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Editorial

Continuant l’estudi, l’anàlisi i l’exposició del Procés de renovació de l’art sacre a Catalunya en els
períodes 1950-1965 i de 1965 fins al temps actual, TAÜLL dedica aquest número 48 a la tasca
dels artistes vitrallers catalans en els esmentats períodes.
El vitrall, des de la seva funció primigènia i senzilla de tancar un buit i millorar-ne la protecció
envers els agents exteriors, ha experimentat al llarg del temps unes transformacions notables fins
a esdevenir, gràcies als progressos tècnics i a l’interès i l’aportació d’arquitectes, artistes i artesans,
una obra remarcable integrada en l’arquitectura, digna de figurar en la història de l’art.
Tal com va ocórrer en la societat i en altres facetes de la cultura i de l’art, durant la Guerra Civil i la
llarga postguerra, el vitrall que ja mostrava signes graduals de decadència després de les brillants
realitzacions dels vitrallers medievals i modernistes, va sofrir una forta davallada.
A partir dels anys 50, es van produir diversos factors (Vid TAÜLL, núm. 44) que en el món artístic
van suposar canvis radicals, entre els quals cal destacar una voluntat de trencament vers el passat
i una tendència ferma vers la modernitat.
Una part d’aquests vitrallers ha intervingut en aquesta renovació d’una manera esporàdica o
reduïda, la qual cosa no permet fer un estudi evolutiu i una anàlisi prou completa de les seves
obres (Ramon Calzina, Rafael Caseres, Will Faber, Grau Garriga, Carles Madiroles, Joan Montcada,
Llucià Navarro, Domènec Pla, Ramon Rogent...)
Joan Vila Grau, que no ha limitat solament els seus interessants treballs sobre els moments àlgids
de la història vitrallera del país en els temps medievals i en el modernisme i postmodernisme, sinó
que l’ha continuada fins a la contemporaneïtat, distingeix tres artistes catalans com els activistes
en aquest moviment de ruptura produït des dels inicis dels anys 50 del passat segle, i ja amb una
actuació plena des de mitjans de l’esmentada cinquantena.
Es tracta dels artistes que, amb una dedicació més intensa, porten el panorama vitraller de
Catalunya cap a la plena modernitat: Domènec Fita i Molat i Francesc Fornells i Pla, i el mateix
Joan Vila Grau.
D’ells i de les seves notables realitzacions TAÜLL ofereix als seus lectors uns comentaris i la
informació gràfica que ha estat possible aplegar gràcies a la col·laboració d’algunes entitats,
d’alguna parròquia i de particulars interessats en el tema. Tots mereixen el nostre agraïment i
consideració.
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Domènec Fita Molat. Artista vitraller
per víctor gay i NARCÍS NEGRE

