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Equilibris nacionals
a política al País Valencià i la política a Catalunya, des de dues situacions
radicalment diferents, han arribat a un punt de coincidència: els equilibris
necessaris que les opcions amb vocació nacionalitària han d’anar observant en uns moments de màxima excitació i de grans expectatives. Uns
equilibris necessaris que alguns volen alterar des d’una lògica comprensible, fins
i tot justificada. Però que no necessàriament comportaria avantatges. Per contra,
se’n podrien derivar grans inconvenients.
Al País Valencià, per exemple, fa temps que germina una alternativa complexa
a l’hegemonia absoluta que ha practicat –i perpetrat– el Partit Popular en les dues
darreres dècades. Una alternativa que, agradi o no, inclou forces diferents i, segons
en quins aspectes, fins i tot antagòniques. Cal insistir-hi, agrade o no, cal que cadascuna d’aquestes forces es reforce, continue consolidant-se, i cal que ho facen, a
més, a costa de l’espai electoral del PP o guanyant indiferents o despagats. Seria un
error polític lamentable que el PSPV-PSOE, Compromís o Esquerra Unida caigueren en la temptació de créixer els uns a costa dels altres. Com de fet comença a insinuar-se. Com seria un error que en l’àmbit estricte del valencianisme polític, dins
de Compromís, un dels ingredients que el componen intentara forçar excessivament l’equilibri que permet l’invent. Si l’element social vol desbancar el nacional,
el final serà incert. Concretant-ho més: si l’ànima indignada pretén desbancar el
valencianisme, el resultat restarà i no sumarà. De motius per a indignar-se, al País
Valencià, n’hi ha de sobra. Però han de conviure –fins i tot supeditar-s’hi– amb la
necessitat de consolidar una alternativa de govern raonable i majoritària.
Pel que fa a Catalunya, l’equilibri és tot un altre. I múltiple. Cal que Convergència i Unió –la força majoritària del catalanisme– siga capaç d’establir una agenda
sobiranista creïble i eficaç. És a dir, el govern d’Artur Mas ha de gestionar el dia
a dia i continuar pagant nòmines i proveïdors –tot això depèn de la relació amb
l’estat– i alhora ha de continuar posant amb decisió els fonaments que portaran a
convocar la consulta sobiranista i a guanyar-la. No és gens fàcil. Perquè aquests
dos objectius resulten massa sovint incompatibles. Al mateix temps, Esquerra
Republicana ha d’assegurar la governabilitat i no ha de cedir a les pressions de la
seua militància o els seus votants més inquiets i nerviosos. Ja s’ha demostrat en
les darreres setmanes que aquest doble objectiu és molt difícil de gestionar. Però
la base de l’èxit del sobiranisme a Catalunya s’assenta sobre aquests complicadíssims equilibris.

L

Als nostres lectors
Gaudí inèdit
Van passant les dècades, però sempre és possible,
després d’un treball minuciós i rigorós, trobar nous
elements que ajuden a redefinir la figura d’Antoni
Gaudí. Aquesta setmana EL TEMPS ofereix en exclusiva
una d’aquestes recerques. Manuel Medarde i Manuel
Marín, investigadors del Museu Diocesà, han buidat
vora 6.000 documents sobre la construcció de la cripta
Güell. La seua recerca permet arribar a la conclusió que
Gaudí treballava amb menys improvisació i genialitat de
les que tradicionalment li han estat atribuïdes. El nou
Gaudí de Medarde i Marín és un arquitecte avançat al seu temps i extremadament curós en sistemes de gestió moderns: just in time, qualitat del producte o
respecte pel medi ambient. Un Gaudí també sorprenent.
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JORDI PLAY

Manuel Medarde (en primer pla) i Marià Marín van trobar
milers de documents –factures i originals de Gaudí– que
aporten valuosa informació sobre la cripta de la Colònia
Güell. A la imatge, a la galeria subterrània de la cripta,
il·luminen la data del final de les obres: 1915.

12 EL TEMPS 23 D’ABRIL DEL 2013

PORTADA

Gaudíal

descobert

La investigació metòdica de 5.842 documents sobre la construcció
de la cripta de la Colònia Güell ha permès a Manuel Medarde
i Marià Marín aprofundir en la personalitat i els mètodes de treball
d’Antoni Gaudí, un arquitecte que, lluny d’improvisar, estudiava fins el
més mínim detall de la seva obra. Gràcies a ells sabem ara que la cripta
va costar exactament 72.640,53 pessetes. Els entrevistem i publiquem
un extracte de les memòries inèdites d’un dels seus aprenents.
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Gaudí inèdit

L’arquitecte integral

JORDI PLAY

En les obres gaudinianes tot, fins al mínim detall,
té una raó de ser. Antoni Gaudí no sols controlava
l’estructura i decoració dels edificis, també en
planificava la il·luminació natural –amb l’estudi
del pla de l’eclíptica durant tot un any–,
l’acústica dels interiors, la qualitat dels
materials, els mètodes de treball, i
la salut dels seus treballadors.
Aquesta és la principal
conclusió de les investigacions
de Manuel Medarde i Marià
Marín sobre els documents
de la cripta de la Colònia
Güell.

Exterior de la cripta de la Colònia Güell. A la dreta, maqueta polifunicular de l’església. Gaudí estudiava les forces que suportava cada pilar i feia la

M

és de 5.000 documents trobats
a la Colònia Güell fa 24 anys
i estudiats amb rigor i paciència per dos investigadors del
Museu Diocesà de Barcelona, l’arqueòleg Manuel Medarde i l’historiador de
l’art Marià Marín, dibuixen un perfil
d’Antoni Gaudí més proper a l’home
del Renaixement –que combinava grans
coneixements artesans, matemàtics, tecnològics i astronòmics– que a la imatge
d’arquitecte improvisador i un pèl kitsch que difonen alguns estudiosos.
14 EL TEMPS 23 D’ABRIL DEL 2013

A la cripta de la Colònia Güell cada
peça és d’un material concret perquè
Gaudí l’ha elegit expressament, ja sigui
per raons tècniques, simbòliques o pressupostàries. Al contrari del que s’ha especulat sobre el principal arquitecte del
modernisme català, les seves obres no
són fruit d’una febrada creativa genial
però inexplicable. Molt al contrari: són
el resultat d’una reflexió ben fonamentada en el coneixement de la tècnica i
els materials, per un costat, i del simbolisme, per l’altre.

Lògicament, aquesta preocupació
per cada mínim detall exigia el seu
temps i alguns dels seus projectes van
quedar a mig fer per la desaparició
dels seus impulsors –l’empresari tèxtil
Eusebi Güell, en el cas de l’església de
la Colònia– o per la mort del mateix
Gaudí –la Sagrada Família. Però això,
assenyalen Medarde i Marín, no representa cap obstacle per a l’acabament de
les obres perquè el mateix Gaudí sempre deixava feta una mostra de com
havia de ser l’acabat de cada element:

PORTADA

Gaudí inèdit
El primer biògraf de Gaudí, Josep
Francesc Ràfols, afirma que l’arquitecte
rep l’encàrrec de construir l’església de
la Colònia el 1898. No hi ha documents
que en donen testimoni fins el 1903,
però Medarde i Marín donen credibilitat
a la data citada per Ràfols. Dos anys més
tard, en un plànol de la Colònia Güell,
ja apareix un espai per a l’església. Medarde i Marín creuen que entre 1898 i
1903 Gaudí va fer els estudis previs i la
primera maqueta de l’església al soterrani de Can Soler de la Torre, l’antiga casa
pairal que dominava els terrenys de l’actual Colònia. Entre 1903 i 1908, Gaudí
continuaria el projecte i, en un nou estudi
als terrenys de l’església, construiria la
maqueta polifunicular: fa una fusta amb
la planta de l’església, la capgira i hi penja cordills dels punts de sustentació –la
base dels pilars–, carregats amb saquets
plens de perdigons –per imitar les càrregues– de manera que els fils dibuixen les
catenàries –els arcs que s’han de construir. Posteriorment, Gaudí treballarà amb
una fotografia d’aquesta maqueta, un
altre cop girada, sobre la qual dibuixarà
l’església que ha de construir i podrà dis-

precisament perquè servís de
guia als seus deixebles.
La mort de l’empresari creador de la Colònia Güell el
1918 va impedir que l’església
projectada per Gaudí es pogués acabar i
l’obra es va limitar a la cripta, acabada
el 1915, i consagrada, aquell mateix
any, pel bisbe de Barcelona –tot i que
entre 1936 i el 1955 romandria tancada, primer per un assalt en esclatar la
Guerra Civil, i després perquè va ser
utilitzada com a magatzem.

