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Editorial

En el Procés de renovació de l’Art sacre a Catalunya, TAÜLL en aquest nº 46, es proposa
analitzar i donar a conèixer la influència produïda per l’Encíclica Mediator Dei (1947) i el
Discurs de Pius XII en el I Congrés Internacional d’Artistes catòlics (1950) i també la del
Concili Vaticà II (1965) en les realitzacions artístiques d’us i servei religiós en el domini de
l’ORFEBRERIA, L’ARGENTERIA i LA JOIERIA.
No cal recordar que a Catalunya i concretament a Barcelona, les obres són molt importants
tant en quantitat com en qualitat..En algun cas, les peces úniques dissenyades i obrades per
artistes, poden competir amb les procedents de tallers reconeguts, però es considera oportú
posar especialment l’atenció en les aportacions d’aquestes darreres, de producció continua,
no seriada, perquè això permet més l’anàlisi d’una evolució i renovació.
Sembla oportú considerar que en el tema que ens ocupa no cal separar les obres en els dos
períodes proposats inicialment (1950-1965) i (1965-fins a l’actualitat), atesa la dificultat per
establir, en alguns cassos, la data de realització de les obres i, a més, perquè la constatació de
la influència de les Normes sorgides del Concili Vaticà II si bé és natural que es produeixi en
temes com la construcció de noves esglésies o l’arranjament i disposició de nous presbiteris
(que de fet s’està produint) és possible que no afecti tant a la evolució dels vasos i objcctes
sacres que, des dels precedents més pròxims segueix els criteris i models estilístics successius
fins arribar a una austeritat i depuració formal, no exempts, sovint, d’espiritualitat.
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Orfebreria, argenteria i joieria - Art Sacre
per NARCÍS NEGRE TIBAU

E

ls precedents més pròxims a la primera fase (1950-1965)
del Procés de Renovació de l’Art Sacre de Catalunya en el
camp de l’orfebreria, l’argenteria i la joieria poden ser datats
a partir de l’any 1850.
En termes generals i exceptuant alguna passantia anterior,
es pot acceptar que, entre la data esmentada i el 1900, es
produeix el pas gradual de la menestralia artesana a un nivell
creatiu, competitiu i modern en lògica correspondència amb
la societat industrial en què es troben implicades aquestes especialitats.
Una dada que reflecteix clarament aquest canvi és que l’any
1888, a la ciutat de Barcelona es registren cinquanta cinc
joiers i argenters actius que, sovint, del fundador inicial passen a formar un equip familiar, es consoliden i adquireixen un
rang social important i pròsper.
Limitant aquest fet a l’art religiós, al servei de la litúrgia i
de l’ornament, cal assenyalar en primer lloc que en aquest
període que comprèn la Revolució industrial, el Modernisme,
el Noucentisme i les Avantguardes, no es troben realitzacions
tan importants i nombroses com les produïdes en èpoques
anteriors, especialment en els segles XIV, XV i XVI ni, fins
i tot com les corresponents al Renaixement i al Barroc. No
obstant això, la singular organització i continuïtat gremials
de les nissagues de Barcelona, moltes actualment actives, ha
permès aplegar notícies i, a voltes, conèixer arxius complets
i abundós material.
A més, el setè i darrer volum dels “Llibres de Passanties”
conservats al Museu de Història de Barcelona, en el qual es
guarden, des del segle XV al XIX, els dibuixos dels exàmens
per obtenir el grau de mestre en orfebreria i joieria, ofereix
una referència dels fundadors d’aquestes nissagues i de la
data d’aprovació de l’esmentada prova. Malgrat que, d’una
manera resumida, una bona part d’aquests orfebres i joiers i
els seus successors apareixeran en el relat, es considera oportú indicar el nom i el títol de mestre d’aquests fundadors.
Magí Clarà (1835), Vicenç Sunyer (1838), Josep Masriera
(1838), Rafael Carreras (1844), Antoni Ginabreda (1844),
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Francesc Cabot (1852), Josep Clarà (1852). Uns anys després el gremi es va dissoldre (1869) i va funcionar com una
organització independent.
Convé indicar que en el transcurs del període molts dels protagonistes que figuren com a precedents són també actius.
En la branca dels orfebres, argenters i joiers això resulta especialment freqüent, a vegades per la longevitat d’alguns i, més
sovint, pel fet de perdurar les nissagues esmentades fins als
nostres dies tal com s’ha esmentat.
Al llarg del temps és freqüent la relació entre Barcelona i París
mitjançant exposicions, concursos i contactes personals que,
àdhuc actualment, es poden apreciar en els productes d’art
sacre provinents de les dues ciutats. A l’Exposició de París de
l’any 1855 hi participen argenters i joiers barcelonins entre els
quals Francesc d’Asís Carreras, que hi va exposar un eclèctic
calze d’argent i pedreria. Uns anys més tard (1867) va obrar la
gran custòdia per a la catedral de Lleida i, un altre orfebre, Josep Burgués la custòdia d’or per a la catedral de Valladolid.
A mesura que s’apropen els inicis del Modernisme, Barcelona era
ja un centre notable, pràcticament industrial, d’orfebreria, argenteria i joieria. L’any 1888, a l’Exposició Universal hi van participar
els dos fills de Masriera, Carreras, Cabot, Vaqués, Bruny i Belau, correntment amb obres de tendència històrica. Quatre anys
més tard, a l’Exposició d’Indústries Artístiques els concurrents i
les peces d’orfebreria religiosa es van reduir i va continuar predominant l’eclecticisme, amb barreja d’estils: neogòtic i neobizantí
en el calze, tríptic i setrilleres de Carles i Josep Torruella, neogòtic en la custòdia de Manuel Belau Gallegos i neoplateresc
en la custòdia obrada per Juli Vallmitjana.
Pròximes ja al canvi de segle es van celebrar les grans Exposicions de Belles Arts de Barcelona (1896 i 1898) amb més participació d’expositors forasters que catalans. Entre els forans cal
destacar la presència dels argenters mallorquins, ja freqüents a
la ciutat: els Aguiló, els Bonnin i els Pomar, Antoni Pomar
Aguiló i Bernat Pomar i Fuster, el qual a l’Exposició del 1896
va presentar un calze de plata sobredaurada amb esmalts i pedreria d’estil “modern”, equivalent al que avui es diria moder-

nista. En aquests moments una de les peces més destacades va
ser la custòdia per a la Col·legiata de Santa Anna presentada a
la Sala Parés de la ciutat comtal, l’any 1898. Era de plata massissa sobredaurada; dissenyada per Macari Golferichs i obrada per l’abans esmentat Belau. Segons les notícies, era d’estil
gòtic sense cap traça o tendència modernista.
A les acaballes del segle, l’argenter Josep Ignasi Ginabreda
va realitzar una bella peça: el calze i la patena del bisbe Torras
i Bages (Museu Diocesà de Barcelona) que, si bé conservaven
traces del goticisme tradicional mostraven aspectes Art Nouveau que poc temps més tard, adoptaria plenament.
L’any 1872, Francesc Masriera i Vidal i els seus dos fills Josep
i Francesc Masriera Manovens es van traslladar del carrer
Vigatans al carrer de Fernando, llavors de moda, seguint un
pelegrinatge comercial freqüent en el gremi que, des del barri
pròxim a Santa Maria del Mar (Argenteria, Vigatans, Plateria)
s’anava apropant als llocs més “moderns” (Plaça de Catalunya,
Passeig de Gràcia...) d’acord amb el ritme i l’expansió de la
ciutat. En el Modernisme, es va produir una consolidació i rellevància de la nissaga Masriera, certament no tant pel trasllat
de botiga sinó pel caràcter emprenedor del fundador, el qual,
entre altres aspectes, va comprendre el valor de l’aplicació de
l’esmalt en la joieria i la miniatura i va introduir aquest producte
a Barcelona després d’haver-lo estudiat a Suïssa amb Pelegrí,
col·laborador de l’empresa i brillant esmaltador.
En les mateixes dates de l’obra de Ginabreda, els germans
Masriera van realitzar el bàcul de l’eminent bisbe Josep Torras
i Bages, modelat per l’escultor Josep Llimona l’any 1899. La
magnífica obra, exposada l’any següent en l’aparador de la
joieria, era d’argent daurat, excepte el drac, que es deixà de
plata galvanitzada. La diadema estava ornada de diamants
roses i petites aplicacions d’esmalt es disposaven en uns

escuts situats entre la part superior de la peça i el pal de
suport. El bàcul, ofrena del Cercle Artístic de Sant Lluc, pot
ser considerat una de les primeres obres d’orfebreria religiosa
del Modernisme. Va ser destruït l’any 1936. Sortosament, a
la Catedral de Vic se’n conserven dues reproduccions. Altres
orfebres, com els Carreras, futurs socis dels Masriera cap el
1915, podrien ser inclosos en el mateix estil quan realitzaven
obres de disseny d’altres artistes, però continuaven encara en
el tradicionalisme en peces com la custòdia d’or i pedreria per
a la parròquia de la Concepció de Barcelona de l’any 1905,
neogòtica amb detalls modernistes.
Entre els Masriera, va destacar Lluís Masriera i Rosés
(1872-1958), el qual era un pintor bó i apassionat, tal com
van ser, abans i després, altres orfebres. Aquesta bona preparació artística és essencial per arribar a l’excel·lència en el
camp de l’orfebreria i la joieria.
L’any 1889, als disset anys d’edat, seguint les passes del seu
pare, va anar a Ginebra per estudiar amb Lossier, un bon especialista en la tècnica de l’esmalt llemosí i que aplicava el famós creador René Lalique en uns moments en els quals París
destacava en el camp de l’orfebreria internacional i va trobar
la manera d’obtenir l’esmalt translúcid. Aquest tipus d’esmalt
es va anomenar “esmalt de Barcelona” i va formar part, amb
gran èxit, de les joies i peces que representaven una flora i
fauna sorprenents, d’una manera nova. Al taller varen cuidar
molt l’emmotllatge de les obres importants i això va permetre la seva reproducció que, no obstant, sempre acabava sent
una obra única a causa dels canvis que es feien en els acabats