L

’estiu de l’any 1969 el matrimoni Fita-Rodeja es va traslladar a la nova casa de Montjuïc (Girona), prop de les ruïnes
del castell-fortalesa. Eren els primers ocupants d’una parcel·la
de la urbanització actualment consolidada.
La casa, obra de l’arquitecte Joaquim Masramon, es disposa
en dues zones importants; a mà dreta entrant, l’habitatge, i
a mà esquerra, el taller i despatx de l’artista, compost d’una
nau gran i diàfana, un espai reduït per a obres de petit format
i un sala despatx. Durant una bona colla d’anys, l’artista ha
treballat aquí, i moltes vegades ha interromput, al cap tard, la
seva feina per contemplar l’esplendor dels tons pastel de les
postes de sol.
Des de la taula de despatx, Fita respon les preguntes que li
formulem indistintament J. Víctor Gay i Narcís Negre sobre la
seva tasca vitrallera i, en general, sobre les seves realitzacions
i experiències en aquesta activitat artística que ha practicat de
manera assídua.
P.- A l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, on vas cursar la carrera els anys 1946-1951, vas rebre
alguna formació específica sobre l’art i la tècnica del vitrall?
R.- No, ni tan sols sobre la seva història. Ben mirat, durant
la llarga etapa posterior a la guerra civil, ni l’ambient, ni la
penúria, ni les tasques de reconstrucció, varen ajudar a una
represa d’allò que s’havia fet abans de la contesa. D’altra
banda, l’artista recent sortit de l’Escola havia de completar
molts coneixements sobre construcció i tècnica per a resoldre
problemes que sorgien en els mateixos encàrrecs d’escultura
o de pintura.
P.- Creus convenient, aleshores, aquest ensenyament complementari en les escoles d’art?
R.- Si. Recordeu la importància que va tenir la Bauhaus fundada per W. Gropius a Weimar l’any 1919 amb la intenció de
vincular art i artesania i l’orientació vers el treball en equip.
Malgrat els problemes, els canvis de programes (incloent estudis de fotografia, tipografia, fotomuntatge i publicitat) i
de professorat i, fins i tot, els forçosos trasllats de l’Escola
a Dessau, primer, i a Berlin després, on va ser dissolta pels
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nazis l’any 1932, quan a l’Escola s’havia incorporat també
l’ensenyament de l’Arquitectura. L’empenta, els resultats i
l’exemple de la Bauhaus encara perduren.
P.- Al llarg del segle XX, sobre l’art del vitrall, encara s’ha
formulat la qüestió: vitrall de pintor o vitrall de vitraller. Què
n‘opines?
R.- En el vitrall, tant la tècnica com l’art són necessaris; hi ha
una complementarietat entre artista i tècnic. Si l’equip funciona, l’èxit és assegurat. Crec que, poc a poc, ha interessat als
arquitectes i artistes aquesta entesa cada vegada més necessària, atesos els avenços que es produeixen tècnicament, la
ràpida evolució de l’art i la constant aparició de novetats en la
producció de la matèria primera.
P.- En la teva dedicació a aquesta faceta artística, des d’aquell
vidre gravat de l’any 1946 i des d’aquell vitrall, senzill però
d’encertat simbolisme, del baptisteri de la parròquia de Palol
d’Onyar fins avui has seguit aquesta evolució. Com valores
els canvis?
R.- Ben mirat, en els 70 anys transcorreguts des d’aquella primera obra, han passat moltes coses i molts canvis. Aquest és
un fet important en l’evolució, i diverses vegades he exposat
que canviar o trencar és una font de creixement.
P.- En la presentació del llibre “Fita, vitralls” escrivies que com
a gironí tinc en la Seu de Girona un bon mirall per mirar i
aprendre. Continues mirant i aprenent a la nostra Seu?
R.- He passat moltes estones a la Catedral. L’art dels vitralls antics és admirable i alliçonador, una excel·lent font d’inspiració.
P.- En general, sembla que a partir de les avantguardes artístiques, en el vitrall sacre s’ha gairebé marginat la figuració i,
a poc a poc, es valora més la línea, el ritme i el contrast del
suport i del cromatisme del vidre, amb una tendència creixent
a l’abstracció.
R.- El vitrall a l’antigor tenia un fi doctrinal i pedagògic i sovint, s’ajustava a un programa determinat i a una temàtica figurativa provinents de les comunitats catedralícies i/o monàstiques. A vegades, la mateixa tècnica, els modes de vida, els
canvis de pensament i els processos de producció i de cons-