M. MARÍN/ M. MEDARDE

maqueta definitiva invertint-la.

senyar una maqueta perfecta. És l’indici
més clar que aquesta església serà també
un assaig del que després aplicarà a la
Sagrada Família, per a la qual –com és
conegut– també construirà una maqueta
d’aquesta mena.
Però l’arquitecte també va aprofitar la
incipient experimentació en fotografia

en tres dimensions –que requeria dues
fotografies preses des de dos punts un
xic distanciats i, com ara, unes ulleres– per realitzar imatges en 3D de la
maqueta i barrejar-les amb fotografies
de l’entorn. Com diu Marià Marín,
“s’inventa l’AutoCAD [un programa
de disseny assistit per ordinador molt
utilitzat pels arquitectes actuals] un segle abans”.
Gaudí construeix així la nova església
fent servir formes geomètriques fins
aquell moment poc utilitzades com els
paraboloides hiperbòlics i les hiperbòliques: “Tot això –explica Medarde– són
seccions còniques: si agafes un con i
el talles paral·lel a la base, és una circumferència; si el talles, amb un angle
diferent respecte a la base, és una ellipse. Doncs si el talles de manera que
incideixi en el diàmetre del con, és una
paràbola; i si t’apartes d’això, és una
hipèrbola. Gaudí fa servir la paràbola, la
hipèrbola i la catenària, que és la corba
que naturalment fa una cadena si l’agafes dels dos extrems”. Amb aquestes
formes, Gaudí vol trobar solucions noves per als mateixos problemes estructurals que havien capficat els arquitectes del romànic i el gòtic: “Al romànic
–explica Medarde–, per a fer la volta de
canó havies de fer murs molt gruixuts
i l’arc de mig punt. Això pesava molt i
havies de posar contraforts a l’exterior
per aguantar-ho. Al gòtic, amb l’arc
apuntat s’aconsegueix que les càrregues siguin tangents a l’ogiva, els murs
poden ser més prims, pots fer finestres
més grans i eixamplar l’estructura amb
arcbotants i pinacles: posar crosses a
l’edifici perquè suporti tot el pes. La catenària és diferent, perquè no necessites
l’arcbotant, però la part de baix ha de
ser més ampla. Amb els paraboloides
hiperbòlics aconsegueixes que el pes
caigui exactament sobre la columna i no
necessites cap mena d’arcbotant”.
Del primer a l’últim raig de sol.

L’obsessió de Gaudí perquè cada forma
respongués a una funció queda molt clara en l’estudi que fa de la il·luminació
de la cripta de la Colònia Güell. Aquesta
església no segueix els cànons estàndards d’orientació –que situen l’altar
major orientat a Jerusalem, de manera
que els fidels miren cap a l’est– sinó que
està orientada al nord, té l’entrada al sud
23 D’ABRIL DEL 2013
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Gaudí inèdit

JORDI PLAY

M. MARÍN/ M. MEDARDE

La Colònia Güell i els primers ‘lofts’

Plànol de la Colònia Güell i els habitatges dels obrers –encara avui, ocupats– ideats per Gaudí sense envans, avançant-se als lofts.

La colònia tèxtil impulsada per Eusebi Güell tenia el
mateix objectiu que tantes altres colònies –concentrar la
força de treball en un espai allunyat de la conflictivitat
urbana– però també presentava diferències notables com
a conseqüència d’un empresari més sensible als avenços
socials i culturals i gràcies als coneixements del seu arquitecte preferit, Antoni Gaudí: els carrers són més amples, els
espais més humans, l’economat no era de l’amo i, equidistants del centre de la colònia, s’ubicaven els punts de referència del treballador: la fàbrica, l’església i l’escola. En
aquell moment, el simple fet d’equiparar escola i fàbrica ja
era una petita revolució.
Manuel Medarde explica quin és el mèrit de Güell:
“Eusebi Güell havia estudiat com són les barriades obreres
a Anglaterra, i no li agraden perquè són cases aparellades
molt estretes i amb serveis de clavegueram molt deficients
i estan mancats de serveis socials. A França és encara pitjor. En canvi, les d’Alemanya sí que li agraden, sobretot el
que s’està fent a la conca del Rhur, on es creen les primeres
colònies obreres, amb casetes amb hort per a cada família,
i serveis comuns com escola i escola bressol. A Barcelona,
la situació era cada vegada més tensa i decideix fer una
colònia totalment diferent de les que hi ha ja a Catalunya.
La majoria de les colònies estan mogudes per l’energia
hidràulica, a la vora dels rius, i en totes hi ha la casa de
i les finestres estan situades de manera
estratègica per a recollir el màxim de
llum solar en qualsevol estació de l’any.
Ho explica Manuel Medarde: “Gaudí
l’orienta voluntàriament així perquè el
sol ixent entri per la primera finestra del
lateral est i el ponent per l’última del
16 EL TEMPS 23 D’ABRIL DEL 2013

l’amo, la fàbrica, i després cases de pisos; els treballadors
generalment no cobren en metàl·lic sinó en vals que només
poden bescanviar a l’economat, que també és de l’amo. És
a dir, que, d’alguna manera, són esclaus, no poden marxar
i estan sotmesos a un control exhaustiu. Güell no vol això.
Ell creu que si l’obrer es troba bé i està descansat, produeix
millor”.
Marià Marín explica les aportacions de Gaudí per a
aquella nova colònia: “Es veu molt en la construcció:
volien que fos com les alemanyes però amb un plus.
L’amplada dels carrers és sempre superior a l’alçada
de les cases, que tenen entre 140 i 280 metres quadrats.
Això imita l’estructura de colònies d’Amèrica del Sud
fetes així perquè unes cases no caiguin sobre les altres
si hi ha terratrèmols. Cadascú, cada obrer, es feia la
casa com volia, perquè Gaudí només compartimentava
el bany i la cuina. Són individuals, amb planta baixa i
primer pis, però sense envans perquè cada família se’ls
faci en funció de les necessitats de més o menys habitacions. D’alguna manera, inventa el ! Tenen escola
de nens i de nenes –on s’aplica el mètode Montsoriu– i
són les primeres escoles a fer classes amb el català
com a llengua vehicular. Hi ha guarderia, dispensari i
un economat que gestionen els treballadors mateixos i
caixa d’estalvis”.

lateral oest. És per això que les finestres
tenen aquesta forma atrompetada, perquè el pla de l’eclíptica, la línia que dibuixa el sol, varia de primavera a estiu,
tardor i hivern. Gaudí era membre de
l’Agrupació Astronòmica de Barcelona
i de l’Observatori Fabra. Ells l’ajuden

loft

a fer els càlculs del pla de l’eclíptica a
l’indret de la cripta al llarg de tot l’any.
La forma atrompetada de les finestres és
per captar el màxim de sol possible en
qualsevol època de l’any. A més, quan
el sol deixa d’entrar per una finestra, comença a entrar per la següent. D’aques-

Gaudí inèdit
ta manera, el primer raig de sol entra per
la primera finestra de l’est i l’últim del
dia, per l’última finestra de l’oest”.
Si les reixes de les finestres fan hexàgons –com el rusc de les abelles que
Gaudí havia dissenyat com a escut de la
Colònia Güell–, els vitralls de les finestres s’inspiren en els cors de les pinyes,
en sintonia amb les columnes del porxo,
que recorden els pins del bosc proper.
Medarde n’està segur perquè li ho han
confirmat antics obrers de Gaudí, que
ell ha contactat en un treball d’història oral que complementa l’estudi dels
documents: “Com que no trobàvem
documents –sí que n’hi havia però no en
trobàvem, perquè eren amagats o s’havien perdut o els havien cremat– vaig
fer antropologia de camp. Llavors vaig
anar al capellà, que era Juan Rossell.
Li vaig demanar de buscar els veïns
de la colònia més grans de 75 que
visquessin a la colònia i hi vam trobar
cinc antics treballadors de Gaudí, que
tenien 90 o 92 anys. Vaig poder parlar
molt amb ells. Quedàvem divendres,
dissabtes i diumenges a l’Ateneu, em
portava la gravadora i m’anaven contant històries”. Una d’elles li va aclarir
el simbolisme dels vitralls: “Sobre els
vitralls, haureu sentit que eren margarides, creus o papallones. Res d’això. Un
dia, un dels que havien estat obrers a
la cripta va agafar una pinya d’aquests
, la trenca i es veu
pins,
clar que els vitralls representen això:
les espícules, les llavors i els pinyons,
d’aquella pinya, que ara es pot veure al
Museu Diocesà”.
El porxe d’entrada també intenta encaixar arquitectònicament en el paisatge
de la colònia Santa Coloma de Cervelló.
“La columna central del porxo d’entrada és una rèplica d’un pi que es veu
des d’aquest mateix indret. Això es veu
molt més bé si es compara amb fotografies de l’època, perquè amb els anys han
crescut i han canviat un xic”. Està feta
amb quars amb cloratita i amb escòries
de les foneries per aconseguir la textura
vegetal que Gaudí volia.

