Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri
Josep M Jujol

El tancament del forat de l’escala, amb la cúpula
octogonal, l’ângel nen suspès , el blau de les parets – espai
que es fa present per accedir al primer pis, on espera la
mística de l’oratori-, són la culminació d’un programa
simbòlic força evident.

La façana, amb el ràfec ondulat i asimètric, era plena
d´una llum transfigurada amb ombres que provenien de tot
l´entorn. Era una façana que Jujol havia transformat
profundament. Deixà les obertures en el mateix lloc
original,

però

les

canvià

totalment

amb

una

sèrie

d´elements ornamentals i tota mena d´esgrafiats. El balcó
central, el convertí en una tribuna, que ben bé semblava
una carrossa sortida d´un conte de fades a causa de
l’ostentosa decoració amb elements ornamentals.
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La construcció d´una fàbrica per a Pere Mañach a la riera
de sant Miquel de Barcelona, al barri de Gràcia, dóna
l´opurtunitat a Jujol de treballar en una obra industrial.
Aquest tipus d’obra és més funcional i per tant no està tant
revestida d’ornamentació, amb unes formes més netes i
conceptuals.
La casa Torre Serra Xaus, projectada l´any 1921, i la Torre
Jujol, juntament amb dues altres cases més al Camí del Mig
(actualment enderrocades), són un tipus d´arquitectura que
s´allunya del modernisme més utilitzat per Jujol, i en
aquestes obres destacarà l´ús de l´emblanquinat de les
parets i els esgrafiats blaus. Els elements decoratius es
tornen més formals i han perdut el fals impuls de la
inspiració de què Jujol solia dotar les seves obres.
L´any 1923, li encarreguen un edifici a l´avinguda
Diagonal de Barcelona, casa Planell, cantonada amb el
carrer Sicília. Jujol, però, no veurà novament acabada
l´obra dirigida íntegrament per ell. És una obra on les
formes ondulades de la façana li donen la singularitat de
l´edifici. Es troba en una cantonada i això fa que els
balcons de la punta de l´edifici siguin molt especials, ja
que Jujol els dóna una forma corba des dels quals poder
tenir visió als dos carrers amb façana. A l´interior, tant les
qüestions

constructives

com

les

estètiques,

són

tot

originalitat, per exemple els treballs de forja, la fusteria
interior,

la

barana,

el

paviment,

etc..

fa

que

el

plantejament de Jujol per un edifici plurifamiliar de
l´eixample sigui diferent del que es veu normalment, i
destaqui dels que té al seu voltant. Trobem una semblança
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en molts punts d´aquesta obra amb d´altres que va fer

per als projectes, les quals encara es conserven.

a Tarragona, i també l´any 1917 a l´església de Creixell.

Jujol amb Gaudí, com són la casa Batlló o la Pedrera.

Al barri Fatjó de Cornellà hi va construir un altre habitatge

Van ser

L´any 1927 fa el Palau del Vestit. És una obra amb una

per al senyor Cebrià Camprudí. Està fet al gust i a mida del

petites obres però que van significar la iniciació en aquest

forta tendència toscana o dòrica romana ( clàssic ), i amb

propietari, un cultivador de roses. Es va pensar en una

tipus d’arquitectura. A l´església de Constantí va fer

un tracte molt depurat d´aquest estil. Aquesta construcció

façana d’una tonalitat rosada que quedés bé amb els

reformes interiors de mobiliari i alguna escultura o

la va fer conjuntament amb un altre arquitecte: Andrés

voltants de l’edificació que es trobava plena de roses. Està

element, mentre que a l´església de Creixell hi va realitzar

Calzada, i es va dur a terme per a la celebració a Barcelona

coronada per una torre des d’on es poden contemplar

el campanar amb obertures parabòliques i coronat amb una

de l´Exposició Internacional de 1929. En aquesta exposició

perfectament tots els camps de roses que l’envolten.

agulla especial que girava per l´acció del vent. Aquesta

cal fer referència al fet de que hi apareixeren obres

construcció es va perdre a causa d´una tempesta l´any

minimalistes i del nou corrent que s´estava desenvolupant a

1952. Les voltes construïdes per Jujol de

part

analitzada

d´Europa: el Moviment

Modern. Aquest

estava

en

aquest

treball

també

es

l’església
van

perdre

representat especialment pel pavelló alemany de Mies van

curiosament a causa d’un temporal, donat al fet que van

der Rohe, que era una arquitectura molt més conceptual i

estar molt de temps sense la resta de construcció.

experimental. Aquest tipus d’obra més avançada, va deixar
en evidència l´arquitectura que encara s´estava fent al
nostre país, a Catalunya.

