Per tant doncs, Antoni Gaudí posseïa la capacitat de combinar el seu talent com
a constructor amb el seu interès naturalista, el resultat més significatiu d’aquesta combinació s’aprecia en el
temple de la Sagrada Família, d’una enorme qualitat constructiva però també clarament naturalista, segons
Benet. Aquesta fusió entre la sensibilitat i l’habilitat intel·lectual feien que l’obra de Gaudí es regís per lleis
geomètriques tant estrictes com les que determinen la cristal·lització dels minerals o les formes dels fòssils
marins.
Així doncs al final del seu article Benet assimilaria l’arquitectura de Gaudí a un fòssil. De la mateixa manera
que els fòssils petrifiquen formes vives, Gaudí mitjançant la pedra crearia formes vives.
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Alçat de l’altar de Sant Josep, signat per Gaudí. Cripta de la Sagrada Família publicat al número dedicat a Gaudí de la revista La
Ciutat i la Casa. Aquest dibuix evidencia el domini que tenia Gaudí sobre els estils de l’epoca.
Memòria Digial de Catalunya
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Façana del Naixement del Temple de la Sagrada Família, publicada a la revista La Ciutat i la Casa del número especial
dedicat a Gaudí provinents de l’Arxiu Mas. Barcelona, 1927
Memòria Digital de Catalunya
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Detall de la façana del Naixement. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic i modern
i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 157.
Memòria Digital de Catalunya

Detall de la façana del Naixement. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic i modern
i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 143 i 137.
Memòria Digital de Catalunya
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Fotografies del convent de les Teresianes, publicades a la revista La Ciutat i la Casa del número especial dedicat a
Gaudí provinents de l’Arxiu Canosa. Barcelona, 1927
Memòria Digital de Catalunya

Façana de la Casa Milà procedent de l’Arxiu Mas. Publicada a la revista Forma núm. 7 de 23 de maig de 1914
Memòria Digital de Catalunya
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Detalls de la façana de la Casa Milà procedent de l’Arxiu Mas. Publicada a la revista Forma núm. 7 de 23 de maig de 1914
Memòria Digital de Catalunya
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Fotografia del pati interior de la Casa Milà l’any 1914. Arxiu Mas.
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí (Universitat Politècnica de Catalunya)

Fotografia des de la coberta de la casa Milà l’any 1912.
Arxiu Mas
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí
(Universitat Politècnica de Catalunya)

Fotografia de la façana de la casa Batlló l’any 1906.
Arxiu Mas
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí
(Universitat Politècnica de Catalunya)
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Detall de la coberta de la Casa Batlló. Fotografia de l’any 1906. Arxiu Mas
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí (Universitat Politècnica de Catalunya)

Detall de la façana la Casa Batlló. Fotografia de l’any 1904. Arxiu Mas
Galeria d’imatges digital de la Reial Càtedra Gaudí (Universitat Politècnica de Catalunya)
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Detall de la façana del Naixement. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic i modern
i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 127.

Detall d’un campanar de la Sagrada Família. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic
i modern i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 128.
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Frisos del portal del Naixement de la Sagrada Família. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol,
antic i modern i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 142 i 147
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Detall de l’absis de la Sagrada Família. Fotografia publicada a Forma. Publicació il·lustrada d’art espanyol, antic i
modern i d’obres estranjeres existents a Espanya. Ed. Thomas, Barcelona, 1907. Any II, núm. 16. Pàg. 141 i 153
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4. Conclusions

4.1. Situació inicial

El context inicial es situava des d’una òptica noucentista. Aquest corrent ideològic de començaments de
segle XX, rebutjava i depreciava el corrent anterior, el modernisme.
Per altra banda, la figura d’Antoni Gaudí i la seva obra, resulten prou singulars per estudiar l’encaix de
Rafael Benet en els anys del 1925 al 1928. Gaudí en totes les generacions de crítics ha suposat la realització
d’un esforç per encaixar l’art d’aquest arquitecte dins de la concepció arquitectònica de cada època,
sempre amb dificultats, però cadascuna independent de l’altra.
El marc de referència de Rafael Benet, no és només el panorama actual nacional, sinó també internacional.
D’aquesta manera Europa es troba en moment de confluència de les avantguardes, i per tant és un marc
canviant i inestable pel que fa l’actualitat. A més a més, el crític d’art es troba entre la concepció pròpia del
noucentisme i la modernitat que ofereix l’avantguarda, a la qual es mostra pròxim.