1. Calze d’argent i dibuix amb creu incisa.
2. Calze d’argent i dibuix amb grafismes.
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1. Calze bisbe Torras i Bages.
2. Bàcul bisbe Torras i Bages.
3. Bàcul bisbe de Tuy.
4. Custòdia de la Catredral de Tarragona.
5. Ostentori i custòdies.
6. Custòdia de la Catedral de Vic.
7. Custòdia Caputxins Diagonal.
8. Dibuix corones.
9. Motlles de guix i joies acabades.
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amb cisell (a l’obrador hi havia un artesà excel·lent, Narcís
Perafita), esmalts o pedreria.
En orfebreria religiosa cal remarcar, també, el bàcul obrat per
al bisbe de Tuy, peça molt notable realitzada pels Masriera
l’any 1907 amb figures en alt i baix relleu, així com imatges
sobre fons d’esmalt i pedres precioses. Avui es guarda al Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Es poden apreciar diferències notòries entre aquest bàcul i el del bisbe Torras
i Bages. En aquest, el cercle superior és buit i la corba que
enllaça amb la part vertical és estructural, decorativa i rítmica
alhora, no exempta de gran qualitat en escultura i relleus. El
bàcul de Tuy és més abarrocat; el cercle superior és tancat i,
en general, hi ha més figuració, sovint sobre fons d’esmalt. La
unió amb el pal, a l’altre bàcul reduïda a un relleu amb escuts
esmaltats, en el del bisbe de Tuy, s’aprofita per disposar-hi
una representació figurativa, també, sobre fons d’esmalt.
La creu pectoral per al Papa Lleó XIII va ser una altra obra molt
notable de Lluís Masriera. Treballada en baix relleu, contenia ametistes que, en transparència, mostraven relíquies dels
sants canonitzats pel pontífex i, a la part inferior, s’hi disposava un esmalt representant la concòrdia entre el treball i el
capital recordant l’encíclica del mateix papa.
Més endavant, en el declivi de l’Art Nouveau pel que fa a les
arts decoratives, es van produir, encara, peces de gran qualitat
com la custòdia de la Catedral de Tarragona (1922) encàrrec
de l’arquebisbe Vidal i Barraquer, dissenyada per l’arquitecte
Bernardí Martorell i executada per Sanosa, Miralles i Bagués.
Va ser malmesa parcialment durant la guerra civil però actualment està bellament reconstruïda.		
La nissaga Cabot és un clar exponent d’alguns aspectes,
abans esmentats, que caracteritzen el gremi d’orfebres i joiers
barcelonins. D’una banda, el continu canvi d’establiment i de
ubicació en la ciutat i, de l’altre, la comú actitud d’assolir un
alt nivell en el treball i en la societat en què es trobaven immersos. Pel que fa al canvi d’establiment i de nom, ho van
fer set vegades (dues al carrer d’Argenteria i les cinc restants,
successivament, al de Fernando, a la plaça de Catalunya, a
la Gran Via, al Passeig de Gràcia i a la plaça de Sant Gregori
Taumaturg) i en relació amb la categoria sòcio-cultural, un
dels familiars va arribar a les cotes més altes.
L’empresa va començar amb Francesc Cabot i Ferrer, nascut
a Mataró, el qual va obrir la primera botiga al carrer Argenteria l’any 1842 i va obtenir la passantia el 1852. Va traslladar la botiga al mateix carrer l’any 1899, on es va obrar el
tríptic d’argent de la Mare de Déu de Montserrat (1903) i
l’any següent l’estrella de diamants de la Mare de Déu de la
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Mercè, obres d’un estil conservador, goticista amb aspectes
modernistes. A la mort de Francesc Cabot van començar
els desplaçaments indicats al carrer de Fernando i l’any 1905
a la Plaça de Catalunya (1905) a un local on, entre els anys
1922 i 1924 varen fer reformes, varen canviar el nom de la
raó social pel de Joaquim Cabot, successor de Vda. i fills de
Francesc Cabot, van participar en exposicions, aconseguint
diversos premis entre els quals el Gran Diploma d’Honor i Medalla d’Or de l’art litúrgic a Roma, durant els pontificats de
Pius XI I Lleó XII. L’any 1931, amb el nom de Joaquim Cabot
Rovira, van traslladar la botiga i el taller a un local de la
Gran Via decorat per Santiago Marco. En aquesta època van
realitzar la corona de la Mare de Déu de Queralt i la corona i
el ceptre de la Mare de Déu de Montserrat, canelobres i altres
objectes per a l’església. Dos anys després de la mort de Jordi
Soler i Cabot, el nét de Joaquim, els seus fills van obrir una
nova botiga a la plaça de Sant Gregori Taumaturg. 		
Dels tres fills de Francesc, fundador de la nissaga, Francesc
Cabot Rovira (Mataró, 1848- Barcelona, 1918), Emili Cabot Rovira (Barcelona 1854-1924) i Joaquim Cabot Rovira
(Barcelona, 1861-1951), en el camp de l’orfebreria i joieria
varen destacar amb obres originals i de qualitat Emili i Joaquim. Emili va ser un bon maquetista de joies en les quals
és evident la tendència modernista. Va obrar la corona de la
Verge de Queralt (Berga, 1916) magnífic treball d’orfebreria
i joieria. Es va dedicar a activitats artístiques i intel·lectuals
i a col·leccionar obres d’art com també ho va fer, en major
grau, el seu germà petit Joaquim, el qual va aprendre l’ofici
als vint anys, quan ja mostrava un gran interès per la llengua
i la cultura catalanes participant en la major part d’activitats
que es produïen a la ciutat, sovint amb càrrecs importants de
caire cultural i també econòmic. Va emprendre i va patrocinar
iniciatives, com la de la construcció del Palau de la Música
Catalana, que va encarregar a Domènech i Montaner l’any
1908 i, a més, va confiar la confecció de la Senyera de l’Orfeó
Català a Gallissà i les rajoles del Parenostre en català per al
Santuari de la Muntanya de les Oliveres de Jerusalem a Font

1. Custòdia religioses adoratrius.
2. Creu pectoral.
3. Custòdia Col·legi Seminari de Montevideo (1.900).
4. Pectoral.
5. Calze.
6. Bàcul.
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i Gumà. Crític d’art i escriptor, va intervenir un temps en els
Jocs Florals de Barcelona i va patrocinar l’edició de cent mil
exemplars de l’Obra completa de Verdaguer, quan ostentava
el càrrec de President de la Diputació de Barcelona.
Una de les nissagues més antigues i que podria situar-se
gairebé al principi d’aquesta narració, és la dels orfebres i
joiers Sunyer. Però sembla que també aquest és el seu lloc,
durant el Noucentisme, època en la qual va destacar Ramon
Sunyer, un dels membres importants d’una raó social que
encara persisteix amb el cognom del fundador, Vicenç
Sunyer Torelló (1819-1887), que es va establir al carrer
de Sant Pau de Barcelona i va obtenir el títol de mestre en
orfebreria j joieria segons passantia de l’any 1838.
El seu fill Josep Sunyer Parera (1850-1919) va iniciar la
seva formació amb estudis de pintura i escultura, va aprendre l’ofici del seu pare, assistint a l’escola d’art del prestigiós
Francesc Galí i a l’Escola d’Arts i Oficis i es va perfeccionar en
la feina en el taller dels Carreras, com ho va fer també el seu
fill gran, Ramon a l’edat de tretze anys i un altre jove artista,
Jaume Mercadé.
Ramon Sunyer Clarà (1889-1963) fill de Sunyer Parera i
d’una filla de l’orfebre Magí Clarà, va aprendre a l’escola
d’art de Francesc Galí. Va participar en una Exposició del
Cercle Artístic de Sant Lluc, a la Sala Parés, l’any 1912.
L’any 1875 havien traslladat la botiga i el taller al carrer
de l’Argenteria i quan va morir el seu pare, varen passar a
un lloc més important a la Gran Via de les Corts Catalanes
(1925) on hi treballaven més de 50 artesans, entre joiers i
argenters. Va destacar en orfebreria religiosa i com a renovador de l’art litúrgic. En l’Exposició d’Arts Decoratives Modernes de París (1925) obté Medalla d’Or en joieria i també
va rebre el mateix guardó l’any 1929, participant en el Saló
d’Artistes reunits de Barcelona. A la Triennal de Milà (1936)
va obtenir Diploma d’Honor i Medalla de Plata i l’any 1947
va guanyar dues Medalles d’Or en les modalitats de joieria i
orfebreria a l’Exposició Nacional d’Arts Decoratives de Madrid. El Foment d’Arts Decoratives de Barcelona (FAD) li va
retre un homenatge l’any 1955 i li va dedicar l’Exposició “50
anys de joieria”; a més, a la III Biennal Hispanoamericana
d’Art va obtenir el Gran Premi d’Honor per joieria i també va
participar a la III Fira Mundial de Nova York. L’any 1959 va
ingressar com a membre de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona i l’any 1960 S.S. Joan XXIII li va atorgar la
Creu Ecclesia et Pontifice.
Oriol Sunyer i Gaspar (1923-1990) representa ja la IV generació familiar i el fet comporta canvis notables i, d’altra banda
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Custòdia petita de la parròquia de Palafrugell