L’interior de la cripta de la Colònia Güell, amb les columnes de basalt portades expressament de
Castellfollit de la Roca i una mostra (a sota) de com s’havien d’acabar sostres i nervis.

Tot i
que Gaudí optava sovint per materials
de rebuig de fàbriques i foneries (vegeu
reportatge a la pàg. 19), ho feia només
si els considerava més útils –els maons
recremats, per exemple, oferien més
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L’obsessió pels materials.
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resistència que els altres– o d’eficàcia
provada. Gaudí era amic de parlar amb
els pagesos, els paletes o els fusters de
la zona per esbrinar quins materials es
feien servir tradicionalment: “El vell
paleta –diu Medarde– li podia explicar
les tres capes de lluït que posen en
aquesta zona amb les proporcions de
calç i arena de cadascuna d’elles, perquè aquestes proporcions varien segons
el lloc. De materials, en fan servir per
a cada lloc uns: el tipus de teules que
s’han de fer servir són les que tradicionalment s’han demostrat més útils, la de
tipus àrab segurament i com més velles

millor, perquè ja estan bregades i han
demostrat resistència”.
Però aquest respecte per la saviesa
tradicional no treu que esmercés temps
i treball en la selecció d’altres materials
nous. Medarde i Marín han trobat unes
peces petites que són les provetes que fa
Gaudí i que porta al Laboratori General
d’Assaigs que s’acaba d’obrir a l’Escola
Industrial, perquè les analitzen. Tot i
que, en aquell inici del segle XX, aquest
laboratori estava dedicat exclusivament
al tèxtil i l’agricultura, Gaudí els empeny a obrir una nova línia de recerca
sobre materials de construcció. Ell en
serà, també, el primer client.
Aquesta tenacitat en la investigació
dels materials la durà també a les seves
fàbriques de proveïdors. Així, la fàbrica
Pujol i Bausis d’Esplugues de Llobregat
va haver de fer proves i proves per trobar
el blau que volia l’arquitecte. Gaudí buscava, segons han explicat després alguns
testimonis a Manuel Medarde, “el blau
que té Barcelona a primera hora del matí
després d’una bona tramuntanada”. Que
no era pas el mateix que “el blau ultramar”, afirmava. Tant va insistir Gaudí
en les proves per aconseguir un blau i un
verd concret que la fàbrica Pujol i Bausis
ja els va batejar Blau Barcelona i Verd
Gaudí. Després, l’arquitecte els feia servir per al trencadís que decora finestres i
altres punts del porxe d’entrada.
Pel que fa a les columnes de l’interior de l’església, el simbolisme de
23 D’ABRIL DEL 2013
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Una mostra de l’ús de paraboloides hiperbòlics al sostre de la cripta.

les quals només va explicar a un
aprenent (vegeu pàgina 24), Gaudí
va triar el basalt: “Les columnes de basalt –explica Medarde– les fa portar de
Castellfollit de la Roca. Cadascun dels
blocs del fust, la part central del pilar,
pesa 17 tones. Això és el màxim que
permetien les carreteres per on havia de
passar. A Castellfollit no arribava el tren
i les columnes s’havien de transportar
amb carros de bous de doble eix que les
transportaven des de Castellfollit fins a
Sant Joan de les Abadesses passant per
un port. El màxim que aguantava aquell
trajecte eren 17 tones. A Sant Joan les
carregaven en tren, les portaven fins a
Cornellà i després en carro fins aquí”.
L’acústica perfecta. Si la il·luminació

de la cripta havia estat estudiada en detall
per aprofitar el màxim la llum del sol,
l’acústica de l’església serà també molt
cuidada. “En tota la cripta –detalla Medarde– no hi ha una dimensió que sigui
33 o múltiple de 33. Com la velocitat
del so és 330 m./s, si hi ha dimensions
múltiples de 33 es produiria eco i reverberació. Gaudí les evita a consciència:
aquí no hi ha eco ni reverberació. El cor
està en el punt ideal per la sonoritat, que
és magnífica, i en el lloc on es va installar l’orgue –aquí es va portar l’orgue del
Liceu després del primer incendi– Gaudí
obre una claraboia perquè l’organista
tingui llum natural”.
18 EL TEMPS 23 D’ABRIL DEL 2013

Després de ser detingut, Gaudí va col·locar
la senyera a l’intradós de la finestra.

Gaudí va voler que els vitralls –que representen el cor d’una pinya– es poguessin obrir.

A més, com que l’arquitecte ha decidit construir un túnel sota la cripta
per controlar els fonaments de l’edifici,
Gaudí també ho aprofita perquè un dels
túnels faci de caixa de ressonància del
cor.
Aquests túnels soterranis fan una volta a la cripta i permeten observar “la
banqueta de fonamentació de les columnes, per controlar si mouen mentre
s’està construint”. Al mig d’aquests
túnels, i sota el terra de l’església, Gaudí va fer construir una sala subterrània
d’uns 40 centímeteres d’alçada amb
entrades i sortides d’aire: això assegura
que el terreny argilós no acumularà
aigua i així s’eviten humitats en el terra
de l’església. Per evitar qualsevol mena
d’inundació, el terra de l’església té una
inapreciable inclinació del 0,2 per cent i
sortides d’aigua. I ja feia juntes de dilatació, perquè els canvis de temperatura
no esquerdessin la superfície.
Però les innovacions no eren només
tècniques –investigació de materials,
paraboloides hiperbòlics, AutoCAD,
juntes de dilatació, investigació de la
il·luminació i l’acústica–. Medarde i
Marín han pogut demostrar que Gaudí
va establir un protocol molt seriós pel
que fa a mesures de seguretat laboral:

per primera vegada incorporà la farmaciola al lloc de treball, obligava
els obrers que treballaven la pedra a fer
servir mascaretes i era inflexible amb
els descansos per a esmorzar i dinar. “El
fet és que les obres de la Cripta –destaca
Marín– no van registrar ni un sol accident de treball en 13 anys”.
Les recerques de Medarde i Marín
destrossen qualsevol dubte sobre la
presumpta improvisació de Gaudí i el
dibuixen metòdic, pluridisciplinari, rigorós i revolucionari. De rampells, també
en tenia, però només són responsables
d’algun simbolisme que Gaudí va decidir incloure, tant sí com no, allà on
tothom els pogués interpretar. “Mentre
feia la cripta –explica Medarde–, Gaudí
és detingut a la sortida d’una missa que
se celebrava cada 11 de setembre a Sant
Felip Neri en commemoració del 1714.
La policia ja sabia el caràcter d’aquella
missa i esperava fora de l’església per
identificar la gent que hi anava. Li demanen la documentació a l’arquitecte,
que els respon en català, i la policia li ordena que els parli en castellà. Com s’hi
nega, Gaudí serà detingut i portat fins
a comissaria. En tornar aquí, posa les
quatre barres a l’intradós de la finestra”.
A les obres de Gaudí, cada espai hi
té un sentit i cada mínim detall, una raó
de ser.
Àlex Milian

Gaudí inèdit

El geni que construí una
església amb deixalles
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ón les 5:00 h. Antoni Gaudí s’alça
del llit quan encara és fosca nit per
començar una nova jornada. El
projecte de l’església de la Colònia Güell l’absorbeix d’ençà del 1903.
L’empresari Eusebi Güell, amic personal, l’hi havia encarregat el 1898 com
a edifici religiós per als seus empleats
de la fàbrica tèxtil de la Colònia. És a
la seva casa del Parc Güell i a les 6.15
h. ha de prendre el tren al baixador del
carrer d’Aragó en direcció a Cornellà
de Llobregat, on l’esperen el jove Joan
Munné, que ja fa de paleta a l’obra, i en
Duque, el cavall que els durà en tartana
fins a la Colònia. Com cada dia, ha sortit
de casa amb un grapat d’anous, avellanes, ametlles i panses. El cercle de greix
que hi ha al seu pantaló delata aquesta
altra rutina del geni. A les 7:30 h. ja és
a peu d’obra. Però abans de reunir-se
amb els seus treballadors, Antoni Gaudí
du a terme un dels seus rituals: omplir
els càntirs d’aigua i anar a collir tres
llimones, ni una més ni una menys, dels
llimoners que té a tocar de les obres.
Ara sí, es reuneix amb els treballadors
per distribuir les tasques i les plantilles
que calgui. Escolta les seves inquietuds
i els seus dubtes, accepta suggeriments
i argumenta les seves decisions. No se
sent pas un mestre que adoctrina els
alumnes. Més aviat, un director d’orquestra. Fa anys que s’ha adonat que un
fuster i un manobre li proporcionen les
claus per a resoldre alguns dels problemes amb què topa durant la construcció
de la cripta. Confia en tots ells, també
en el seu aprenent en Pere Viñas, de 14
anys. I tothom qui pregunta per aquesta
fórmula inèdita de treball en equip obté
la mateixa resposta: “El millor és parlar
amb la gent per saber les coses. El vell
paleta t’explicarà les tres capes de lluït
que posen amb les proporcions de calç
i arena de cadascuna d’elles, perquè
aquestes proporcions varien segons la
geografia”.
L’equip es posa en marxa. Les obres
van començar el 1908, i avui, al cap
de tres anys, tot rutlla força bé i cada
treballador avança sense la supervisió
constant de l’arquitecte. Si hi ha errors,
el senyor Antoni, com l’anomenen tots
a la Colònia, pacient, els ho explicarà
tantes vegades com calgui. Sense crits
ni cops d’autoritat. Però exigint-los fer
i desfer la feina fins que el resultat sigui

PORTADA

L’estudi on Gaudí treballava les maquetes de les seves construccions. Aquí va inventar la maqueta polifunicular, que li permet estudiar l’estabilitat de l’església representant-ne l’estructura.