També per a l´Exposició
Internacional
Barcelona

de
se

li

va

encarregar la font de la
plaça

d’Espanya,

una

Per Jujol la religió era un tema molt important. Per a ell,

obra fora del corrent que

que es trobava molt lligat a les institucions religioses,

ell estava duent a terme

sobretot de Tarragona, les intervencions en edificis

(igual que el Palau del

religiosos, són per damunt de tot un privilegi i una manera

Vestit),

per

de propagar la religió i alhora la seva devoció. També és

creació

una oportunitat per jugar amb el simbolisme del qual

i

entendre’n
s´han

de

memòries

que
la

llegir
descriptives

les

dotava aquest tipus d’obres.

i

Les primeres intervencions que podem dir que va fer en

justificatives que va fer

edificis religiosos són a l´any 1913 a l´església de Constantí
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de l´església. Va ser una intervenció important que se’n va
Una altra intervenció en edificis religiosos va ser a
l´església

dels

Pares

Carmelites

Descalços

fer ressò la premsa del

de

Tarragona, l´any 1918. Va realitzar la reforma del cambril

moment. La imatge que se n’ha conservat impresa al diari
és el millor testimoni que en queda, ja que l´any 1936 va
ser destruïda. Actualment només en queda la cúpula.

Per a Jujol la il·lusió més gran era fer tot un edifici religiós
de nova planta i íntegrament fet per ell, en el qual la gent
catòlica del poble pogués anar-hi i sentir-s’hi bé. Per això,
entre els anys 1918-1924, l’arquitecte fa realitat aquest
somni de construir un edifici religiós, és l´església de
Vistabella al municipi de la Secuita, al Tarragonès. És una
obra original per les formes i la textura de les parets fetes
amb

pedres

i

morter

de

calç

per

estalviar-ne

el

revestiment. La falta de recursos va fer decidir a Jujol
utilitzar materials que es trobaven a l´abast de la gent i
eren econòmics. D’aquesta manera també aconseguia una
comunió de l’obra amb l’entorn més immediat, un entorn
natural.

És una arquitectura tradicional, que combina el maó en
voltes dintells, arestes de murs, etc... i utilitza tècniques
tradicionals de construcció. El tracte idèntic a l´interior i
l´exterior dóna un exemple de l´austeritat i mostra com,
amb els mínims recursos oferts pel poble, aconsegueix una
obra molt singular. En els murs, el traçat i la cal·ligrafia tan
característica de Jujol es fa present pertot arreu. Els pilars
també es troben dividits en sanefes cromàtiques. A una
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certa alçada tenen dibuixades unes fulles de cep en tons

quan encara era fresc. També damunt de peces de marbre

blaus i ocres sobre un fons prèviament emblanquinat.

hi ha missatges plàstics, i també la signatura del mateix

Damunt els murs del cor, fragments d´escultures que tant

Jujol.

poden fer pensar en una exposició d´una recuperació
arqueològica com en els pertorbadors exvots penjats a les
parets de capelles o de santuaris. Els sostres i les bigues són

En aquesta hermita, Jujol realitzà una transformació tan

tractats també amb sanefes, estrelles, i altres decoracions,

gran que la canvià completament, tant exteriorment com

on hi torna a ser present el blau, el blanc i el negre, però

interiorment.

deixant també veure el color de la fusta natural.

d’entrada, on trobem tres roses en relleu. Sobre la llinda hi

A la façana modifica la llinda de la porta

ha la imatge de la Mare de Déu de Roser, i inmediatament
A l´any 1925, a Vallmoll, va realitzar la reforma dels

tenim la rosasa en forma de creu que mostra la fotografia a

elements de l’ermita, sobretot ornamentals. Els treballs

continuació

principalment van ser de pintura i l´ajudà el pintor, fill de
Vallmoll, Ramón Farré, que ja l´havia ajudat a l´obra de
Vistabella.

Els colors que va utilitzar principalment van ser els blaus i
l´ocre, i a més apareixen el vermell i el verd, en contra del
que havia fet per l´església de Vistabella. El tema dels
colors també és important en l’obra de l’arquitecte objecte
d’estudi. En el santuari de Montferri, el toc de color el
trobem en els treballats finestrals on els vidres de diferents
colors produeixen uns reflexes que envaeixen l’espai
interior sagrat.

L´any 1926 intervé a l´ermita del Lloret a Renau. Segons
consta documentalment, aquesta ermita existeix des del
segle XVII. Jujol fou cridat perquè se n’encarregués de la
restauració després que es donés a conèixer el seu treball

Una altre element que cal destacar en la reforma de
Vallmoll, és el paviment que va fer Jujol. Es compon d´un
trencaclosques de ciment i de peces de marbre i ceràmica.
Damunt el mateix ciment Jujol féu dibuixos amb un punxó
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l´ermita del Roser, la façana d´aquesta no té cap decoració
pictòrica, però en canvi el seu perfil arquitectònic és molt
jujolià, principalment a la part dreta de l´edifici i al
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campanar. En aquesta superfície plana destaquen les dues
petites obertures de la part superior: una en forma de
rosassa, un estel de sis puntes (estrella de David), i una
obertura vertical i estreta que Jujol va convertir en creu
posant-li quatre pedres amb lleugeres incisions als extrems
i al mig. El sector de la dreta es correspon a l´espai que
havia estat ocupat per l´ermità. La senzillesa ornamental i
la puresa d´aquesta façana es transforma en entrar al
recinte, armat de color. La seva coberta de volta, dividida
en tres trams, està decorada de color blau, blau jujolià,
com un cel quallat d´estels, sobre el qual destaquen els
nervis que estructuren la volta, pintats de blanc amb petits
cercles vermells.