lògics, ateses les evolucions que afectaven l’art des de l’Art
Deco a les avantguardes.
Oriol Sunyer va aprendre l’ofici de joieria i argenteria a l’edat
de 18 anys al taller familiar que continuava amb el mateix
nombre de professionals especialistes a la Gran Via. Va aprendre pintura i escultura, que, en els inicis, el van influenciar en
l’expressió de la seva inspiració en la natura. L’any 1956 va
succeir el seu pare com a dissenyador, orfebre i director de

Custòdia major de la parròquia de Palafrugell

Copó de la parròquia de Palafrugell

l’empresa, que es trobava en el seu màxim nivell. Les peces,
resultat d’un procés de recerca i experimentació (a vegades
obtingudes precipitant or líquid sobre terra silícica) van adoptar un llenguatge més abstracte. La seva obra va ser reconeguda internacionalment i exposada al Victoria and Albert Museum de Londres i als Estats Units. Durant els anys 1973-76
va ser l’únic representant espanyol a la Internacional Jewellery
Arts Exhibition del Japó.

Rafel Sunyer i Vives (1962) va constituir la Cinquena generació de la nissaga. Va cursar estudis de disseny i interiorisme
a l’escola Eina i va prendre la direcció del negoci familiar l’any
1992. En les seves obres mostrava una influència arquitectònica amb tendència al minimalisme. L’any 1993 ve ser seleccionat per a participar en l’Exposició organitzada per orfebres
FAD amb suport de la Generalitat de Catalunya, i el mateix
any i el següent els seus dissenys es van publicar a l’Anuari del
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Calzes de plata,
plata i ivori i
creus d’argent.
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Disseny de Catalunya. Durant els anys 1997-2000, el taller
de la Gran Via estava molt ocupat en la restauració del baldaquí de l’altar major de la catedral de Girona (segle XIV),
obra de gran interès, la més important de la península en
aquell període i de primer ordre en l’orfebreria europea. Va
col·laborar en molts projectes realitzats pel seu germà Tonet
Sunyer, arquitecte. La joieria va ser convidada a participar en
l’exposició itinerant “Catalunya tierra de acogida” que va recòrrer 26 ciutats espanyoles. Els anys 2010-2012 va ser membre de la Junta de Govern del Col·legi de joiers de Catalunya
i va intervenir en la reforma de l’escola d’aquest Col·legi. Va
col·laborar amb l’escultor Jaume Plensa en la realització de
joies-escultures de petit format dissenyades pel reconegut artista. Actualment la botiga, de disseny acurat, està situada al
carrer Rector Ubach de la ciutat.
Des del Noucentisme comença l’aparició d’artistes nous, sense relació amb el model de nissagues predominant fins aleshores i que, com acabem d’apreciar, continua encara la seva
permanència. L’argenter o joier és, ara més sovint, un artista
que conjumina la seva vocació primordial pictòrica o plàstica
amb una labor artesana en la qual intervenen màquines i
altres especialistes.
És el cas de Jaume Mercadé i Queralt (1889-1967) de qui
Francesc Pujols deia: “El Mercadé pinta com si enjoiés i enjoia
com si pintés”. Excel·lent dibuixant i pintor amb una obra i
una visió sensibles i essencials del paisatge tarragoní i alhora
notable argenter que, després d’una lleu influència del Modernisme i del Noucentisme, va copsar el valor de les peces artesanes com a obres d’art en una exposició d’escultures amb
esmalt de Marià Andreu, va rebre influències de l’escultor i a
voltes argenter, Pau Gargallo, amb les seves creacions de coure i ferro aplicades a joieria, i dels argenters nòrdics, especialment del famós dissenyador danès Jordi Jensen (1866-1935)
sense renunciar a les arrels mediterrànies.
Va néixer a Valls, on el seu pare tenia una botiga de regals. Va
cursar els estudis al col·legi dels Escolapis amb el pare Josep
Aragonès, que el va orientar cap el món del dibuix i la pintura.
A l’edat de setze anys, el seu pare el va enviar a Barcelona
per aprendre al taller de joieria del Gremi, situat al carrer de
la Boria, i després va entrar al taller d’argenteria de Jaume
Sunyer i Parera, pare de Ramon Sunyer. En alguns dibuixos
d’aleshores es percep la influència de Masriera. El pare Aragonès, que continuava preocupat per la seva formació, li va
aconsellar que, conjuntament amb l’ofici d’argenter practiqués el dibuix i la pintura a l’Escola d’Art Francesc d’A. Galí,
el gran pedagog mestre impulsor de la llibertat creativa de

notables artistes. Mercadé hi va fer amistat amb Joan Miró,
Josep Llorens Artigas, Rafael Solanic, Rafael Benet, Ignasi Mallol, Francesc Vayreda, Esteve Monegal, Josep Aragay i Antoni
Puig Gairal. Amb Mallol, Monegal i Vayreda van realitzar una
estada de vint dies a París.
Després del viatge, es va instal·lar a Valls i va obrir una botiga
de joieria al costat de la del seu pare. Durant set anys (19091916) va pintar paisatges de l’entorn i interiors d’esglésies com
la de Santes Creus, amb traces on predominaven les àmplies
pinzellades de color, pròpies segurament de l’Escola Galí. Es
va relacionar amb Robert Gerhard, músic d’origen suís nascut
a Valls, el qual valorava la cultura catalanista de Mercadé.
L’any 1916 es va traslladar a Barcelona, deixant la botiga de
Valls al seu germà petit Pau, va obrir un taller a la Rambla de
Catalunya i es va traslladar posteriorment al carrer Pau Claris.
Va iniciar un període que duraria uns 9 anys, influenciat per
les formes de la joieria i l’argenteria tradicionals catalanes,
renaixentistes i barroques, que Folch i Torres li havia mostrat
als llibres de Passanties. L’any 1917 va exposar joies i pintures
a les Galeries Laietanes, en una mena de presentació dels
seus treballs a la ciutat. Va repetir exposicions al mateix
lloc als tres anys següents. Puig i Cadafalch en va quedar
impressionat i això potser va ser motiu per poder accedir com
a professor a l’Escola Superior de Bells Oficis uns anys més
tard. En la visita a l’Exposició d’Art francès al Palau de Belles
Arts de Barcelona, Mercadé va confirmar la seva idea o
concepte de la joieria com a art. L’any 1919, amb el seu amic
de Valls Robert Gerhard, van fer un viatge a França, Suïssa i
Alemanya, on van comprar fotos d’argenteria; el mateix any
va tornar a Suïssa. L’any següent, l’Escola Tècnica d’Oficis
d’Art de la Mancomunitat de Catalunya el va contractar com
a Mestre de Joieria i Argenteria, així com també de professor
de Dibuix de Taller aplicat als Oficis de Metall. Va realitzar un
bell conjunt d’objectes de culte (copó, Vera Creu, encensers,
canadelles, naveta i salpasser) per a l’Institut de Cultura i
Biblioteca pública de la Dona. L’any 1923 va participar en
l’Exposició-Concurs de les Galeries Laietanes, i Lluís Plandiura
li va adquirir el quadre “Les fàbriques¨, actualment al MNAC,
obra característica d’aquest període en el qual predomina la
temàtica suburbial de Valls.
L’any 1924 va participar a l’Exposició Nacional de Belles Arts
de Madrid i l’any següent va presentar una peça d’orfebreria
en representació del Foment de les Arts Decoratives a
l’Exposition Internationale des Arts décoratifs de París; va obtenir un Diploma i la Medalla d’argent. Influenciat per la joieria francesa i pel danès Georg Jensen, que l’any anterior havia
obtingut el Gran Premi en una Exposició del Moble a Barcelo-
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na amb unes obres d’argenteria compactes, rítmiques, de traç
i superfícies vibrants, Mercadé va iniciar un període marcat
per l’estil Deco. L’any 1929 va traslladar el negoci al Passeig
de Gràcia i posteriorment va crear la raó social MERCADÉ S.A.
Tres anys després va fer una important Exposició d’argenteria
a la Sala Parés. El President de la Generalitat de Catalunya
Francesc Macià a través del seu conseller de Cultura Ventura i
Gassol li van encarregar la realització de la Medalla d’Or de la
presidència de la Generalitat. Durant els anys 1941 al 1961 va
exposar, amb una certa regularitat, pintures a les Galeries Syra
de Barcelona. L’any 1941 es va dissoldre MERCADÉ S.A., traslladant el seu despatx-botiga a Rambla de Catalunya i l’any
1945 va establir relacions contractuals artístiques amb Manolo Hugué. En ocasió de celebrar els seus 25 anys de joier, va
fer una exposició de joieria a les Galeries Syra. L’any 1952 va
participar a l’Exposició d’artistes barcelonins a Panamà, i l’any
següent a la Fira de Mostres de Santiago de Xile. L’any 1956