La cripta de la Colònia Güell, construïda entre el
1903 i el 1916, va costar 72.640,53 pessetes.
Els investigadors han aconseguit la xifra exacta
gràcies al fet que Gaudí anotava absolutament
totes les despeses. El baix cost d’aquesta joia
arquitectònica s’explica perquè el 80% dels
materials emprats per Gaudí eren reciclats.
23 D’ABRIL DEL 2013
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Comptes fins al darrer cèntim.

Ha estat un dia qualsevol en la vida de
l’arquitecte universal entre el 1908 i el
1916, temps en què es va construir la
cripta de la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat), inacabada després de la seva mort sobtada en
ser atropellat per un tramvia. Els 5.842
documents estudiats per Marià Marín i

M. MARÍN /M. MEDARDE

excel·lent. A mig matí, tots s’apleguen
per dinar i l’arquitecte se suma al grup.
És el moment de la disbauxa, perquè
mentre són a l’obra, que es convertirà
en temple sagrat, el cap els ha prohibit
de cridar o renegar. No és pas que sigui
un fanàtic, Gaudí. Al contrari, sempre
els recorda que “cal llegir la Bíblia, però
no deixar de llegir el Manifest Comunista ni de fer la revolució”. Amb sous
entre 12 i 20 pessetes la setmana, força
superior als salaris que es paguen per
feinejar a l’obra, qui no està content amb
l’empresari, que, a més, mostra veritable
obsessió per evitar accidents i riscos per
a la salut dels treballadors?
En Pere Viñas és l’encarregat d’anar
a cercar el berenar per a tots a casa del
mossèn de la Colònia. Quan torna a peu
d’obra, reparteix el formatge, el pa, la
botifarra i les olives entre els companys,
que posen en comú el resultat de la feina
del dia. A la caiguda del sol, els treballadors tornen a peu a casa i Gaudí puja
a la tartana desfà el camí de tornada a
Barcelona.

Gaudí inèdit

Manuel Medarde, sumats al testimoni
que van poder recollir els investigadors
de persones que havien treballat amb
l’arquitecte, permeten reconstruir aquest
passatge amb absoluta fidelitat.
“Gaudí tot ho controlava i feia un seguiment exhaustiu de qualsevol despesa,
per insignificant que fos. Per això sabem
exactament a quina hora agafava el tren,
perquè tenim els bitllets, quins jornals
setmanals pagava, quins materials va
utilitzar per a construir cada detall de la
cripta, o si prenia un cafè. De la mateixa

manera, planificava i treballava en termes d’eficiència, tant pel que fa a l’organització del treball i dels equips, com
dels materials –sempre tenia una eina de
recanvi al seu estudi–, la seguretat dels
treballadors o l’economia”, explica en
Marià Marín.
Més enllà dels números, de l’anàlisi
d’una factura qualsevol, en surt tota una
història. Gaudí va comprar tres tipus
diferents de fils de pescar per fer una
maqueta, però aquesta maqueta va quedar impregnada de formatge i botifarra,
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El súmmum del
reciclatge fet art

Cadascun dels 20 bancs de la cripta va costar 20 pessetes, segons consta en les factures que
guardava Gaudí. El fuster Tomàs Bernat els va fer, sota la supervisió constant de l’arquitecte.
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Un dels 20 bancs que Gaudí va dissenyar per a la cripta va ser subhastat
per gairebé 400.000 euros. Però el
cert és que a l’arquitecte els materials només li van costar 20 pessetes.
Aquests bancs, que suporten un pes
de 3.000 quilograms, són la màxima
expressió de l’aposta de Gaudí per la
utilització de materials reciclats i que
es trobin en l’entorn més proper.
La fusta procedeix de taulons de roure que va arreplegar de l’embalatge
de les màquines de selfactina que
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Entre els 5.842 documents trobats
pels investigadors hi ha centenars
de comprovants de compra relacionats amb la cripta, des del bitllet
de tren fins a maons, passant pel
sou dels manobres o els dinars.
Després de fer tots els càlculs,
queda demostrat que entre el 1903
i el 1916 es van gastar en la cripta
72.640,53 pessetes.

ja que berenaven i després continuaven
treballant sense rentar-se les mans. A la
nit, els ratolins van rosegar el cotó i van
fer malbé la maqueta. Manuel Medarde
pot explicar la reacció de Gaudí amb una
altra factura: “No va esbroncar ningú,
simplement va comprar sabó Lagarto,
tenim la factura de la pastilla, i el va
posar perquè els treballadors es rentessin
les mans. Des d’aleshores, cap ratolí es
va cruspir les seves maquetes”.
Aquesta pastilla de sabó és una despesa comptabilitzada en el cost de la

cripta de la Colònia Güell que han pogut
calcular els dos investigadors després
d’una feina titànica. Gràcies a l’obsessió
d’Antoni Gaudí pe anotar fins a l’últim
ral, podem saber quant va costar exactament una joia arquitectònica declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
l’any 2005. Entre el 1903 i el 1914, els
comptes de l’obra pujaven a 57.640,53
pessetes, mentre que entre el 1914 i el
1916 les despeses van sumar 15.000
pessetes. En total, 72.646,53 pessetes.
Per a fer-nos-en una idea, l’any 1916, el
diari costava 5 cèntims. Per tant, el cost
de la cripta va ser ridícul.

el senyor Güell havia comprat per
a la fàbrica. Roure anglès. La part
metàl·lica també és reciclada: utilitza
fleixos d’acer forjats. El forjat és a
mà, per això cap banc no és exactament igual. A més a més, Gaudí dóna
instruccions al seu fuster perquè no
utilitzi claus per a unir la fusta amb
l’estructura metàl·lica perquè el roure
conté taní, una víctima perfecta per al
ferro, que l’acaba corcant. Com s’ho
fa, doncs? Amb clavilles, encaixos i
cola de milà, i si utilitza claus, són
de llautó. Per a les potes del banc,
l’arquitecte, que en tot moment va
supervisar el procés, va utilitzar fusta
d’alzina, que li oferia més resistència
que no pas la de roure.

La cripta reciclada.

De l’estudi de
totes les factures i de l’anàlisi sobre el
terreny dels materials emprats, el tàndem d’investigadors conclou que “el
80% dels materials de la cripta són
reciclats. En aquesta obra, Gaudí se
sent totalment lliure de fer el que vulgui
sense indicacions, perquè el comte Güell
confia plenament en el seu criteri, i això
li dóna marge per a experimentar amb
materials”. De fet, moltes de les proves
que l’arquitecte farà a la cripta de la colònia serviran per a la Sagrada Família.
Gaudí recicla “per convicció, no pas
perquè fos un garrepa”, perquè entén
que “els materials que hi ha a l’entorn de
l’obra ja estan adaptats a la climatologia
i les condicions específiques, i alhora
l’edifici queda integrat en la geografia. I