1. 1956. Projecte de l’Ascensió. Canya, tinta xinesa
i colors a la cera.
2. 1957. Vitrall de l’Ascensió a la Catedral de Girona.
Vidre emplomat.
3. 1964. Baldaquí a la capella de la clínica
“Salus Infirmorum” de Banyoles.
2. 1964. Capella de la clínica “Salus Infirmorum”
de Banyoles.
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1. 1
 966. Guarderia Vila-roja (Girona). Estructura de ciment armat. Conjunt de vitrall del cor.
2. 1
 966. Guarderia Vila-roja (Girona). Estructura de ciment armat. Vitrall del presbiteri.
 966. Guarderia Vila-roja (Girona). Estructura de ciment armat. Detalls. Vitrall del cor.
3. 1
4. 1966. Estudis previs del vitrall de ciment armat per a la guarderia de Vila-roja (Girona).
5. 1970. Sant Antoni de Calonge. Vitrall emplomat.
6. 1973. Parròquia de Sant Feliu de Guíxols. Vitrall emplomat.
7. 1978. Estudis inicials en tinta xinesa pels vitralls emplomats per la parròquia de Sant Antoni de Calonge (Girona)
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1. 1982. Església del Cor de Maria (Girona). Emplomat.
2. 1983. Parròquia Campredó (Tortosa). Dibuix del lluernari.
3. 1983. Parròquia Campredó. Lluernari. Vitrall emplomat.
4. 1986. Pinoxet. Vidre antibala.
5. Domènec Fita en el seu estudi de Montjuïc.
6. Domènec Fita amb els dibuixos a partir dels quals es van
realitzar els vitralls que culminaren les columnes dels
Evangelistes a la Sagrada Família.

1

trucció poden afavorir aquesta tendència vers l’abstracció que
l’artista pot enriquir tant amb el cromatisme simbòlic de la
llum com amb gammes de colors que ajudin precisament en
zones adients per al recolliment, la pregària i la pau.
P.- En la teva activitat artística, què va suposar l’encàrrec dels
vitralls que culminen les columnes principals, les dels quatre
evangelistes, de la basílica de la Sagrada Família?
R.- Treballar a la Sagrada Família de Gaudí és un honor gran,
com també ho és fer-ho amb els arquitectes amics Bonet i Faulí.
P.- Com valores la funció del vitrall en un espai sacre, en
l’àmbit familiar, en llocs públics interiors i exteriors?
R.- Cada lloc necessita un estudi previ. La funció del vitrall vindrà determinada o inclosa en aquest estudi. A més, l’encàrrec
de l’obra suposa confiança i llibertat d’acció, i això exigeix
una entrega personal, un donar-te plenament en cada cas.
A voltes cal treballar amb una suau harmonia de colors, a
voltes amb plena i exuberant simfonia o, al contrari, restar en
una austera reducció cromàtica. Així doncs, en alguns casos
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el vitrall pot ser protagonista i aparèixer com un espetec de
llum acolorida i, en altres, exercir només, amb total senzillesa,
la seva originària funció de tancament.
P.- Dels diversos tipus de suport: plom, ferro, ciment, mixtes,…Quin prefereixes?
R.- Generalment, cada espai i cada vidriera t’ofereixen la llibertat d’escollir. El que no convé oblidar és la importància de
cada una d’aquestes opcions en el millor resultat final constructiu, artístic i expressiu.
P.- Joan Vila Grau, vitraller, creador i director de l’Institut del
vitrall, en un estudi sobre la teva feina i aportació en aquesta
activitat artística, escriu: Fita s’inspira en dues fonts essencials que l’artista pot trobar: la geometria i la naturalesa. Com
s’aplica aquest principi en la realització dels vitralls?
R.- En certa manera, els components bàsics d’un vitrall es poden equiparar a l’ordit i la trama d’un tapís. Aparentment,
sembla que poden resultar un destorb per a la lliure creativitat. L’artista ha d’afegir a les esmentades fonts el sentiment i
el traç personal; d’aquesta manera, la fredor d’una geometria
d’escaire i compàs queda resolta gràcies a la recerca formal i
el grafisme propis.
P.- En el projecte i realització d’un vitrall, què valores més: la
funció, l’orientació del mur receptor per determinar l’acció i
l’efecte de la llum sobre el vidre de gresol, el suport amb les
seves possibilitats de ritme i enriquiment i el vidre en la seva
disposició puntual i de conjunt?
R.- Totes les variables són importants. D’aquí la diversitat d’estudis
i de projectes que cal realizar per assolir un bon resultat.
P.- En la teva trajectòria artística t’has manifestat com un trencador de la tradició clàssica, com un insatisfet amb l’obra,
com un cercador constant de noves formes i nous materials
amb una voluntat de donar i de treballar amb llibertat. El vitrall, amb les exigències del material i a vegades, de la seva
fragilitat, és una limitació?
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1. 1989. Monument al Pescador de Roses. Vidres.
2. 1990. Vitrix Olot. Vidre emplomat.
3. 1997. Fragment vitrall capella Carmelites.
4. 1997. Capella Carmelites. Caldes de Malavella. Vidre
escardissat.
5. 2008. Monument a la Pau. Vilablareix. Girona. Inox i
vitrall.
6. 2007. Obelisc Ordino. Andorra. Inox-vitrall emplomat.