4.2. L’evolució de l’opinió sobre Gaudí en els articles

Rafael Benet conserva la seva opinió inicial sobre Gaudí, pràcticament al llarg de tots els seus articles. Si bé
els últims, especialment els de després de la mort de l’arquitecte, són més estables; l’opinió de Benet es
refereix en gran part a la concepció arquitectònica de Gaudí més que en elements o obres concretes.
De cada un dels articles hi ha una sèrie de frases que ens resulten significatives per englobar la idea general
de cadascun d’ells:
En el primer dels articles, Rafael Benet, referint-se a les genialitats de l’arquitecte Gaudí, i a les seves obres
monumentals, emplaçades la gran part d’elles, a Barcelona, afirma que “ens en podríem passar”. Aquesta
expressió evidencia que Benet fa una distinció entre allò que és bo i el que és necessari.
En el segon dels articles, Benet destaca, que malgrat l’arquitecte Gaudí sigui extraordinari i pocs qüestionin
el seu valor, és, com qualsevol altre aspecte de qualsevol altre àmbit, opinable. Rafael Benet diu “malgrat la
seva sigui entre les matèries opinables” és a dir, la seva qualitat no l’eximeix de rebre crítica, perquè està
exposada a l’opinió pública i n’és conscient.
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En el tercer dels articles dedicats a Gaudí, Rafael Benet realitza la primera síntesi de la seva definició de
l’arquitecte. El qualifica d’home amb “lírica hindú amb lògica de gòtic”, així Benet evidencia que les dues
tendencies han deixat emprempta sobre l’arquitecte i la seva obra.
En el quart i cinquè articles dedicats al gòtic català, Benet afirma que “Gaudí porta fins a les darreres
conseqüències el goticisme”, d’aquesta manera no només destaca la concepció gòtica de l’obra de Gaudí,
sinó que atribueix a Gaudí una nova manera d’entendre aquest corrent artístic. No obstant, en el segon
article dedicat al gòtic català, Rafael Benet fa l’apreciació que si bé Gaudí ha exprimit el gòtic fins a la
darrera conseqüència, no ha estat el gòtic català “Aquest nostre gòtic sense filigranes”; sinó que el gòtic que
s’aprecia en les obres de Gaudí es correspon més amb el gòtic dels països nòrdics com ara França o
Alemanya. En aquest article Rafael Benet torna a situar la seva crítica en un parer determinat, i estableix la
figura de l’arquitecte en un context artístic determinat, fent perceptibles les influències que l’arquitectura
gòtica i l’arquitectura oriental que haurien pogut contribuir en l’obra de Gaudí. En aquest article novament
es posiciona davant de la figura d’Antoni Gaudí, i en reconeix la qualitat però l’encaixa en un moment
històric i artístic propi del moment.
El cinquè article es produeix després de la visita del crític d’art a l’Exposició Gaudí. Benet anima als lectors
de la seva crítica a visitar l’exposició, i a més ofereix una llista d’obres que poden completar la visita. En
aquesta crítica la opinió de Rafael Benet es mostra molt euforica davant de la figura de l’arquitecte i de la
seva obra, dels quals es declara “admirador sense condicions”. Malgrat tot, Rafael Benet no nega que hi
pugui haver aspectes que poden descomplaure els visitants a l’exposició, però tot això que pugui discordar
ho considera propi del context artístic que es viu, per això diu “Veureu que el que us pugui desplaure és tot
allò que cada època porta inclòs”. Si bé la crítica de Benet sobre Gaudí no ha estat en cap cas negativa, en
aquest article es fa evident un canvi d’actitud respecte tots els anteriors, tal com ho afirma el mateix crític,
en el cas de l’arquitecte Gaudí, resulta simplificar encabir-lo i jutjar-lo mitjançant uns cànons estètics, i per
tant és un fenomen que s’hauria de considerar per separat. En aquest supòsit, Rafael Benet es mostra més
receptiu a l’obra de Gaudí del que s’havia mostrat fins al moment.
El sisè i últim article, Rafael Benet fa un repàs a l’evolució de l’obra de Gaudí, especialment en l’àmbit
naturalista i en fa una altra síntesi d’idees. Afirma que Gaudí va anar evolucionant la seva obra, però
malgrat tot, aquesta sempre ha constituït una unitat, no només les obres concretes sinó tot el conjunt dels
seus projectes.
Així doncs, es fa evident una evolució de la crítica i de l’opinió de Rafael Benet sobre l’arquitecte Gaudí.
En el primer moment Rafael Benet es veu obligat a posicionar la seva opinió en vers l’arquitecte i ho fa
mitjançant una òptica noucentista que anirà moderant a mesura que es preparen més crítiques i afavorida
per la influència de les avantguardes sobre el crític d’art, que li permetran una nova concepció que
afavorirà la crítica de Gaudí acostant-se a l’opinió del cercle més pròxim de l’arquitecte.
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4.3. Encaixar a Gaudí