sobre els materials que aplega, hi aplica
el principi de la no intervenció; per a
ell la natura és asimètrica, variada i diferent”, precisa Medarde. Marià Marín
afegeix que “Gaudí parteix de la base
que l’home és naturalment gandul, i que
si ha de construir alguna cosa, anirà a
buscar material al seu entorn més immediat. I hi troba uns materials que fa
milers d’anys que existeixen, i això vol
dir que són bons i han suportat el pas
del temps”.
Gaudí també és conscient que el totxo
dóna solució a moltes necessitats de
construcció, però té alguns inconvenients: un cost elevat i una resistència
d’entre 600 i 800 quilos per centímetre
quadrat, més aviat baixa per a la funció
que han d’acomplir a la cripta. L’arquitecte necessita material més resistent per
a fer-ne les parets, i troba una solució
molt econòmica i solvent: utilitzar el
totxo recremat de les bòbiles del voltant,
perquè ha comprovat que queden cristallitzats i tenen una resistència d’uns 1.300
quilos per centímetre quadrat. Només
ha de pagar el carro per a transportar la
deixalla que s’endú de franc de les fàbriques. Per acabar d’amanir les parets,
també utilitza escòries de la foneria de
l’Hospitalet de Llobregat, trossos de basalt de Castellfollit de la Roca, calcària
mesozoica i paleozoica de la fàbrica de
ciment que els Güell tenen al Garraf i
fins i tot sorra del Llobregat. És aquesta
23 D’ABRIL DEL 2013
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barreja tan natural la que dóna a la cripta
un color que queda totalment integrat en
l’entorn boscós. “L’ús dels materials i la
seva procedència estan documentats a les
factures, per anys i quantitats emprades”,
remarca en Marià.
El trencadís, icona del Modernisme,
és un dels grans atractius de la cripta. I
també és, en bona mesura, deixalla. Està
fet amb rajoles d’enderrocs d’obres,
entre els quals vidres de l’ampolla de la
cervesa Damm, els gots de iogurt Danone, ampolles de cava, musclos del port,
porcellana de la Cartuja, etc.
També l’altar, peça fonamental de
l’Església que requereix ser construïda
segons unes normes, és reciclat. Gaudí
recull dues pedres calcàries de la fàbrica dels Güell del Garraf, i quan les ha
de col·locar, en Pere Viñas li diu que
troba que aquelles pedres són massa
lletges per a fer d’altar. La resposta de
l’arquitecte a l’aprenent va ser que, precisament, les pedres que feien d’altar no
podien estar alterades per l’home, motiu
pel qual no les havia polit.

1
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fets de la Setmana Tràgica del 1909, les
portes exteriors de les esglésies seran
metàl·liques per evitar els incendis. Però
de portes endins, són de fusta reciclada.
A tall d’exemple, per a fer la porta de
la sagristia aprofita els troncs d’eucaliptus que prèviament ha utilitzat com a
pivots per a les bastides. En canvi, per
als famosos bancs de la cripta, la fusta
que empra és de roure, i per a les potes,
d’alzina, que és més resistent. La fusta
és, precisament, una de les obsessions de
Gaudí. Els dos investigadors han analitzat la fusta utilitzada en les construccions de la cripta i de la Colònia Güell, i hi
han detectat fins a 47 tipus de fusta.
Queda clar que Gaudí no deixava res
a mans de la improvisació. Així com va
dissenyar la posició de les finestres de la
cripta i els vitralls després d’haver observat durant un any el cicle diari del sol
durant les quatre estacions per aprofitar
al màxim la llum natural, fa una estimació dels canvis de temperatura per saber
si el ferro de les reixes es deformarà. A
la Colònia Güell la diferència de temperatura oscil·la entre els –7º i els 43º.
“És un camp de dilatació impressionant, i en augmentar el volum, els ferros
trenquen l’ancoratge. Gaudí se n’adona
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Un arquitecte científic. A partir dels
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1. El trencadís està fet amb rajoles d’enderrocs d’obres, entre els quals vidres de iogurt
Danone i cervesa Damm. 2. Dues pedres calcàries de la fàbrica de ciment dels Güell al
Garraf li serveixen per a construir l’altar de l’església. 3. Les estructures de fusta que
apuntalaven les columnes mentre eren en obres també es reciclaven. 4. Les parets de
la cripta són majoritàriament d’un totxo recremat de les bòbiles, de gran resistència.
5. Per a la porta de la sagristia, aprofita els troncs d’eucaliptus que ha utilitzat com a
pivots per a les bastides. 6. Per a les reixes, en forma de rusc d’abella, utilitza l’acer
de l’eix de les selfactines de la fàbrica tèxtil, que és pràcticament inoxidable i flexible.
Al cap de cent anys, es conserven intactes.

i cerca un material alternatiu”, explica
Medarde, que detalla que “utilitza ferro,
però per comptes de fer una reixa rígida en fa una que tingui tanta capacitat
d’elasticitat que els canvis de temperatura no produeixen desperfectes en
les puntes d’ancoratge”. Què necessita?
Acer d’alta qualitat, pràcticament inoxidable, que trau de forma gratuïta de l’eix
de les selfactines de la fàbrica Güell. “I a
més ho recobreix d’òxid de ferro, i no de
plom, que és tòxic. Va encertar, perquè,
passats cent anys, aquestes reixes es conserven intactes”, rebla en Manuel.
Si Gaudí no reciclava determinats materials, és perquè tenia una explicació
tècnica per a no fer-ho. En alguns casos,
s’adona que necessita un maó amb forma
trapezoïdal perquè pugui encaixar a les
columnes, o simplement, perquè li cal
una consistència prou gran que talli el
totxo com si fos una pedra.

desastrosa. Amb
aquesta cripta reciclada, l’arquitecte català havia ideat un conjunt plenament
integrat en la natura, d’acord amb el
seu concepte de l’arquitectura com a
estructura orgànica, on la natura mostra
les formes més idònies per a la construcció, que es reflecteixen en formes
geomètriques reglades com paraboloide
hiperbòlic, l’hiperboloide, l’helicoide i
el conoide. L’església va servir de laboratori per a experimentar aquestes noves
solucions estructurals, que després Gaudí va aplicar a la Sagrada Família.
Però l’any 2002, una intervenció de
restauració a càrrec de la Diputació
de Barcelona i els ministeris de Cultura i Foment va profanar el temple.
Sota la direcció de l’arquitecte Antoni
González Moreno-Navarro s’han comès
barbaritats que qualsevol visitant detecta així que entra a la cripta. Una paret
Intervenció

blanca i una finestra que ben bé podria
ser de lavabo, amb humitats incloses,
és el gran nyap, però n’hi ha d’altres
que han esguerrat nombrosos elements
estructurals originals. Els investigadors
Manuel Medarde i Marià Marín han
pogut comprovar que els arquitectes de
la restauració van arribar a destrossar
columnes per estudiar quina n’era l’estructura. Afortunadament, la intervenció està paralitzada per ordre judicial,
perquè es considera que no es respecta
la voluntat de l’arquitecte. A banda, és
clar, de les destrosses causades en elements que no havien de ser restaurats.
Sigui com sigui, al marge d’aquestes
destrosses, la cripta Gaudí és la prova
que es pot construir un tresor amb
quatre rals. Només cal que hom sigui
un geni...
Gemma Aguilera
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Memòries d’un aprenent de Gaudí
Pere Viñas va ser l’ajudant més jove de Gaudí en
l’oficina tècnica de la cripta de la Colònia Güell.
Aquest és un extracte d’un diari seu en el qual,
posteriorment, recordaria la seva feina al costat
del mestre. La família de Pere Viñas el va cedir
a Manuel Medarde per al seu estudi.
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en un “con truncat”. Les estries eren
geomètricament resoltes a mesura que
s’anava desbastant el gros de la pedra, per mitjà de reglades contínues
d’una plantilla a l’altra. L’originalitat
d’aquestes estries era que la que comença dalt en 8 centímetres, acabava a
la de baix 16 cm, però al mateix temps
desviada, o sigui, en diagonal. Les
estries no sortien de mitja canya, com
generalment s’acostuma a fer, sinó planes en reglades horitzontals. El conjunt
de les estries és d’una deformitat però
simètrica, molt singular i bonica.
No n’estic ben segur, però em sembla recordar que D. Antoni va dir que,
d’estries amb diagonal i planes en base
de columnes i diàmetres diferents, no
n’havia fet mai.
Aquells quatre jocs complerts de
columnes estan destinats a la planta de
l’església i naixeran per sobre de les
de la Cripta, que ja està construïda i
coberta, on avui ja s’hi celebren totes
les festes religioses, provisionalment.