1

R.- Certament, en el projecte i en la realització d’un vitrall
hi concorren problemes i aspectes diversos que també solen
aparèixer en la pràctica d’altres activitats artístiques i que
sempre exigeixen aprofundir en el treball. He de confessar
que tot això més aviat m’esperona.
P.- Alguna vegada hem comentat l’aportació dels artistes a
l’art sacre i també la renovació que, en aquest camp, s’ha
produït des dels anys 50, superada la guerra civil i la llarga
postguerra. Creus que caldria, encara, una més àmplia, confiada i fructífera entesa entre l’Església i els artistas actuals?
R.- Sempre és bona i desitjable una bona relació. L’art contemporani ha d’estar present en els espais sacres i la Jerarquia
eclesial en diverses ocasions així ho ha manifestat, i és bo
apreciar els notables resultats que, en Arquitectura i Art sacre,
s’han produït, fruit d’aquesta entesa i col·laboració.
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Fornells-Pla i l’art del vitrall
per JOAN VILA-GRAU

E

n el panorama vitrallístic català de la postguerra, a finals
dels anys cinquanta i a inicis dels seixanta, apareixen alguns artistes joves, que a més de la pintura practiquen amb
diversa continuïtat l’art del vitrall. Pel seu esperit innovador i
inquiet, pel trencament que les seves obres respresenten en
front als estils “clàssics” i anacrònics imperants en aquells
anys, els hem anomenat generació de ruptura.
Algunes característiques estètiques i conceptuals són comunes en els artistes de la ruptura. Bàsicament tractaven
d’adequar el vitrall als nous corrents culturals i artístics que
lentament anaven sorgint: abandó del realisme acadèmic per
endinsar-se en el conreu de l’informalisme, l’abstracció o en
nous conceptes de la figuració.
És comú, doncs, en aquests artistes, l’esforç per integrar el
vitrall en l’arquitectura, deixant de considerar el vitrall com
un objecte emmarcat per l’arquitectura, però no formant-ne
part. El procediment del vitrall de llosetes de vidre i ciment
armat, o també anomenat vitrall de formigó, és una tècnica
especialment idònia per fer possible aquesta integració de les
dues arts, encara que el vitrall emplomat mantingui la seva
vigència.
Aquesta generació de la ruptura la formen artistes –sense
més nexe que una coincidència d’interès pel vitrall– la dedicació dels quals a l’art del vitrall per alguns no passa d’ésser una
breu o esporàdica incursió en aquest art, mentre que d’altres
hi treballen amb més continuïtat fins aprofundir en la recerca.
Abans de l’aparició d’aquests artistes i encara dins del vitrall
figuratiu, però amb elements que anuncien el desvetllar d’una
nova sensibilitat, cal considerar els vitralls de Ramon Rogent
a Rubí, Molins de Rei o Granollers a l’Hospital d’aquesta
vila; són també notables els vitralls d’elaborades grisalles del
pintor Raimon Roca i Ricard, a la capella de l’alberg infantil
de la Caixa de Terrassa a Matadepera o al Col·legi de NS de
Montserrat.
Entre els anys cinquanta i seixanta, apareixen algunes obres
d’artistes com Grau Garriga (Església del Pilar a Barcelona,