Rafael Benet vol comparar en els seus articles la figura de l’arquitecte Gaudí, amb els referents europeus
dins de l’estil on el defineix, el modernisme. En aquest aspecte connecta l’obra de Gaudí amb les
tendències de Ruskin, Crane i Morris que es desenvolupen durant el segle XIX a tot Europa i també amb
els arquitectes més rellevants del panorama modernista europeu, com ara Victor Horta o Hector Guimard,
a qui fa al·lusió en nombroses referències.
Tot i tenir present el panorama europeu, Rafael Benet s’expressa i defensa amb els seus valors propis del
noucentisme fins al darrer article. Si bé és cert, que aquesta opinió, com hem dit, es veu moderada amb
l’aparició de les avantguardes i amb la influència d’aquestes sobre el crític d’art. L’avantguarda
precisament, li proporciona a Benet una visió espaial de Gaudí que assimila a les avantguardes.

4.4. El contingut

Com hem dit, la visió de Rafael Benet sobre d’Antoni Gaudí s’analitza des de sis articles del crític d’art
dedicats a l’arquitecte. Aquests articles no només mostren la idea de Benet, sinó que copsen el conflicte de
la generació noucentista, en aquest cas representada per Benet, davant de la figura de Gaudí.
En primer lloc, el corrent ideològic noucentista es caracteritza per un rebuig a l’estil precedent que és el
modernisme, i del qual Benet considera que Gaudí forma part. Per tant ens situem des d’un punt de vista
d’una generació noucentista que malgrat tenir molt clar el rebuig cap al modernisme es troba am dificultats
per rebutjar d’igual manera l’obra de Gaudí. Hem demostrat que malgrat Benet està en aquesta línia
ideològica, actuarà de forma particular amb Gaudí per la seva qualitat independent de l’estil arquitectònic.
Rafael Benet a més a més s’enfronta a la concepció de que l’art ha de ser el reflex del temps en que es
produeix, tendència que havia agafat peu en aquest moment. Per tant doncs, si l’art que queda ha de ser
reflex per generacions futures del moment històric que s’està vivint, en aquest cas l’obra de Gaudí no
semblaria per Benet un reflex adequat, ja que el considera de modernista i per tant d’antic a l’època que
exerceix. El context social és acelerat i canviant políticament, però Gaudí està absent de la vida barcelonina
obsessionat amb la seva obra i amb la religió.
Així doncs, si Gaudí no es correspon amb l’esperit del temps que demana Rafael Benet, aquest haurà de
trobar altres arguments per valorar-lo, per exemple la seva qualitat com a professional i finalment en els
darrer article acaba encaixant a Gaudí dins d’un corrent naturalista que està agafant pes a Europa.
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4.5. L’exercici de Rafael Benet
Rafael Benet demostra un continu treball cosmopolita en la seva crítica. Es mostra molt interessat i sense
prejudicis davant allò que li és nou, de manera que podríem dir que no rebutja el què és nou, sinó que
realitza reflexions i procura encabir-ho dins dels seus paràmetres i això el porta a fer referències europees.
És el cas de l’arquitecte Gaudí.
Rafael Benet intenta encaixar Gaudí dins la història universal de l’art, i evita col·locar-lo en l’arquitectura
del temps contemporani, però sobretot vol valorar la qualitat del professional. En aquest exercici de
valoració podríem destacar dos punts més rellevants: la síntesi entre la cultura oriental i occidental que
Rafael Benet troba en Gaudí, i la plàstica fòssil que li recorden les seves obres.
En tota la seva valoració, com hem dit, Rafael Benet es troba en un marc inestable, no només per la seva
evident tendència noucentista, sinó també per l’aparició de les avantguardes amb noves concepcions que
fan que l’opinió de Rafael Benet vacil·li. Finalment, Rafael Benet deixa de banda l’adequació de Gaudí en la
tradició catalana que fins llavors l’havia ocupat, i la correspondència de Gaudí al temps que exerceix la
professió i es centra en l’aspecte naturalista de l’obra de Gaudí.
Aquest aspecte li permet encaixar a Gaudí en un temps contemporani, que d’un altre punt de vista no havia
pogut fer.
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