M. MARÍN /M. MEDARDE

T

eníem una secció d’escultors amb
pedra (nosaltres els anomenàvem
picapedrers). Feien meravelles
geomètriques amb la pedra. La
meva feina sols era la de deixar-loshi plantejat el perímetre, que ho feia
amb pintura blanca perfilant una ratlla
prima i negra al mig de la blanca. Això
ho fèiem en les bases, tronc i capitells
de les columnes portades expressament
de Girona.
Com que jo hi intervenia, tenia ocasió
de manipulejar-hi entre ells picant amb
punxó la pedra. El primer dia no van
fer-ne cas, pensarien que era un caprici;
però en veure que hi agafava afició,
van ajudar-me a aprendre’n; a l’extrem
que, al desbastar, ja ho feia amb tota
desimboltura com ells. Quan ja estava
desbastat, llavors venia el procés de les
buixardes per a deixar-ho a punt d’usar
les escarpres molt fines i polir les cares
que es deixaven com el vidre.
Es van fer quatre bases úniques
d’aquell model, que primer va tenir de
fer-les amb guix el Sr. Beltran.
Ja em tens a mi, aprenent de pastar
el guix d’escaiola amb una palangana
per a fer un cilindre, quines bases eren
aproximadament de 80 cm de diàmetre. La ara de sobre del cilindre quedava reduïda a 60 cm i llavors presentàvem una plantilla de la circumferència
formant unes quinze o vint estries que
arribaven a tres quartes parts d’alçada
de la base. Amb aquesta mida hi presentàvem una altra plantilla a tot el
voltant. Com que aquesta plantilla era
de més diàmetre que la d’arrancament
de la columna, es convertia el cilindre

Imatge d’arxiu d’una visita a l’interior de la
cripta de la Colònia Güell.

En l’actualitat i no sabem fins quan,
aquests quatre jocs romanen estesos a
terra enmig del bosc en el mateix lloc
on es van treballar.
Em fa il·lusió avui, després de cinquanta-cinc anys quan encara veig
aquells pedrots per col·locar, als quals
jo hi tinc cops de maceta amb punxó i
buixarda!
Els altres quatre jocs de columna,
capitell i base ja col·locats, que arrenquen des de la planta baixa de la Cripta, el capitell i base no eren treballats
igual que els citats anteriorment sinó
rústics, tal com van sortir de la pedrera
han sigut col·locats, menys l’assentament dels junts que foren rejuntats amb
caldo de plom fos.
És molt curiós i de transcendència la
ideologia d’aquest sistema de construir
que D. Antoni va imposar. L’arquitecte
Sr. Gaudí no es va moure del davant
del “picapedrer” en el moment de trencar les esquerdes amb el mall, de cada
una de les sis cares que té les bases i
capitell. Va voler D. Antoni que amb
un sol cop de mall dels dels pesats, fos
arrencada una esquerda de cada cara,
per això es veuen uns buidats desiguals tot i que essent perfecte el tallat
en el perímetre hexagonal encarat a la
columna.
Aquest cas verídic i històric, de
molta originalitat, mereix contar una
anècdota, afalagadora per a mi, sobretot avui més documentat, comprenc
amb més coneixements el significat
d’aquell procedir.
Per mitjà del Sr. Beltran vaig enterar-me un dia conversant amb ell de
la bona impressió que D. Antoni tenia
de mi, respecte al meu comportament.
Amb paraules textuals, el Sr. Beltran
va dir-me:
“Mira, Pere, jo de tu aprofitaria
aquesta oportunitat; ahir D. Antoni em
va preguntar per tu, doncs et va veure
que picaves la pedra amb la maceta
i punxó i, com que això no és la teva feina, em va reprendre. Jo li vaig
contestar que al revés, que érets un
xicot molt treballador i intel·ligent, que

aprenies les coses amb facilitat i afició;
seria una llàstima que no es pogués
dedicar a un sol ofici. D. Antoni reaccionà dient-me: Bé, ho celebro, doncs
ho haurem de tenir en compte.
”Per això ara et dic, el dia que tinguis
ocasió, aprofita-la per a demanar-lo et
recomani a les seves amistats.”
Vaig agrair al Sr. Beltran les seves bones intencions, amb el propòsit
d’aprofitar-me’n.
Aquell dia que D. Antoni estava
present a la trencada d’esquerdes, ho
estàvem presenciant tots els de la Secció Tècnica i, com que el resultat va ser
satisfactori, D. Antoni estava content
com no l’havia vist mai. Van passar
uns quants dies i ja hi havia muntada
una columna complerta. Francament
no agradava ningú. El propi D. Eusebi
Güell seguit de mossèn Gaspar i fins el
propi arquitecte Sr. Berenguer, s’atrevien a demostrar-li el seu desacord
referent a aquella barroera trencada de
les bases i els capitells.
D. Antoni va aguantar el xàfec de
tots, amb aquell somriure que jo qualifico de “mofeta”; però no es defensava
per a res, semblava com si es digués,
¡no us importa, si no us agrada deixeuho! Però un dia a dintre l’oficina, D.
Antoni a l’hora de berenar va dir-me:
-I tu, Pere, que no berenes?
-Sí senyor, quan vostès ho hagin
fet. (Jo tenia que parar la taula i treure
del cistell el berenar que consistia en
pernil, llangonissa, formatge, pa i vi,
que jo mateix anava a cercar a casa de
mossèn Gaspar.)
D. Antoni, passat d’alguna vegada
que agafava una mica de formatge,
generalment sempre berenava d’unes
quantes figues seques i ametlles o avellanes torrades, que ell mateix portava
a les butxaques.
—I, què, sembla que t’agrada treballar amb el Sr. Beltran?
—Sí senyor, molt.
—Ja veig que esteu ben avinguts. ¿I
a tu, t’agrada tot el que veus ací?
Aquesta pregunta em va sufocar; no
me l’esperava i, un bon xic torbat, vaig
contestar:
—Sí, D. Antoni, m’entusiasma, tot
m’agrada molt; jo no havia vist enlloc
lo que veig ací.
Vaig donar-me compte que li va
complaure la meva cortesia i per això
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Imatge d’arxiu de les obres de la cripta de la Colònia Güell, Patrimoni Mundial de la Unesco des
de 2005. Pere Viñas hi treballà com a aprenent de fuster i picapedrer.

a continuació, em vaig atrevir a fer-li
una pregunta:
—D. Antoni, l’altre dia, quan vostè
estava presenciant el tallat d’aquelles
bases, vaig notar-li una complaença en
el resultat, una satisfacció que jo no
vaig poguer comprendre ni endevinar i
em té molt intrigat.
Jo m’anava a estendre a demostrar-li
que aquelles esquerdes desiguals no
quedaven prou bé, però recordo que D.
Antoni em va mirar frunzint les celles,
com demostrant-me la impertinència
de la pregunta. Jo estava atzarat, esperant l’efecte de la meva imprevisió, per
això no vaig continuar parlant.
No succeí lo que m’esperava, doncs
D. Antoni reaccionà a favor meu i, dirigint-se al Sr. Berenguer:
—Què et sembla, Francesc! Un altre
que, tot i no dir-ho clar, sembla que
tampoc li agrada. Però hi ha un atenuant a favor d’en Pere; a ell l’intriga

saber el perquè a mi sí que m’agrada.
Aquesta pregunta, amics, em veig obligat a contestar-la.
I dirigint-se a mi, digué:
—Tu, Pere, ets jove i segur que
encara no has llegit la Bíblia i menys
l’Antic Testament. Doncs bé, quan el
llegeixis veuràs que Déu ordenà a Moisès que, quan aixequés temple de pedra
per a Ell, no la profanés obrant-la, sino
colocant-la tal com surt de la pedrera,
per així evitar al màxim de sorolls
estridents, no agradables al Senyor,
durant la construcció del Temple.
”Jo he procurat amb aquestes cinc
columnes –continuà dient D. Antoni–
seguir el precepte que Ell manà, encara
que només ho he fet simbòlicament,
quan que tot ho hauria d’ésser en
conjunt.
Efectivament avui, llegint la Bíblia,
descobreixo en l’Èxode, art 20 del
Decàleg fascicle 25: “Si m’aixeques
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altar de pedres, no ho faràs de pedres
afaçonades, perquè a l’aixecar el teu
cisell sobre la pedra, la profanes”.
També ara comprenc el perquè D.
Antoni tenia prohibit terminantment
el cridar, discutir o barallar-se dins de
l’obra.
La importància que avui hi dono a
aquesta anècdota no li deuria haver sapigut donar antany, ja que no recordo
els comentaris que probablement sorgiren d’aquesta escena històrica que,
sens dubte, jo vaig provocar.
Avui m’agradaria poguer comprovar
quin efecte els hi deuria haver fet a
D. Eusebi i mossèn Gaspar, que s’enterarien! Perquè estic segur que el Sr.
Berenguer els hi ho contaria, encara
que només fos per un aclariment i
apaivagar el regust d’aquelles bases.
Però jo també em pregunto ara:
Per què D. Antoni no els hi va donar
a ells aquella explicació quan es queixaven de que no els hi agradava? No
seria que D. Antoni (i és veritat que ho
era) era molt susceptible?
El Sr. Beltran em va contar una
vegada que D. Eusebi Güell i mossèn
Gaspar, conversant amb D. Antoni, se
li exclamaven que a la gent no els hi
agradaven alguns detalls de l’obra. A
lo que responia ell, dirigint-se a Don
Eusebi:
—A vostè sí li agrada?
—A mi sí, m’agrada!
I era veritat; D. Eusebi estava completament identificat amb els gustos de
Don Antoni.
—Doncs dels demés no se’n preocupi, no hi entenen!
Tots sabem que tots els detalls observats a l’obra de la Sagrada Família
tenen un significat aclarit i fet públic,
pel propi Sr. Gaudí, però m’atreviria a
pronosticar que n’hi hauria algun que
sols ell ho sabria i no va volguer o
poguer manifestar-ho.
Em fa suposar aquest meu criteri, el
fet claríssim que D. Antoni no tenia la
intenció de revelar el significat bíblic
de les pedres, si jo també hagués dit
ben clar que no m’agradaven.
Jo crec avui que, gràcies al temor
d’ofendre’l (que ben a punt hi vaig
estar), D. Antoni ens va aclarir aquell
significat que ningú s’imaginava, tot
i estar enterats els que llavors havien
llegit la Bíblia.
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“S’han dit moltes coses
de Gaudí que són falses”
Marià Marín i Manuel Medarde van deixar durant
un any les seves feines per dedicar-se, “vint-iquatre hores, set dies a la setmana”, a posar en
ordre una investigació que es remunta al 1989,
quan en Manuel va localitzar gairebé 6.000
documents d’Antoni Gaudí relacionats amb la
construcció de la Colònia Güell i la seva cripta.
Són un equip compenetrat, historiador de l’art i
arqueòleg, totalment enganxats a Gaudí. I no n’hi
ha per a menys, han destapat un Gaudí inèdit,
desmuntant, amb papers, una pila de tòpics sobre
el gran arquitecte.
n quart de segle estudiant la
seva obra, analitzant gairebé
6.000 documents personals
que detallen amb una precisió
del tot increïble el procés de construcció de la cripta de la Colònia
Güell i el seu cost, i una munió
de testimonis que van conèixer-ho.
Ho deveu saber absolutament tot,
d’Antoni Gaudí.

