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COMPARATIU ENTRE EL PROJECTE DE JUJOL I
L’ESTAT ACTUAL

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri
Josep M. Jujol
L’aspecte final de l’obra no es correspon exactament amb

També pel que fa a l´interior, podem parlar dels finestrals,

diferent ja que queda a un nivell més elevat que la nau

la imatge que deixen entreveure els primers croquis de

element que naturalment també condiciona l´exterior, i

central (60cm ) i no s’hi ha fet cap altar, de manera que la

Jujol. Això pot ser per diferents motius. Tant pel que fa a

que segons les seccions de Jujol, volia fer diferents tipus

visió des del centre de la nau és total. Dir que la bellesa de

les variacions que va introduir el mateix arquitecte, com

d´obertura. Va utilitzar per una banda el mòdul que s´ha

l´espai que es veu és preciós, ja que es veu l´estrella de sis

pel fet que el santuari no fos acabat per ell. A més, un altre

utilitzat, la peça triangular foradada amb un cor i unides sis

puntes feta amb maons en el sostre i uns grans finestrals

factor decisiu és que es va acabar en una altra època.

peces formant un hexàgon. L´altra tipus d´obertura eren

per on hi entra molta llum.

unes sèries d´arcs sostinguts amb tres pilarets, i realitzats
Es pot distingir clarament entre l’adequació a la idea inicial

amb maons col·locats a sardinell. Aquest altre tipus

Finalment, l’aspecte exterior, denota grans diferencies

de l’exterior i de l’interior:

d´obertura hauria canviat molt la imatge interior del

entre la idea inicial i el resultat final. L’arquitectura de

Pel que fa a l’aspecte estètic, podem observar grans

santuari a més d´haver-li donat un tipus de llum molt

Jujol, no parteix d’un projecte dissenyat anteriorment i

diferències. L’espai interior, que ve molt marcat per

diferent.

executat en el moment de l’obra com es fa actualment;

l’estructura dels arcs catenàrics, es pot deduir que és la

sinó que és una conseqüència d’adaptació contínua i de

part més fidel a la primera idea. Les seccions intuïtives de

També podem distingir l’espai d’accés, que crea una

decisions preses a peu d’obra. Aquest és, potser, un dels

Jujol, s’aproximen molt a l’ermita construïda, diferenciant

transició visual entre l’exterior i l’interior, alhora que

principals motius pels quals és un risc continuar una obra

el gran espai de la nau central i adjudicant la imatge

emfatitza la impressió de la nau, pel fet de trobar abans un

d’aquell temps i estil arquitectònic, igual com passa amb la

composta als arcs i als grans finestrals que s’enlairen a

espai de menys alçada (aquest és un recurs molt utilitzat

obra de la Sagrada Família projectada per Gaudí.

partir dels diferents pilars i murs. Una de les idees que no

durant tota la història de l’arquitectura). Aquestes zones de

es durà a terme és la funcionalitat dels elements a la

transició són característiques de l’arquitectura jujoliana, ja

Jujol tenia un gran coneixement de les arts plàstiques, fet

coberta que representen les muntanyes de Montserrat, que

que ell entén l’espai com fluït, sense separar clarament les

que li donava una enorme capacitat de improvisació de

estaven pensades com a lluernes per introduir un altre tipus

estances

observar

manera que la imatge exterior de l’edifici era més una

de llum a l’espai més representatiu de l’edifici. Aquests

clarament, per exemple, en la seva obra del Teatre

escultura que el resultat de l’adequació a les necessitats de

elements

Metropol a Tarragona). Sobre el porxo d’entrada, preveia

l’interior o el procés constructiu.

a

l´actualitat

s´han

fet

de

manera

que

s´aguanten damunt de les voltes de maó de pla i no

(aquesta

característica

la

podem

una sortida mirador, que finalment no es construirà.

s´acosten gaire a l´imatge de les muntanyes que volia

La

imatge

formal

exterior

de

l’edifici

actual

és

donar Jujol. En els croquis de l´arquitecte són muntanyes

Un altre espai diferenciat molt interessant és el cambril,

conseqüència de les tècniques constructives utilitzades.

amb una textura fina i ondulada, que s´aproximen molt a

lloc on se situa la imatge de la Verge. Aquest espai també

Aquestes no es corresponen amb les d’aquell temps, i per

les autèntiques roques que trobem a Montserrat. A més en

serà molt semblant al que apareix en els croquis de Jujol,

tant tenen una conseqüència directa en l’aspecte de

els croquis veiem les diferents alçades que tenen les

situat darrere de l’altar en el presbiteri i elevat respecte la

l’edifici. Per exemple, la utilització de formigó armat per

muntanyes, i les diferents formes, unes més amples les

cota de la nau central, Jujol volia que sota el cambril fos un

sostenir

altres més esveltes.

lloc reservat, on des de la nau central no hi hagués massa

els

arcs

(que

visió del lloc i quedés amagat per l´altar. Però la realitat és
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teoria estan concebuts per treballar només a compressió) fa

a les façanes i no mostra aquesta sensació d´arrodoniment,

L´agulla del cambril està feta totalment amb maons i amb

que la seva secció sigui més contundent. Això comporta

trencant la successió dels elements. Si afegim la imatge que

unes formes molt personals sense guardar semblança amb el

també el cobriment de les voltes per amagar els nervis i

tenen les muntanyes a l´actualitat podem dir que s´ha

croquis, mentre que en el projecte es veu que és més

conseqüentment l’augment de la secció. Aquest fet anul·la

perdut totalment totes les similituds que podia tenir amb el

vertical. Va coronada amb una creu de ferro com la nau

la sensació de lleugeresa i equilibri que queda reflectit en

projecte de Jujol. Finalment, l’exterior de l’edifici és el

central, i a l´actualitat no s´hi ha col·locat cap creu.

l’interior.

reflex de la voluntat de voler assemblar-s’hi però de no
poder-ho fer.

La imatge que mostren els croquis de Jujol és més

Per altra banda, la imatge general de l’edifici ve molt
marcada pel fet d’estar treballant amb un element

harmònica, amb formes més arrodonides, i un santuari on el

Les coronacions de les dues naus del santuari (nau central i

modular: el totxo. Aquest fa que tot sigui resultat d’una

seu creixement en alçada és progressiu. Els diferents

cambril), en el projecte de Jujol es veu que vol destacar les

organització complexa d’aquesta figura, que es presenta en

elements (portalades, finestrals, muntanyes i agulla) tenen

puntes de manera que sigui el primer que es vegi en arribar

dos formats. Tot i que Jujol va ser el que va escollir aquest

una successió harmònica i arrodonida, que en arribar

davant del santuari. Això sí que s´ha aconseguit ja que les

punt de partida, tot fa pensar que només ell podria haver

l´agulla surt de l´interior del santuari amb força i

dues puntes destaquen sobre el perfil del santuari,

estat capaç d´aconseguir amb aquesta limitació l’aspecte

destacant dels altres elements. En realitat l´aspecte és

mostrant-se imponents per damunt de qualsevol altre

formal que es proposava.

molt menys harmònic, i menys modernista. L´acabament

element, però en el projecte, Jujol mostra unes semblances

dels frontons dels finestrals, dóna una imatge molt vertical

molt grans entre les dues agulles, que en realitat no hi són.
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Imatges comparatives del projecte de Jujol amb plànols de
l’aixecament gràfic realitzat Es poden observar les grans
diferències en l’aspecte general de la obra.
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