1. Jaume Mercadé, interior i exterior reliquiari, plata, esmalts
i coral.
2. Vera Creu d’argent, cristall de roca i malaquites amb
el sant Crist d’esmalt de l’institut de Cultura i B.P. de la
Dona.
3. Làmpara votiva per a la mare de Déu de Montserrat.
4. Calze de plata i pedres precioses.
5. Corona de luxe de la Mare de Déu de la Candela. Argent,
or i coralls i turqueses escut de Valls amb esmalts.
6. Corona nen Jesús (Valls).
7. Corona de plata de la Mare de Déu de la Candela (Valls).

6

7

va ser nomenat Membre d’Honor de l’Associació d’Art Actual
de Barcelona i va realitzar la corona per a la mare de Déu de
l’Aballera, Prades (Tarragona). Dos anys després va començar
l’etapa informalista. L’any 1960 va rebre la medalla d’argent a
l’Exposició nacional de Belles Arts de Madrid, secció de pintura; igualment, va participar a la Tercera Biennal d’Alexandria,
on va obtenir la medalla de bronze i va realitzar la custòdia
per a l’església de Betlem de Barcelona. L’any següent es va
exposar la llàntia votiva de la mare de Déu de la Candela.
L’any 1965 va participar a l’Exposició Nacional de Belles Arts
de Madrid i va rebre el Premi de l’Ajuntament de Madrid.
Va exposar joieria al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, amb
motiu dels actes i de la mostra de Cien Años de Joyería y
Orfebrería Catalanas.
			
Manuel Capdevila i Massana, nat el 1910, va formar part
de l’avantguarda artística. La seva formació es va produir
primerament al taller familiar. Als catorze anys d’edat va
assistir a les classes de pintura de Francesc d’A Galí a l’Ateneu
Politecnicum i l’any 1925 es va incorporar al taller de joieria
del seu pare, col·laborant en obres d’argenteria importants.
L’any següent va fer una estada de sis mesos a París, molt
profitosa perquè va poder conèixer i estudiar la pintura
d’avantguarda, cosa que va enriquir la seva vocació que,
com ocorre en cassos similars, es va desenvolupar de manera
important en la pintura i també en la seva interessant obra
d’argenteria i joieria en la qual les formes orgàniques, pures
i netes predominen i esborren les restes de neobarroquisme
i són manifestació de les realitzacions coetànies europees de
les quals en deuria rebre influència, especialment de l’artista
Jean Hans Arp, amb motiu de l’Exposició de l’Associació
d’Amics de l’Art Nou, ADLAN, a la joieria Roca de Barcelona.
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1. Nativitat. Relleu d’argent cisellat.
2 i 3. Calzes d’argent.
4 i 5. Llàntia del Sardanisme d’argent (Basílica de
Montserrat).
6. Corona Kolbe.
7. Interior del sagrari d’argent.

Capdevila va defensar sempre el treball d’equip i, sovint, l’ús
de materials senzills, pedres de platja erosionades i/o rierencs
i ferro aprofitat amb voluntat expressa de posar en joc materials pobres per tal d’extreure’n la màxima expressivitat.
Els anys 1933 i 1934 va ser vicepresident del FAD i durant
els tres anteriors a la Guerra Civil va exposar la seva obra al

Saló de Montjuic. Restablerta la Generalitat de Catalunya,
va rebre l’encàrrec de realitzar la Medalla del President del
Tribunal de Cassació de Catalunya i el mateix any (1934) i
més endavant (l’any 1961) va obrar la Copa anyal del FAD.
L’Any 1936 va ser convidat al Primer Saló de Decoradors de
Barcelona i a la “Triennale” de Milà, des d’on es va traslladar
a París, on va fixar la seva residència i treball fins al 1940. Al
“Saló de Tardor” d’aquesta darrera ciutat, l’any 1938, hi va
exposar sis fermalls d’argent i laca, actualment a la col·lecció
del MNAC. Va realitzar la “Llàntia de la Sardana” pel
Monestir de Montserrat l’any 1947 i va començar un període
d’orfebreria monumental amb treballs com l’antipendi, el
baldaquí, les portes del cambril i altres destinats a l’aixovar
litúrgic del Monestir. La seva amistat amb l’abat Aureli M.
Escarré li va comportar encàrrecs de diverses obres personals
i per al culte. En ocasió del traspàs de l’abat, va col·laborar
amb l’escultor Rebull en la realització de la seva mascareta.
Del 1948 al 1957 va participar en les edicions del “Saló
d’Octubre” del qual era soci fundador.
Si en la primera desena dels anys trenta havia establert un
equip que resultava ser una vertadera escola de joieria, l’any
1950 va fundar l”Aula de joieria” a l’Escola Massana de Barcelona, on va impartir el seu mestratge. Va guanyar el Premio
Navidad de les Galeries Laietanes ex aequo amb Ramon Rogent i va participar al Concurs Internacional “The 1960 Pittsburgh International Carnegie Institute” Pennsylvania, amb el
quadre El Sacerdot. El Museu d’Art Modern de Panamà va
adquirir l’obra Crisantems, l’any 1952 i, l’any següent, va participar com orfebre a l’XI “Salón de los Once”, presentant la
“Corona Kolbe” a suggeriment d’Eugeni d’Ors. L’any 1955,
a la “III Biennal Hispanoamericana” va obtenir un premi de
pintura i allà també hi va presentar les portes del cambril de
Montserrat. Va participar a la “International Exhibition Modern Jewellery 1890-1961” organitzada pel Victoria and Albert Museum de Londres i l’any següent, 1962, va promoure des de l’Escola Massana la gran exposició de joieria de la
“Kunst Werkschule” de Pforzheim.
L’any 1966, amb Alexandre Cirici Pellicer, Antoni de Moragas i Cesáreo Rodriguez Aguilera van organitzar la gran exposició “Cent anys de joieria catalana” celebrada al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i Balears, va col·laborar en el premi
literari “La Lletra d’Or” i va crear la “Medalla de l’Associació
Espanyola de Crítics d’Art”, concedida a Picasso, Miró, Chillida, Ortega Muñoz i Subirachs entre d’altres. El mateix any
va obtenir la Medalla, realitzada per Subirachs, a la millor
exposició. L’any 1967 va rebre la “Medalla d’Or” de l’Estat
de Baviera a la Fira de l’Artesanat de Munic; a Saragossa va
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guanyar el”Primer premi” i la “Medalla d’Or” en la “IV Bienal
de Arte” i el “Primer premi de pintura i Medalla d’Or” a la
“Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes”.
El Cercle de joiers de Barcelona va oferir un Sagrari de plata
al Monestir de Montserrat, el qual va ser projectat i realitzat
amb la col·laboració dels seus fills Joaquim i Elisenda. L’obra
es va integrar a l’altar de l’escultor Subirachs. L’any 1978 va
participar en diverses exposicions de pintura en homenatge a
l’abat Escarré, el 1980 va realitzar la ”Medalla President Macià” per a la Generalitat de Catalunya i el 1981 va participar a
l’exposició “La Catalogne Aujourd’hui” a París i a l’exposició
itinerant per Espanya “1900-1980 8o Anys de Joieria i Orfebreria Catalanes”. L’any 1983 va realitzar la restauració de
l’Urna de Sant Ermengol a la catedral de la Seu d’Urgell i l’any
següent va rebre la “Medalla del FAD” i el nomenament de
“Soci d’Honor amb distintiu d’Or”. El Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya li va atorgar la “Creu de Sant Jordi”(1986) i va rebre un homenatge del Cercle de Joiers de
Barcelona i de la Federació Catalana de Joiers, Orfebres i Rellotgers. L’any 1991 va ser nomenat Soci d’Honor del Conservatori de Música del Liceu.
L’any 1993, el Departament de Cultura de la Generalitat va
organitzar al Palau Moia, juntament amb la Sala Parés de Barcelona una “Exposició Antològica” de la seva obra de pintura
i orfebreria. El mateix any el Museu Nacional d’Art de Catalunya i un temps després (1999) el Museu d’Arts Decoratives,
van adquirir diverses obres seves de joieria i orfebreria. Va ser
elegit “Acadèmic Honorífic de la Reial Acadèmia catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, l’any 1994 i el 1998 va rebre la “Medalla d’Or al Mèrit Artístic” de l’Ajuntament de Barcelona. El
Museu d’Història de Catalunya va exposar en permanència la
“Medalla del Tribunal de Cassació de Catalunya”, realitzada
l’any 1935. El Museu de Montserrat va organitzar, l’any 2000,
l’Exposició homenatge “Capdevila pintor i orfebre”.
Alfons Serrahima (1906-1988), nascut a Sarrià, va iniciar la
seva formació al taller d’Antoni Urpí, al mateix barri de Barcelona, perfeccionant després el dibuix al Cercle Artístic de
Sant Lluc.
A l’edat de 25 anys va començar a exercir l’ofici d’argenter i
joier, destacant per la seva austeritat formal, rebutjant l’estil
decoratiu Art Deco i el neo-barroquisme presents, encara, en
l’orfebreria barcelonina i adoptant un estil purista de formes
de disseny precises i personals i exemptes d’ornamentació.
Va presentar la seva primera exposició a la Sala Parés, l’any
1931. A l’Exposició monogràfica “La Taula parada”, organitzada pel FAD l’any 1933 a les estances del Palau Planàs
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Custòdia d’argent i boletes de coral.