Argentona, Cornellà), Albert Ràfols Casamada (Santuario de
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la Virgen del Camino, piscina Sant Jordi a Barcelona, etc.), J.
Alumà (Aeroport de Girona, Arxiu de Comptes al Palau de
la Generalitat). Tots aquests artistes coincideixen plenament
amb les propostes rupturistes si bé la seva dedicació al vitrall
ha estat ben diversa. Són, però tres els que destaquen pel seu
continuat conrreu del vitrall: Domènech Fita, Fornella-Pla i el
qui signa aquest article. Per a ells, el vitrall representarà una
part molt important de la seva vida professional.
L’activitat d’aquests artistes no es limita únicament al disseny i
a la realització de vitralls, sinó que la seva aportació en aquest
art és notable, tant en el camp de la recerca de noves tècniques, com en la investigació –àdhuc històrica– i més important encara, en el plantejament del mateix concepte de vitrall,
de la seva funció social i de la seva rellevància en el camp de
les arts.
La dedicació de Fornells-Pla a l’art del vitrall és clarament vocacional. La seva sensibilitat i aptitud per l’art monumental
és clar i evident, tant en la seva pintura com en el vitrall, i cal
remarcar que el vitrall és essencialment un art monumental,
amb totes les exigències de composició, de rigor conceptual
i coneixement del color i de les possibles, i de vegades volgudes, interaccions que la llum pot provocar; així mateix ho
esmenta en les seves memòries, l’any 1988: “Es en el vitrall
abstracte on més he pogut sospesar les meves exigències amb
la llum, el color i la línia”.
Podríem estudiar i ordenar l’obra vitrallística de Fornells-Pla,
d’acord amb les tècniques emprades; sigui el vitrall emplomat,
el vitrall de ciment armat o el vitrall exempt o també anomenat
mòbil, però no el podem encasellar en etapes cronològiques,
ja que les diverses tècniques se simultaniegen i s’encavallen;
per a Fornells-Pla escollir una tècnica o una altra dependrà
dels condicionants imposats per la naturalesa de l’encàrrec,
pel caràcter o per la circumstància de l’emplaçament del vitrall
en un determinat àmbit i en una determinada funció.
El vitrall emplomat forma una part ben important dels vitralls
fornellians. La gamma de color és plena de sensibilitat i a
l’ensems és original i agosarada. Sovint la subtilesa del cro-
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1. Maqueta funcional. Planxa de ferro i vidre.
2. Projecte per a escultura vitrall, 1980. Tinta sobre paper.
3. Projecte per a escultura vitrall, 1979. Tinta i aquarel·la
sobre paper.
4. Projecte per a vitrall, 1958. Guaix sobre paper sobre fusta.
5. Vitrall de l’Hospital de Sant Rafael, Barcelona.
6. Projecte per a escultura vitrall, 1973. Tinta sobre paper.
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1. Projecte per a vitrall, 1968. Guaix sobre paper sobre fusta.
2. Projecte per a vitrall, 1958. Guaix sobre paper sobre fusta.
3. Vitrall a l’església de Sant Ildefons (Barcelona).
2
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4. Projecte per a vitrall. Guaix sobre paper.