En aquests anys, exactament l´any 1926, rep un nou

El cercle és el motiu central de la decoració, que li serveix

encàrrec a la població de Montferri. Es tracta d’un Santuari

per posar motius ornamentals i les inscripcions. Els dissenys

dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, objecte d’aquest

són de Jujol i foren pintats un altre cop pel seu

treball. Ubicat en un turó a les afores de la població, Jujol

col·laborador Ramon Ferré. El conjunt té un cert aspecte

no va poder-lo veure acabat per diversos motius.

rústic si el comparem amb l´ermita del Roser, però les dues
han estat tan sorprenents que, com apuntava l´arquitecte
Solà-Morales, mostren la capacitat per aconseguir uns
canvis que passaran a tenir més importància que l´edifici

Jujol es troba de nou amb un projecte que l’entusiasma,

original.

però com en el cas de l´església de Vistabella, amb un
pressupost mínim per dur-lo a terme. Per tant, enginya un
sistema per abaratir-ne al màxim el cost de la construcció.
Utilitzà bàsicament tres mòduls: en primer lloc un maó per
als arcs parabòlics i voltes (que compleix una funció més
estructural), i en segon lloc dos elements més d’acabat que
configuren el tancament. Una és la rasilla, que conforma la
part opaca dels tancaments i l’altra una peça triangular
amb un forat en forma de cor que la podem trobar a les
vidrieres.
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Quan es parla de l´obra de Jujol s´acostuma a anomenar
aquesta obra com la gran obra inacabada de l´arquitecte
tarragoní.

Com

passava

en

l´època

dels

mestres

constructors de catedrals, ell volia fer la seva catedral però
com també ocorria normalment no la va poder acabar el
mateix mestre. Això condiciona el resultat final a la suma
de maneres de fer les coses, i dels moments en què es duen
a terme. El temps evoluciona el procés constructiu i en no
ser executades amb la tècnica amb la qual foren
concebudes, es provoquen canvis substancials en l’aspecte
final de la obra.
Posteriorment, en els anys 1927 fins al 1932, va intervenir
en dos edificis més de caire religiós. Aquests són l´església
parroquial de Sant Joan Despí, i a l´església de Roda de
Barà. De la primera no se’n conserva res, ja que un incendi
va destruir-ho tot deixant només el campanar dempeus.

Aquest ha estat un repàs de la vida d´un geni que potser ha
viscut massa a l’ombra d´un altre geni com Gaudí. De totes
maneres Jujol tenia una sèrie de qualitats que el fan
especial i li confereixen un estil propi. La seva creativitat
en molts camps i tècniques el fan un arquitecte de gran
rellevància. Gran dibuixant, escultor, excel·lent en treballs
en forja, i tot un seguit de aptituds dignes d´una persona
privilegiada dins el món de l´art i l´arquitectura. Professor
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de l´Escola d´Arquitectura, a més de professor d´escultura
a l´Escola Tècnica d´Oficis d´Art de l´Escola del Treball de
Barcelona. Persona culta, i interessada en totes les coses,
amb gran interès per l´ensenyament i les arts. Arquitecte
devot i molt religiós que va aconseguir fer realitat el somni
de fer un casa de Déu, a més de treballar constantment en
obres de caire religiós. Podríem dir que va estar molt al
servei de l´església.

Jujol podria ser un arquitecte més reconegut, però com
d´altres arquitectes de l´època ha quedat en un segon pla,
i sent valorat sobretot per la gent que està interessada en
el mòn de l´arquitectura. Gran reformista, i arquitecte que
treballava

molt

bé

les

actuacions

petites

però

d´importància simbòlica dins els edificis on les insereix.
Com d’altres arquitectes de la història; ha quedat relegat
pel gran públic, a la seva importància com a col·laborador
d’Antoni Gaudí. Tot i aquest fet, Jujol és potser destaca
més per les seves decoracions i escenificacions, i això
comporta que la seva obra més rellevant sigui més un
complement
d’edificis.

de

l’arquitectura

que

no

una

creació

Com a gran mestre d’oficis, coneix i domina

totes les arts plàstiques, combinant la pintura amb
l’escultura, la construcció...etc. És un artista complet, el
tipus d’arquitectura que va dur a terme i el moment
històric que va viure li van permetre desenvolupar tot el
compendi de tècniques que dominava.

Va crear un estil

propi, identificable i significatiu; que el porta a ocupar un
capítol de la història artística del nostre país.
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Jujol morí l´any 1949 a Barcelona.