Calzes argent i ivori.

Corona Verge de la Mercé (plata+jade).

Tron de la Mare de Déu de Montserrat - Cimbori.

Sagraris de plata.
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(xamfrà Passeig de Gràcia- Gran Via); entre els molts titulars
coneguts corresponents a cada taula, hi figuraven, en argenteria, Alfons Serrahima i Manuel Capdevila, possiblement
els més joves entre els assistents. Tres anys després, Serrahima va obtenir el primer èxit professional, guanyant el Concurs i l’encàrrec de realitzar el bastó del President del Tribunal de Cassació de Catalunya i, guanyant també la Medalla
d’Argent en la VI Triennal de Milà, en la qual també hi van
participar i obtenir guardons Ramon Sunyer, Jaume Mercadé i Jacint Roca. En l’àmbit religiós, una de les seves obres
més destacades va ser la col·laboració en el tron de la Mare
de Déu de Montserrat, on hi va obrar el cimbori, i una altra de
les aportacions importants va ser el disseny i realització de les
corones i ceptres de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona
i del Nen Jesús del mateix conjunt.
Cal ressaltar la labor de Serrahima en el camp del disseny,
tant per la seva aportació personal com per la intervenció
en els problemes que sorgiren en formar-se, vers els anys
50, l’Institut del Disseny Industrial de Barcelona (IDIB) i les
gestions per legalitzar-lo a càrrec de la Junta Gestora, en la
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qual a més d’arquitectes, crítics d’art i dissenyadors hi figurava Alfons Serrahima, el qual, l’any 1960 essent president del FAD, va col·laborar en la legalització i en la creació
de l’Agrupació de Disseny Industrial del FAD, adoptant les
sigles ADI/FAD.
L’any 1967 va obtenir la Medalla de Plata a la Biennal de Punta del Este - Uruguay i, l’any següent i, a més, el 1970 va rebre
premis a les exposicions de l’Art en l’Esport. Cal esmentar
que una part de la seva obra és constituïda pels seus trofeus
esportius, dels quals en guarda unes 80 peces el Centre Excursionista de Catalunya.
La Joieria Sant, segona i tercera generació de la família a partir dels anys 30, en els quals Ramon Sant Mercader va iniciar
la nova raó social juntament amb els seus familiars Alfons
i Rafel Serrahima, és la que actualment regenta el negoci
que a partir dels anys 70 està a càrrec dels dos fills de Ramon
Sant, Eduard i Mercè Sant Corominas, que comparteixen
la seva vocació creativa i comercial amb una nova generació
composta per Carolina i Eduard Sant Malois.

Aureli Bisbe va néixer a Barcelona l’any 1923. Cursà els
estudis primaris al Grup Milà i Fontanals i a l’escola pública
catalana dirigida per Rosa Sensat; va estudiar música des
del 1930 al 1937, al Conservatori del Liceu i durant els
anys 1938 i 1939, alternant amb treballs agrícoles, va continuar els estudis de violí amb el professor Poch a la Bisbal
d’Empordà.
Acabada la guerra civil es va incorporar al taller de joieria de
la família, on va rebre el mestratge del seu pare i de Puig Salines. Va ingressar a l’Escola Massana d’Arts i Oficis, seguint
els cursos de dibuix i pintura, de repujat, cisellat i gravat. Allà
va conèixer Jordi Aiguadé, ceramista, els pintors García Llort,
Toño Roda i Eugeni Foz, la pintora i escultora Elisenda Casas,
els germans Joan i Cesc Vila Rufas i Rius Serra, escultor, i també Mariona Lluch, il·lustradora, la qual més endavant seria la
seva esposa i excel·lent col·laboradora en disseny. L’any 1952
disposava d’obrador propi i va realitzar, amb la seva muller,
una original sèrie de medalles.
Amb l’objectiu de crear una obra moderna arrelada en la
cultura mediterrània, l’any 1960 es va agrupar amb Jordi
Aiguadé, ceramista, Joan Vila Grau, pintor, Jordi Vilanova,
interiorista i Jordi Bonet, arquitecte, fundant “La Cantonada”, des d’on van realitzar una obra civil i religiosa notable.
L’any següent (1961) va estrenar la seva botiga d’exposició
i venda a “La Pedrera” amb el Grup “La Cantonada” i l’any
1963 es va fer càrrec de la direcció d’Ars Sacra, participant
conjuntament en diverses exposicions. El mateix any, amb la
col·laboració de Daniel Giralt Miracle va inaugurar la Galeria
AS i va editar la revista “Qüestions d’Art” des del 1968 al
1972, any en el que va obrir l’estudi de disseny Aureli Bisbe
(D.A.B), d’acord amb els criteris que havien ordenat el seu
treball creatiu: reflexió constant, actitud vital i sentit crític
exigent, rigor tècnic i llibertat creativa.
En un resum abreujat de la seva activitat sòcio-cultural i artística cal esmentar que Aureli Bisbe durant nou anys va
ser President del Gremi Fiscal de Joiers, Rellotgers i Bijuters,
i al mateix temps, Vice-president del Gremi de Joiers. Va ser
també vocal del Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya, Vice-president del Foment de les Arts Decoratives
de Barcelona (FAD), President de l’Agrupació (A.A. FAD) delegada en el nostre país del W.C.C. World Crafts Council i
fundador d’Orfebres FAD.
L’any 1987 li va ser concedida la medalla del FAD i la distinció de Mestre Artesà per la Generalitat de Catalunya, i
l’any 1995 el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona
va acordar atorgar-li la medalla de la Ciutat al Mèrit Artístic
en la categoria d’or, de la qual se li va fer lliurament un any