matisme de delicats roses, taronges, morats o violetes pàl·lids,
contrasten amb la contundència dels ploms de gruixos considerables, de vegades doblats o també emmarcant estretes
peces d’un vidre tan fosc que vénen a donar més amplària
a la del mateix plom. De fet, en els vitralls de la dècada dels
seixanta, el tractament fornellià dels ploms és l’equivalent
dels traços negres i poderosos que contornegen i defineixen
els camps de color de la seva obra pictòrica.
En el cas del vitrall de ciment armat, són les grans superfícies
opaques que crea el ciment les que prenen el paper que el
plom exerceix en els vitralls emplomats.
El sentit muralista de Fornells-Pla troba en aquesta tècncia el
millor i el més adequat mitjà d’expressió, i la millor manera
de fer realitat un dels seus principals propòsits; la integració
del vitrall en la mateixa arquitectura. Ho mostra ell mateix en
els següents extractes de les seves memòries: “Era un vitrall o
millor dit, un mur de vidre i ciment integrat a la geometria arquitectònica de l’edifici; la finalitat d’aquets vitrall era la continuïtat amb els altres murs i la dels seus colors amb la funció
de la llum amb l’ambient que pretén donar a l’interior”.
L’any 1974, realitzà un nou vitrall de ciment a l’església de
Cabrera de Mataró. En les seves memòries expressa encara
amb més èmfasi la seva voluntat d’integració: “Llavors, se’ns
va acudir projectar un vitrall de ciment armat fragmentat, és
a dir: obrir unes finestretes horitzontals... o sigui fer petits
accidents en el mur per no trencar la seva estructura i que el
mur travessés els vitralls... Cadascun dels vitralls o finestres
reflectia el color del vidre”.
En el mural-vitrall, cal tenir molt en compte l’orientació dels
vitralls, i així ho fa Fornells-Pla, però curiosament el seu estudi cromàtic es contradiu amb el coneixement que els gran
vitrallers medievals tenien, però la nova tècnica del “vitrall
armat” pot explicar el seu plantejament. Així ho escriu en
les ja esmentades memòries: “El meu plantejament, quant
al color, va ser: la paret nord, on el sol toca a primera hora
del matí... la vaig entonar amb tons daurats, grocs i blancs i
amb algun toc carbassa. Aquesta tonalitat no animava durant
el dia i banyava la nau amb un to d’or. La paret frontal de
l’església, que tot el dia té sol... la vaig entonar amb blaus,
liles, violetes... la part principal de l’església que és l’altar, és
més lluminosa i brillant que la part del cor, que té un to més
aviat de blaus i tons freds... O sigui que el vitrall està en funció
de la llum i del seu entorn”.
“Vaig realitzar un vitrall de tons blaus i algun acarbassat amb
unes línies horitzontals molt tranquil·les a fi que donés una
sensació de pau i situés el vitrall en el seu lloc dins el marc de
l’arquitectura...”.

És molt nombrosa l’obra amb vitrall de ciment, de FornellsPla, en què els ritmes en horitzontalitats o en austeres verticalitats s’integren en els murs. La integració que veiem com
una preocupació constant en aquest artista pot semblar
sorprenent però realment és significatiu que un cop assolida aquesta integració en el marc arquitectònic, Fornells-Pla
se sentís autoritzat per endinsar-se en un nou camí, ple de
possibilitats i ple també de dificultats, ja que la voluntat de
recerca i la inquietud investigadora el menaren a una de les
experiències més personals i originals: els vitralls-esculturamòbils.
Amb els seus vitralls mòbils, o escultures-vitrall, que són realment vitralls exempts, trencà la subordinació al marc arquitectònic i s’avança a una aparició d’una tendència que en
els darrers anys del segle passat donà interessants creacions
vitrallístiques. Hem d’esmentar, per exemple, les líriques creacions de vitralls exempts de F. Castrillo o els suggerents vitralls
bisellats dels valencians Pertegaz i Hernández.
Fornells-Pla, predecessor d’aquests artistes actuals, ja l’any
1974, va fer el primer intent fet amb maquetes de cartró
de les escultures-vitralls-mòbils i paradoxalment l’home que
hem vist maldant per la integració del vitrall en l’arquitectura,
s’esforça i regeix en “poder crear” un vitrall com a obra independent.
El plantejament que Fornells es formula en realitat, no es contradiu amb la integració del vitrall en l’arquitectura, sinó que
amb les seves escultures-vitrall, crea el marc (escultura) on
s’integraran diverses peces de vidre de color (vitrall).
En un paràgraf dels seus escrits ens dóna a entendre que,
“de la mateixa manera que una obra arquitectònica és integrada en l’ambient o en el paisatge que l’envolta”. Veiem,
en aquests mots, com, sense dir-ho clarament, considera que
l’escultura-vitrall s’integrarà en l’ambient o en el paisatge que
l’envolta i donarà a l’escultura el paper o la funció de marc
arquitectònic.
Encara un element més completarà les possibilitats estètiques
de l’escultura-vitrall: el moviment: “Vaig imaginar-me els vidres en l’espai i, a més, en moviment, tot encreuant-se els
uns amb els altres i multiplicant els colors. El concepte de
l’escultura en mig de l’espai adquiria la funció principal, li donava vida i forma i omplia un buit”.
Les escultures-vitrall de Fornells-Pla tenen una gran força expressiva i suggereixen enigmàtiques senyalitzacions lúdiques
impressionants arbres metàl·lics o l’arboradura d’ignots vaixells, en els vidres dels quals s’estableixen sorprenents relacions entre els colors enriquits per les eventuals superposicions que el moviment dels mòbils pot crear.
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1. Projecte per a vitrall, 1971. Guaix sobre paper sobre fusta.
2. Vitrall a l’església de Cabrera de Mar.
3. Façana de l’església amb el vitrall incorporat.