U

—MANUEL: Jo pensava que sabia
alguna cosa de Gaudí, i després d’investigar-lo durant tots aquests anys
m’he adonat que en sé molt poc. Us ho
dic de tot cor, perquè és un descobrir
constant.
—MARIÀ: Ni de bon tros. Encara
esperem saber-ne molt més, perquè
sense cap mena de dubte apareixeran
més documents i d’alguns dels que ja
tenim n’hem estudiat només una part.

—Vàreu deixar la vostra feina durant un any per dedicar-vos a Gaudí
i a crear una exposició permanent al
Museu Diocesà de Barcelona. Allà

s’hi poden trobar autèntiques joies.
Algunes, per cert, que heu arreplegat de les escombraries... I d’on han
sortit els documents?

—MANUEL: És veritat, vam recollir
de les escombraries algunes peces que
es van trobar a la cripta i que algú va
llençar quan se’n va començar la restauració, que ara està aturada perquè
està sotmesa a un procés judicial. Una
part dels documents els vam trobar a la
mateixa cripta, on els veïns de la Colònia els van amagar durant la Guerra
Civil perquè no fossin cremats –cal dir
que a la Colònia l’església, el capellà
i les monges no varen ser perseguits,
sinó reciclats per a tasques socials–,
d’altres me’ls han cedit descendents
de treballadors de Gaudí. Vaig passar
diversos anys anant cada cap de setmana a la Colònia a parlar amb antics
treballadors i gent que coneixia Gaudí,
i al final, ells també s’entreguen a la
investigació i et recompensen amb
més informació.
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Manuel i Marià, arqueòleg i historiador, són un tàndem irrepetible. Apassionats i generosos, ofereixen el resultat de la seva investigació a EL TEMPS.

—Feu de periodistes, d’historiadors, d’arqueòlegs...

—MARIÀ: Fem una mica de tot perquè, després d’haver digitalitzat i classificat tota la documentació, ens vam
adonar que, juntament amb diverses
peces, eines i objectes també recuperats, i amb altra documentació més o
menys inèdita o coneguda, se’ns obrien diferents línies d’investigació.

—Alguns investigadors que han
teoritzat sobre Gaudí hi han ficat
cullerada sense tenir documents que
ho confirmessin. En el vostre cas,
cada afirmació que feu l’acompanyeu d’un document o d’un objecte.
S’han dit barbaritats?
—MANUEL: Moltes. La fiabilitat del
testimoni de persones que van treballar
amb ell o que n’eren amics és molt
alta, però s’ha de contrastar. Això a
banda, hi ha qüestions que s’han donat
per fetes i que no són certes, perquè
mai no s’han qüestionat i simplement
s’havien deduït. S’han dit moltes coses

de Gaudí que els testimonis i la documentació demostren que són falses: ni
estan documentades ni ho estaran mai.

—Per exemple?

—MARIÀ: Una de molt repetida, que
Gaudí improvisava. Doncs no, ho tenia tot calculat al mil·límetre perquè
treballava amb metodologia científica.
És així com va revolucionar no només
l’arquitectura, sinó la gestió empresarial, les relacions laborals i fins i tot la
concepció d’una colònia tèxtil amb el
seu amic el comte Güell. També s’ha
dit que les formes creades per Gaudí
són extravagants i que estava tocat del
bolet. És del tot fals, és un gran observador de la natura i tot en la seva obra
té un significat i una funcionalitat. El
mateix Gaudí, quan l’acusaven d’improvisar, deia que ell era un geòmetra
de l’arquitectura. Res no és capriciós
en ell. Per exemple, els finestrals de
la cripta: estan pensats per a aprofitar
des del primer raig de sol fins a l’últim
qualsevol dia de qualsevol estació de

l’any. Si apareix un problema nou,
inventarà si cal la tecnologia necessària per a resoldre’l i, a mesura que
descobreixi, avanci, innovi, modificarà
l’obra: això no és improvisar, sinó tot
el contrari i aquesta és una de les grans
revolucions de Gaudí que no s’explica,
la que li va permetre trencar els límits
de l’arquitectura.
—MANUEL: O la figura del Gaudí
persona. Era molt humà, amb unes
ideologies llibertàries, en certa mesura anarquistes, coneix perfectament
el Manifest Comunista i el seu gran
amor, la Pepeta, és una llibertària en
tota regla.

—Aquest llibertari anava a missa
tots els dies, com també s’ha assegurat?

—MANUEL: En Marià i jo som molt
cartesians. I ens preguntem: està documentat? Es pot demostrar? Doncs nosaltres podem demostrar que no anava a
missa cada dia, perquè tenim una sèrie
documental des de 1903 fins al 4 d’oc23 D’ABRIL DEL 2013
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tubre de 1914 escrita per Gaudí setmana
a setmana. Tenim la referència de les
hores en què començava a treballar a
la cripta i quan acabava, els bitllets del
tren, els tiquets del dinar... Simplement,
no tenia temps d’anar a missa diària, si
més no en aquesta època.
—MARIÀ: I tant, que n’era, no s’entén ni ell ni la seva obra sense aquest
esperit, però la seva religiositat és la
del cap somiant però els peus a terra,
de revolució social absoluta. És un home capaç de citar Moisès mentre està
construint un altar i a la vegada fer-ho
amb la mentalitat de renovació religiosa europea més moderna. Per exemple,
sabem que, quan treballaven al recinte
que havia de ser l’església, no permetia que ningú cridés ni renegués, de la
mateixa manera que els deia “llegiu
la Bíblia però no deixeu de llegir el
Manifest Comunista”.

—Precisament, gràcies als testimonis orals i a la documentació que
heu aplegat, assegureu que la Colònia Güell també era una excepció
entre les colònies tèxtils de principis
del segle XX, revolucionària des del
punt de vista social i cultural. Què la
feia diferent?

—MARIÀ: Era una colònia obrera on
es troben els nous aires de renovació
social de l’Església amb un cert caire
llibertari, on la cultura, l’escola i l’esport són elements clau de la dignitat de
les persones. Güell va crear la colònia
fora de Barcelona per evitar els conflictes socials com el terrorisme groc,
el terrorisme anarquista o el pistolerisme. Va posar en pràctica un model
social igualitari basat en l’educació,
fa cent anys totalment inèdit, i a més,
l’escola va ser pionera en la immersió
lingüística. Aquí s’acaba l’analfabetisme i gent pagesa i treballadora acaba
dominant tres llengües. A més, l’esport
forma part de la vida quotidiana dels
treballadors, com també el teatre i la
biblioteca, escola bressol, dispensari,
economat que gestionen els treballadors mateixos, caixa d’estalvis, etc. És
un model específic que no té rèplica
enlloc més del país.