Sant sopar.
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després, al Saló de Cent. El mes de novembre de l’any 2000
va ser escollit per formar part dels quatre membres del jurat
internacional que va triar i premiar les joies presentades al
Pòdium de Disseny INHORGENTA 2001, de Munic. Va rebre
el Premi Ciutat de Barcelona 2001 conjuntament amb els
joiers Joaquim Capdevila, Carles Codina, Xavier Domènech
i Ramon Puig, i el dia 27 d’abril de 2002, la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en reconeixement “als
mèrits que concorren en l’Il·lm. Sr. Aureli Bisbe i Latorre”, va
acordar designar-lo Acadèmic d’Honor.
Va exposar a New York, París, Munic (durant 8 anys seguits),
Iugoeslàvia, Estockolm, Tokio, Triennal de Milà, Franckfurt
Messe, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, i en moltes
ocasions a Barcelona, on també ho va fer conjuntament amb
l’equip de “La Cantonada”.
Pel que fa a l’obra sacra, a més de molta orfebreria eucarística cal assenyalar el Sagrari realitzat en col·laboració amb
Joan Vila Grau, per a Cochabamba (Colòmbia, 1965); diversos pectorals i anells per a l’Abat de Montserrat Aureli Maria
Escarré; calze regalat pels membres de l’Opus Dei al Sant
Pare Pius XII; pectorals i anells episcopals; llibre de poemes
a la Verge de Czestochova, donat al Sant Pare Joan Pau II;
creu processional per al Monestir de Poblet, commemorativa
del mil·lenari de Catalunya, cedida per la Unió de Religiosos
de Catalunya, l’any 1989; llàntia votiva per al Monestir de
Montserrat, donada per la Fundació Sardà Pujadas el 1991.
A les acaballes de l’any 1998, per part del Comú de Sant Julià de Lòria, del Rdm. Sr Bisbe de la Seu d’Urgell i Copríncep
d’Andorra, i de mossèn Dídac Martín, rector de Sant Julià
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de Lòria, va rebre l’encàrrec de realitzar el projecte de les
corones de la Mare de Déu de Canòlich, imatge del segle XIII
trobada al mateix indret on avui hi ha l’ermita. Realitzades
les corones en or i plata, gràcies a les donacions dels fidels
de Sant Julià, el 30 de maig de l’any següent, en aquell espai
d’alta muntanya es va celebrar solemnement la Coronació
de Nostra Senyora de Canòlich. L’any 2000 va obrar la Creu
Occitana en or i esmalt per a Monsenyor Miserachs, Músic
Major de Santa Maria la Major i Director de l’Escola de Música Sacra de Roma.
Després d’aquest estudi sobre el tema i d’obtenir dades
directes de les realitzacions de les notables nissagues
barcelonines, sense oblidar les obres individuals d’una
artesania artística d’alt nivell, és oportú emprendre
l’anàlisi i avaluació del procés de renovació de l’art sacre en l’àmbit estudiat. Això comporta riscos que cal
atendre i afrontar.
Un d’ells, primordial al nostre entendre, és conseqüència del fet que els crítics i els comentaristes experts en
el tema acostumen a referir-se, lògicament, al conjunt
de peces produïdes en un obrador o per un artista; és a
dir: l’orfebre, l’argenter i el joier realitzen jocs de cafè,
vaixelles, gerros i peces decoratives, penjolls, fermalls i
braçalets, elements per a ús i embelliment de la llar i
lluïment de les persones i, alhora, obres totalment diferents per a ús religiós i, sobretot, eucarístic que justifiquen, un estudi i una avaluació molt diferents. Això
mou a recordar i agrair la important labor d’orientació
realitzada per les publicacions Art d’Église, Art Sacré,
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1. Crist d’argent.
2. Dibuix d’una creu amb turqueses i amatistes. Pax gravat
en relleu sobre planxa d’or i fons oxidat.
3. Dibuix del Sagrat Cor.
4. Relleu del sant Sopar.
5 i 6. Calzes.

ARA (dirigida pel del dominic José Manuel de Aguilar,
prior del convent d’Atocha- Madrid- i director de la seva
residència d’estudiants), Chroniques d’Art Sacré i, a casa
nostra, l’abadia benedictina de Montserrat (dedicada
al foment de l’art sacre nou en la tasca tradicional de
reciprocitat i entesa amb els artistes, en l’estudi, la promoció i el mecenatge). Pel que fa a Montserrat, des del
Congrés Litúrgic celebrat l’any 1915, aquesta interacció
va ser fecunda i, en els anys 50, en el propi monestir es
va fundar el Grup Abadia de Montserrat, integrat per
monjos competents en el tema. És convenient recordar
també la labor realitzada pel FAD amb les interessants
exposicions d’art religiós a la cúpula del Coliseum abans
de la guerra civil i també la realitzada en el mateix lloc,
reconstruit després de la contesa l’any anterior al Congrés Eucarístic Internacional celebrat el 1952.

5

6

Cal atendre també uns altres aspectes que apareixen en
l’estudi i avaluació de les obres en el procés de renovació. La ràpida successió dels moviments artístics produeix,
paradoxalment, la seva persistència i el seu encavalcament i la mescla estilística en l’obra d’alguns artífexs, tal
com s’ha pogut apreciar. També els canvis sòcio-econòmics que, afegits a una creixent organització industrial
i a una producció per a la venda competitiva, minven
les possibilitats de creació als dissenyadors atrapats en
l’engranatge productiu, absorbent des dels inicis dels
anys seixanta, passats els temps d’estil conservador de la
postguerra i l’empenta renovadora dels anys 50. Tot això
dificulta una anàlisi crítica convincent del procés.
Potser la formulació de Louis Sullivan (1856-1924) ens
ajudarà en la intenció de resoldre el problema. La seva
frase (form follows function), la forma segueix la funció, fent dependre aquesta funció de la societat que la
crea, va ser, en el moment de l’avantguarda artística
una de les propostes del funcionalisme, relacionat sovint amb l’organicisme i el racionalisme. En la ràpida
successió d’estils: Modernisme, Noucentisme, racionalisme i avantguardes amb la interrupció de la guerra
civil i postguerra hi podem entreveure, en l’àmbit de
l’estudi, una tendència gradual de les formes artístiques cap a la supressió de l’ornament, atribuïble als
canvis socials i econòmics i a la coneguda tesi d’Adolf
Loos arquitecte publicada en el text “Ornament i delicte” (1908), en el qual relacionava el progrés cultural amb la progressiva anul·lació de l’ornament en tots
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els objectes quotidians, o també al “menys és més” de
Mies Van der Rohe, arquitecte.
El cert és que en la producció argentera dels anys 50 es
nota una tendència clara a reduir l’ornament sobretot
en els vasos sagrats i també en els objectes i ornaments
litúrgics. Les formes mostren, en general, una tendència vers la senzillesa, i la supressió d’afegits accentua
la funcionalitat i l’expressivitat dels objectes. En algunes peces, la col·laboració d’algun notable escultor,
n’enriqueix l’aparença; en d’altres, l’aplicació d’esmalt
o closca d’ou o un sobri relleu o cisellat, sense alterar
en cap cas la puresa del conjunt, enriqueixen l’obra seguint l’eslògan post modern “però més no és menys”
en contraposició a Mies.
L’encàrrec i la realització d’un calze, un copó o una custòdia han de produir en l’artífex un goig i, alhora, un
sentiment de responsabilitat i devoció en grau summe.
La relació forma-funció de Sullivan serveix per justificar aquest estat d’ànim: si l’abast de la funció és, aquí,
infinit quina no ha de ser l’exigència per a la forma?
Fréderic Débuyst, a Chroniques d’Art Sacré, ens ha
transmès amb la seva prosa ajustada i el seu encert,
la història del primer calze modern atribuït a Rudolf
Schwarz, autor reconegut de la primera església moderna (la del Sant Sagrament a Aix-la-Chapelle, de
l’any 1930): “Una pàgina característica de la seva autobiografia de creador d’esglésies ens n’explica la gènesi.
Els fets remunten a 1927, l’any en què Guardini convida
Schwarz al castell de Rothenfels, centre de les joventuts catòliques alemanyes (Quick born), per iniciar-ne
la restauració. Ell hi fa una primera estada de sis mesos,
però mancat de subsidis o ajudes, només pot començar
treballs preliminars. El meu primer treball, diu, ha estat
llavors el de concebre un calze per a la capella. Durant
sis mesos, cada dia hi he esmerçat moltes hores, fins
arribar a una forma veritablement estable i definitiva.
Schwarz fa, tot seguit, una anàlisi exemplar d’allò que
és un calze. Un vas per beure, d’entrada un vas, una
forma buida destinada a rebre un líquid, cosa que necessita un complement. Perquè és un vas per beure i
per tant una forma disposada a l’home, a la seva mà,
a la seva visió, als seus llavis. I sobretot, el que hom hi
beu és la mateixa sang del Senyor. De manera que, tot
i essent creat per l’home, el calze esdevé una forma
oberta vers Déu i marcada del més alt simbolisme. En
la tasca aparentment tan simple de concebre un calze, cal doncs retornar a una forma única una pluralitat
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d’elements formals i suprimir tot allò que pot resultar
arbitrari. Aquesta forma única ha de ser lliurement
descoberta i ha de dir i significar tot el que cal dir i
significar... Aquest calze ha estat de fet, la meva primera “església”. La seva corba evocava la vorera interior
de la terra. S’arrodonia tot seguit en volta, en cúpula
d’eternitat. Però, al mateix temps, era l’abric, l’estada
més íntima de l’univers...”
El calze de Schwarz comporta una fe profunda, una
actitud modèlica i una dedicació preferencial en el disseny i la realització dels vasos sacres eucarístics.
L’argenter no en té prou amb la mestria ni amb la seva
competència artística a l’hora d’obrar unes peces al servei de la Infinitud, i el sacerdot ha d’establir amb ell
una confiança i col·laboració extremes.