—Els documents també destapen
un Gaudí empresari que revoluciona
28 EL TEMPS 23 D’ABRIL DEL 2013
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—Dieu que Gaudí aconsellava els
treballadors que llegissin la Bíblia.
Com a mínim era religiós?

Vista general de l’interior de la cripta, amb els paraboloides hiperbòlics. A l’esquerra, Manuel

la gestió de l’empresa i els processos.
En què va ser avançat al seu temps?

—MANUEL: Inventa el just in time
–producció sobre necessitats reals i
sense estoc excessiu al magatzem– mig
segle abans que l’apliquin els japonesos. Gaudí optimitza els recursos,
utilitza materials de la zona, reutilitza,
recicla, estalvia, etc. El seu estudi de
la cripta esdevé un laboratori d’assaigs
aplicables a la Sagrada Família, dissenyant sistemes estructurals i constructius mai abans vistos. És un innovador,
té un pla d’innovació i recerca totalment avançat als seus temps. De fet,
s’inventa una mena d’Autocad avant
la lettre amb un enginyer, un nano
de 14 anys que vol saber el perquè
de tot, i un manobre, que coneix tota
la tradició constructiva i els materials
més eficaços. Aquest és el seu equip.
Més que deixebles, Gaudí necessita
col·laboradors. S’erigeix com a creador-gerent responsable d’una empresa
col·lectiva.

—Un arquitecte treballant amb
un enginyer? Això també és una
revolució!

—MARIÀ: Absolutament. Ho tenim
documentat i creiem que va ser el
primer. Gaudí redefineix el rol de
l’arquitecte, més que un divo sembla
un director d’orquestra que sap treure
el millor de cada músic i de cada ins-

trument. Estem davant del coworking
en estat pur, no pretén fer escola sinó
treballar en equip, els membres del
qual diran, opinaran, preguntaran. I a
la vegada fa un treball interdisciplinari: quan li cal, treballa amb químics,
òptics, físics, astrònoms, teòlegs, filòsofs i músics.
—MANUEL: Fixeu-vos quin és
l’equip tan inaudit que revoluciona
l’arquitectura amb Gaudí arquitecte:
un enginyer, un paleta i un nano que
n’està aprenent. Qui hauria contractat
un manobre i un nen per a revolucionar
l’arquitectura?

—També heu pogut demostrar que
Gaudí va ser pioner en la millora de
la seguretat laboral a la fàbrica tèxtil
d’Eusebi Güell. Què va aportar?

—MARIÀ: Per exemple, va dissenyar
una tamboret perquè les dones que treballaven als telers tinguessin una bona
postura, perquè patien de mal d’esquena d’estar tantes hores dempeus. A la
cripta, els treballadors havien de portar
màscara perquè feien pols en picar la
pedra, i tots havien de fer la pausa per
esmorzar i berenar. Per a Gaudí i Güell
la seguretat era transcendent, a banda
de les bones condicions laborals que
tenien els treballadors, la prova és que
a les obres de Gaudí no tenim constància que mai hi hagués hagut cap
accident laboral. Cap ni un!

Gaudí inèdit
—Així doncs, canvia la història de
Gaudí després de l’anàlisi d’aquests
5.842 documents?

explica un detall constructiu de Gaudí.

—Presenteu Gaudí com un cap
molt atípic, que té una relació estreta amb els seus treballadors.
Lluny de la supèrbia que inicialment demostrava quan treballava a
la Sagrada Família.

—MANUEL: Per a Gaudí els treballadors són els seus col·legues. Ells li
tenen un respecte i consideració, però
tenen la confiança de dir-li el que
pensen, de preguntar quan no entenen
o de disculpar-se, i ell té els seus
moments de mal geni però després
reconeix que s’ha excedit i demana
disculpes. Allò que de debò el treia
de polleguera era trobar-se amb gent
que li fes crítica sense coneixement
ni arguments.
—MARIÀ: Gaudí conviu amb els
treballadors i els respecta. Tu ets el
fuster, jo vull que em facis això però tu ets el que domines la matèria:
treballem en equip. Ell és el director d’orquestra, però necessita que
li diguin per què sí o per què no, o
de quina manera. Tots els testimonis
recullen aquest diàleg. Però és cert
que en Gaudí no és així de sempre,
al principi de treballar a la Sagrada
Família tenia una actitud molt més
distant, però amb el temps fa una
evolució vital i humana fins al punt
d’acabar arremangat menjant botifarra amb els treballadors.

—MARIÀ I MANUEL: Sí, totalment!
—MARIÀ: Queda clar que era un
científic de l’art. La tècnica és imprescindible, sense tècnica i art racional
no hi ha arquitectura. I evidentment,
que era un mal arquitecte és mentida,
perquè tots els edificis estan fets amb
una enginyeria, unes solucions i uns
mètodes del segle XXI, que ell inventa
tot just començar el segle XX i que
podem resumir en les formes reglades,
en els paraboloides hiperbòlics.
—MANUEL: De fet, Gaudí ja treballava com avui ho fan els arquitectes:
en 3D i amb computadores, però
abans que s’inventessin! Utilitza fotografies amb uns visors per veure-hi
en tres dimensions i saber així l’impacte que tindrà sobre el paisatge
l’edifici que encara ha de construir.
I la maqueta estereostàtica (la famosa maqueta invertida), que és un
sistema de càlcul d’estructures, ja el
fan absolutament revolucionari. Tot
això està explicat en els documents
que hem trobat, i per tant, el Gaudí arquitecte que hem descobert és,
senzillament, un geni que va avançar
tècniques que es popularitzarien un
segle més tard.

—És evident que el Gaudí arquitecte no s’ha interpretat correctament...

—MARIÀ: A la facultat em van ensenyar modernisme en un sol dia, i em
van dir que Gaudí era un pèssim arquitecte però un gran decorador... I no ha
estat fins a finals del segle XX que els
grans arquitectes no s’han adonat que
Gaudí condensa tots els coneixements
que pot i inventa una nova manera de
construir i amb formes noves. Tenia
l’actitud i el gest d’un geni: repetia
que el fet que ningú no hagués provat
abans alguna cosa no era motiu per a
no intentar-ho.
—MANUEL: Gaudí ha estat valorat
internacionalment abans que a casa
nostra, on encara no ho és prou, perquè no s’ha entès la seva obra i perquè
s’han donat per fetes moltes coses que
s’han demostrat falses.

—Què vol dir Salvador Dalí quan
diu que Gaudí practica una arquitectura orgànica i comestible?

PORTADA
—MARIÀ: Dalí és dels primers a adonar-se que Gaudí era genial. Comprèn
que les solucions estranyes provenien
de l’estricta funcionalitat de la natura, en la qual s’integra perfectament
l’obra. La cripta de la Colònia Güell és
una església enmig del bosc, amb columnes que són arbres i si mireu per les
parets hi trobareu petxines i musclos!
Fixem-nos també en el trencadís: és un
invent increïble: recicles el rebuig de
ceràmica, vidre o elements naturals, ultaresistent, es neteja fàcilment i s’adapta a qualsevol superfície. Som a l’època
del triomf de l’impressionisme i del
puntillisme en pintura, i Gaudí en trasllada la tècnica òptica a l’arquitectura
amb el trencadís, amb dissenys propis
fins al mínim detall. Tot plegat no podia
deixar de cridar l’atenció del surrealista
crítico-paranoic que era Dalí.

—Com és el veritable Gaudí,
doncs?

—MANUEL: És un revolucionari de
l’arquitectura. La cripta de la Colònia
Güell és la mostra del coneixement
tècnic i precís fins a l’infinit de Gaudí.
Un home que construeix amb el 80%
de material reciclat i és capaç d’aprofitar les deixalles, és molt més que un
arquitecte, és un un científic de l’art
racional i alhora simbòlic. En aquest
sentit, diu que el simbolisme és el llenguatge dels analfabets, i l’aplica a les
seves obres perquè sap que no saben
llegir ni escriure però la simbologia de
la seva terra i el seu entorn l’entenen
perfectament.
—MARIÀ: Podríem trobar mil imatges de Gaudí, perquè realment és polièdric. Però n’hi ha una que per a
mi ha estat reveladora: és una simple
maça que conservem al Museu Diocesà de Barcelona. L’home que revoluciona l’arquitectura; que construeix
la Sagrada Família, l’edifici més alt i
impossible de l’època, que ho fa amb
paraboloides hiperbòlics mai fets servir abans que el tenen encaboriat en
càlculs inimaginables; el geni, s’entreté amb una maça. Se li trenca el mànec
i no la vol pas llençar, així que per a
aprofitar-la agafa la pota d’una cadira
espatllada i l’encasta com a mànec. No
és un geni?
Gemma Aguilera
Àlex Milian
23 D’ABRIL DEL 2013

EL TEMPS 29