Calze modern de Rudolf Schwarz.
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Un prevere jubilat, coadjutor en les tasques i celebracions d’una parròquia urbana, endreçava a la sagristia
el “seu calze”, el receptacle “més preciós i íntim” de
les celebracions. Ho feia amb un deix de complaença,
d’admiració i de delicadesa, i el gest reverencial de les
mans revelava l’afecte entranyable per aquella joia que
havia compartit amb ell la seva vida sacerdotal.
Un altre mossèn molt jove es preocupava pel calze i la
patena de la seva primera missa; intervenia en el disseny amb un artista amic a qui, amb il·lusió continguda demanava afegir unes breus dades i una elemental
simbologia. Visitava sovint l’orfebre de Barcelona per
comentar i seguir el procés de creació.
Algunes persones grans recorden, encara, les celebracions clandestines de la guerra civil, on el calze i la patena d’argent eren substituïts per una copa de vidre i
un platet de porcel·lana que els assistents acceptaven

amb la deguda devoció i la mestressa de la casa, acabada la missa, recollia i desava en un lloc preferent de la
vitrina. Cap orfebre hauria obrat vasos sacres valuosos
i evocadors com aquells.
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OBRES D’AVANTGUARDA
MASRIERA
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CABOT
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SUNYER
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SUNYER
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MERCADÉ
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MERCADÉ

7
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1. L àmpara votiva d’argent i pedres fines per a la
marededéu de La Candela.
2. Custòdia.
3. V
 era Creu d’argent, cristall de roca, malaquita i
esmalt (Abadia de Montserrat).
4. C
 ustòdia d’argent i coralls, parròquia de Betlem de
Barcelona.
5. Custòdia d’argent amb pedreria i treball de filigrana.
6. C
 reu d’altar -argent, esmalt i pedres fines. Institut de
Cultura i B.P. de la Dona.
7. Dibuix per a la custòdia de la parròquia de Betlem.
8. C
 alze d’or, esmalt i pedreria. Institut de Cultura i B.P.
de la Dona.
9. C
 apsa d’or i argent, esmalt i pedreria. Institut de
Cultura i B.P. de la Dona.
10. Bàcul
10

11

11. C
 opó d’argent, esmalts i pedreria. Institut de
Cultura i B.P. de la Dona.
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CAPDEVILA

1

2

3

4

5

1. Copó d’argent.
2. Calze d’argent i esmalt.
3. Calze d’argent i laca japonesa.
4. Canadelles d’argent i laca japonesa.
5. Calzes d’argent gravat a l’àcid.
6. Calze d’argent i laca japonesa amb
closca d’ou.
7. Calzes d’argent gravat a l’àcid.

6

32

7

SERRAHIMA

1

2

3

4

5

6

1. Calze d’argent, ivori i pedreria.
2. Calze d’argent i àgata.
3. Calze d’argent gravat i pedres precioses.
4. Bàcul d’argent, ivori i pedreria.
5. Encenser d’argent.
6. Calze.
7

8

7. Custòdia d’argent i coral.
8. Bàcul d’argent i banús.

33

BISBE

1

2

3

4

5

6

7
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1. Dibuix projecte de Creu.
2. Creu de fusta noble i or.
3. Creu gravada i relleu. Argent.
4 i 5. Calzes d’argent treballat.
6, 7 i 8. Copons d’argent gravat.
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COL·LABORACIONS

Déu a la ciutat. Reforma de la rectoria
i del temple parroquial de Santa
Madrona al Poble-Sec (Barcelona)
per ELOI ARAN

A

ctualment, més de la meitat de la població del planeta
viu en grans aglomeracions urbanes.1 Aquest fet comporta tot un repte per la comunicació de l’Evangeli, que ha
estat tractat en diversos congressos i del qual també es fan
ressò diversos documents magisterials.2 El present article vol
compartir la resposta arquitectònica i pastoral que s’ha donat
a través de les intervencions realitzades a la rectoria i al temple parroquial de Santa Madrona del Poble-Sec, Barcelona,
realitzades pel despatx T113-Taller d’Arquitectura durant els
anys 2013 i 2014 (G. Giacalone, M. Viladot, E. Aran).
1. Un casal pels moviments obrers d’acció catòlica.
“Cal formar una xarxa de comunitats per un procés de sectorització territorial, complementari al d’ampliació de la pastoral
ambiental. Dit d’una manera més senzilla: cal explorar amb
més imaginació noves relacions entre el territori i l’ambient.”3
Una de les tensions pròpies de la pastoral a les grans ciutats
és el diàleg entre les comunitats locals, sovint en forma de
parròquies, i les comunitats específiques o ambientals, sovint
articulades entorn dels moviments. Tot i que és cert que la
pluralitat urbana demana una pastoral específica per a diversos grups culturals, també cal tenir en compte la visualitat i
“fisicitat” eclesial que proporciona una parròquia, a part de
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ser un lloc de trobada proper i de comunió eclesial que acull
la diversitat. Una solució a aquesta dicotomia ha estat la dels
condominis, entenent la parròquia com una comunitat de comunitats, amb una atenció i comunicació mútua que superi la
mera gestió d’un espai en comú o d’un edifici concret. La casa
de tots necessita d’un projecte pastoral compartit més enllà
d’acollir en el seu si a diferents grups.
En el cas de la rectoria de la parròquia de Santa Madrona del
Poble-Sec, la seva adaptació per tal d’acollir als moviments
obrers d’acció catòlica (ACO, GOAC, JOC i MIJAC) ha estat la
oportunitat per establir un diàleg fructífer entre la comunitat
parroquial local i els moviments sectorials. Les línies de força
varen ser les següents: Primerament crear un nou nucli de
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comunicacions verticals per complir i assegurar la independència de la vida parroquial i la dels moviments. Aquest nou
nucli es gira noranta graus respecte a l’existent per crear un
únic vestíbul d’accés a la rectoria i així separar les circulacions
entre els moviments, en vertical, i la parròquia, en horitzontal,
la qual manté els seus despatxos parroquials i el seu propi
vestíbul a planta baixa.
En segon lloc, es van zonificar els espais per als diferents moviments. Els espais d’un moviment no són unes sales on deixar-se caure per realitzar una activitat determinada. Aquests
espais han de tenir una certa qualitat perquè puguin ser
“apropiats”, que puguin ser tinguts com una casa, com “ecclesia” (assemblea) i lloc de convocació en la mateixa dinàmica del moviment. Per això, cada moviment té, com a mínim,
un espai exclusiu de treball per a la seva gent alliberada, una
sala de reunions i una zona de magatzem. A aquests requisits
bàsics se’ls sumen una o dues sales auxiliars que gestiona i
utilitza cada moviment de forma prioritària però que queden
obertes a l’ús comú.
En tercer lloc, es buscà minimitzar els espais supeditats a recorreguts per implementar-hi altres usos. La gestió fraternal
dels espais auxiliars facilita que no es perdi espai a la creació
de llocs de pas privatitzats i que els vestíbuls d’accés a les
plantes primera i segona, així com la terrassa de la tercera
planta, puguin ser espais comuns per a espais expositors, office, els nuclis de serveis i una altra sala de reunions.
Finalment, es va reformar part de la planta baixa per acollir satisfactòriament els usos quotidians de la parròquia, des d’un
nou magatzem, despatx i sala de reunions per a les activitats
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de Càritas Diocesana, fins a un altre office que dóna servei al
saló parroquial passant per la nova ubicació dels arxius parroquials.
2. Reforma interior del temple parroquial de Santa Madrona al Poble-Sec (Barcelona)
“Una cultura inèdita batega i s’elabora a la ciutat. El Sínode
ha constatat que avui les transformacions d’aquestes grans
àrees i la cultura que expressen són un lloc privilegiat de la
nova evangelització. Això requereix imaginar espais d’oració i
de comunió amb característiques noves, més atractives i significatives per als habitants urbans. (...)
Que boniques són les ciutats que, fins i tot en el seu disseny
arquitectònic, estan plenes d’espais que connecten, relacionen, afavoreixen el reconeixement de l’altre!” (Papa Francesc.
Evangelii Gaudium. Nums. 73 y 210)
El temple parroquial de Santa Madrona, conegut popularment com la “Catedral del Poble-sec”, és un edifici neogòtic
de finals del segle XIX realitzat per l’arquitecte Adrià Casademunt a imatge de la Basílica de Nostra Senyora de Lourdes, França. El 2013 es va clausurar el temple a causa dels
despreniments de diferents elements metàl·lics situats a les
claus de volta. Un cop sanejades les voltes es va optar des del
arxiprestat del Poble-sec per redissenyar l’espai interior de
manera que pogués acollir altres activitats pastorals mantenint el seu ús litúrgic, convertint-se així en un espai pioner a
l’Arquebisbat de Barcelona. Val a dir que aquest projecte va
ser reconegut també socialment sent una obra escollida pels
premis FAD el 2015.

La proposta es va centrar en els llocs on hi ha activitat, deixant per a altres etapes la rehabilitació de la pell interior
del temple i l’adequació d’espais complementaris. Per donar versatilitat al temple es va dissenyar una tarima tècnica
sobreposada al paviment al llarg de la nau principal i en
el creuer. Lliscant sobre la nau principal es va projectar un
moble separador que actua com a element de suport de
les activitats que es vulguin realitzar, ja sigui com office,
guarda-roba o venda d’entrades i control. Quant a l’espai
litúrgic, es disposà un nou presbiteri centrat sota la cúpula
del temple, buscant una distribució més assembleària i participativa. Com a element tècnic i simbòlic ha creat un baldaquí suspès sobre l’altar que incorpora els elements sonors
i lumínics adequats. Donant un final a la intervenció i també
amb possibilitat d’usos diversos en suport a les activitats
pastorals, s’incorpora una grada que colonitza l’escalinata
de l’antic presbiteri que emmarca i enllaça amb el nou espai
de celebració eucarística.
La intervenció recupera així la possibilitat de crear un “atri
dels gentils” o nàrtex en la seva primera part de la nau central, alhora que s’ajusta l’espai de les celebracions presidit per
la imatge de la patrona damunt l’antic presbiteri. La Il·luminació sectorialitzada, així com els plafons de projecció visual i la
instal·lació elèctrica permeten guiar l’atenció del participant
allà on cal. Les diverses activitats dutes a terme en aquest
espai, com ara la trobada de Laïcat XXI o la celebració de les
assemblees dels moviments obrers d’acció catòlica, confirmen
l’èxit reeixit del projecte, al qual li manca encara la gestió cultural-catequètica del nou vestíbul.
Actualment està en fase de projecte la remodelació de l’antiga capella del baptisteri, la qual es contempla com un espai
obert a la ciutat, que pot actuar de mode independent a la
resta del conjunt a través d’un accés vinculat al vestíbul principal, situat a sota de la torre del campanar. Es contempla també la possibilitat d’un paviment en continuïtat amb el carrer,
un retaule vinílic que incorpori l’skyline urbà de la ciutat i la
inserció en aquest del sagrari, en un eix visual per tal que actui
a mode de reclam de pregària des de l’exterior.

1 CASTELLS, M. Àngels i dimonis de les grans ciutats. La metropolitanització del món i el paper de la religió en els problemes socials
urbans. Dins de SISTACH, M. (2015) La pastoral de les grans ciutats
(Barcelona: Claret).
2 Per exemple Evangelii Gaudium (47, 71, 73, 74, 75, 77, 210, 257) i
Laudato Si’ (21, 148, 31, 44, 35, 45, 150-153)
3 GALLI, C.M. (2014). Dios vive en la ciudad. Barcelona: Herder. Pàg.
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Un nou “atri dels gentils”:
“Santa Cecília de Montserrat.
Institut Art i Espiritualitat Sean Scully”
per JAUME MAYORAL

E

n l’espai de l’antic monestir i de l’església romànica de
Santa Cecília de Montserrat s’aixopluga aquest veritable
projecte de diàleg entre fe i cultura. Un projecte que vol fer
possible aquesta necessitat de diàleg entre l’Església, la cultura i l’art contemporani, una aproximació reclamada pels darrers pontífexs i tant buscat en els darrers temps. La restauració
de l’antic monestir benedictí de Santa Cecília (consagrat l’any
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957) en els anys 2013-2014, va permetre tenir un nou espai
per poder oferir propostes endegades per l’Abadia de Montserrat. La intervenció en l’església de l’artista irlandès Sean
Scully i el treball amb l’equip del Museu de Montserrat va anar
forjant aquest projecte que va començar a caminar a mitjans
de l’any passat, amb la seva inauguració oficial (juny 2015).
Dins de l’església hi ha exposada producció de l’artista, amb
unes obres d’estil abstracte, i amb una força expressiva de
caràcter interiorista i contemplatiu, que convida al silenci i la
reflexió. En aquest marc esdevindria lloc ideal per engegar un
projecte que busca promoure els valors espirituals i artístics,
una recerca de l’estètica més plena que pogués proposar i
ajudar, si és vol, el creixement més interior i profund de qualsevol persona, més enllà de credos religiosos. Així neix l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully, una proposta que vol acollir
a creients i no creients, una manera d’obrir-se a través de l’art
i la cultura en un marc d’espiritualitat, a tots aquells que es
pregunten sobre la seva condició humana, que gaudeixen de
l’art en totes les seves riques manifestacions i produccions.
Una manera de recolzar-ho i a la vegada acompanyar-ho.
L’Institut promogut pel Museu de Montserrat i assessorat per
un Consell Assessor d’artistes i especialistes vinculats a l’art i la
cultura, vol aconseguir aquest acompanyament, als visitants
d’aquest espai, mitjançat un complert conjunt d’activitats:
- Sessions de meditació /contemplació silenciosa
- Conferències sobre temes d’estètica i espiritualitat per especialistes d’aquests temes
- Lectura o recitals de poesia “espiritual”
- Col·loquis sobre art contemporani
- Concerts
- Audicions musicals
- Conferències i col·loquis amb músics i compositors

Crèdits de les fotos: Raül Maigí / Museu de Montserrat

Totes aquestes propostes per poder oferir, un enriquidor diàleg entre fe i cultura com es recull en les paraules del Pare Abat
en el discurs institucional de la inaguració: “Efectivamente,
queremos que este conjunto de Santa Cecília de Montserrat
salga al encuentro de los anhelos humanos más profundos,
de las preocupaciones de nuestros contemporáneos, de sus
oscuridades y sufrimientos para invitarles a encontrar la luz y

la belleza, la razón del ser y la medida de las cosas, el sentido
de la existencia.”
Podreu trobar més informació del projecte, de l’espai i de les
activitats que porten a terme en el següent enllaç:
http://www.santaceciliamontserrat.com
http://www.santaceciliamontserrat.com/ca/institut
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Noticiari
L’EXPOSICIÓ “AQUA” A LA CIUTAT DE TORO
La Fundació “Las Edades del Hombre” ha tornat a programar una magnífica exposició a la ciutat i les esglésies de
Toro (Zamora), una vegada més amb aquesta exposició la
Fundació protegeix, difon i promociona l’art sacre de Castellà i Lleó i ja en porten vint-i-una edicions. Així fins a finals
d’aquest 2016 ofereixen als visitants una exposició amb 130
obres d’art sacre des de l’Edat Mitjana i fins als nostres dies
amb artistes contemporanis.
Els espais museístics es troben localitzats per una banda a la
Col·legiata de Santa Maria la Major i per l’altra a l’església
del Sant Sepulcre (les dues del segle XIII). L’exposició té,
com diu el mateix títol, com a protagonista l’aqua (l’aigua)
i aquest element simbòlic i tant present en la iconografia
cristiana i del seu art marca el desplegament del conjunt
d’obres. Repartides en grans blocs per oferir al visitant una
perspectiva amb més sentit i missatge, seran sis grans capítols: Aigua de Vida; preparant camins; els cels es van obrir;
Crist, font d’aigua viva; el bateig que ens salva i renascuts
per l’aigua i l’esperit. Des de pintures, escultures, objectes
litúrgics i altres per poder veure i valorar la gran riquesa iconogràfica i simbòlica de l’aigua en la història de la salvació i
en el missatge evangelitzador.
Amb obres de: Pedro de Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Salvador Carmona, i
també autors contemporanis com Antonio López o Carmen
Laffón.
Enllaç: http://aqva.lasedades.es/
JAUME MAYORAL
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Noticiari
“EL BOSCO. L’EXPOSICIÓ DEL V CENTENARI”
El Museo del Prado de Madrid acull des del 31 de maig i
fins l’11 de setembre de 2016 una de les grans exposicions
d’aquest any, que té com a protagonista l’obra artística de
Jheronimus van Aken (1450-1516), conegut com “el Bosco” (ell signava com a Jheronimus Bosch). Un pintor que va
plasmar d’una manera molt simbòlica i singular la temàtica
religiosa que ocupa la majoria de la seva obra, que recull
una iconografia i una tècnica que serà única a l’Europa del
segle XV i XVI.
Així mostrarà escenes de: la infància i la vida pública de Jesús, imatges de sants, escenes del paradís i de l’infern, el
món i l’home amb la temàtica dels pecats capitals, la Passió
de Crist. Una exposició amb més de 50 obres, de les quals 21
obres i 8 dibuixos són originals del pintor holandès i suposen
el 75% de la seva obra conservada, la majoria a España.
Un estil propi i peculiar que queda ben reflectit en la seva
tècnica pictòrica, així com uns continguts iconogràfics que
són suggerents i a la vegada difícils d’interpretar. A nivell de
simbologia hi ha ben present una teologia i el tractament
dels grans temes religiosos propis de l’època, abans enumerats. Realment la seva obra no deixa a ningú indiferent.
Només us cal veure les fotografies que acompanyen i l’enllaç
del vídeo. De segur que serà un dels grans esdeveniments
artístics d’aquest any.
Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=UsMELUxEs3g
https://www.museodelprado.es/
JAUME MAYORAL
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