Aquests colors constants en tota l’obra fornelliana, fins i tot
arriben a donar títol a alguns vitralls exempts: verd-lila, taronja, verd-carbassa-morat, verd-lila, etc.
Maria Lluïsa Borràs comenta i defineix la sensibilitat en el color de Fornells-Pla, amb els mots que escrigué sobre el nostre artista en el catàleg de l’exposició de Terrassa l’any 1989,
mots que ens semblen tan vàlids referents a la pintura com
els vitralls: “(...) colors delicats, subtilment contraposats, de
vegades encreuats en grafismes i traços negres. Enigmàtic i
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audaç el seu sentit poètic del color s’imposa en cadascuna de
les seves composicions, equilibrades i enormement originals,
que omplen de vida l’inert espai de la tela”.
Fornells-Pla, inquiet, s’enfrontà tota la vida amb el repte de
la innovació creadora. La ruptura fou constant en la seva vida
professional i la tècnica fou una eina a les seves mans, mai
una finalitat per ella mateixa.
La seva obra vitrallística el farien ben mereixedor d’aquell bell
títol medieval de maître verrier.
Documentació bibliogràfica:
Article: Fornells-Pla i l’art del vitrall, Joan Vila Grau, membre
del Corpus Vitrearum català de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona.
Catàleg de l’Exposició Fornells-Pla i Conxa Sisquella, l’Itinerari.
Publicació de la fundació municipal Joan Abelló 2006.

Joan Vila Grau
per narcís negre

J

OAN VILA GRAU, nascut a Barcelona l’any 1932, és el
tercer artista d’una nissaga que, començada pel seu avi
Joan Vila Cinca (1857-1938), destacat pintor i professor sabadellenc present a moltes activitats culturals a Sabadell, i
continuada pel seu pare Antoni Vila Arrufat (1894-1949),
igualment artista i intel·lectual de renom, és un digne i actiu
continuador d’aquest llinatge junt amb el seu fill Antoni Vila
i Delclòs, excel·lent i entusiasta col·laborador en l’estudi i
realització de vitralls, i amb la néta Anna Vila i Rovira, historiadora de l’Art.
Joan Vila Grau va cursar els estudis de primària i secundària
a l’Escola privada VIRTÈLIA, d’orientació cristiana, on va trobar una docència excel·lent i una sòlida formació en moments
clau per a la societat civil catalana. Entretant, en aquesta fase
de formació va rebre del seu pare Antoni Vila Arrufat tots
els coneixements que, llavors, impartia l’Escola Superior de
Belles Arts de Sant Jordi, però tot i reconèixer la vàlua paterna, assimilar-ne la docència i admirar-ne la creativitat tant en
la pintura mural i de cavallet com en el dibuix i gravat i en el
vitrall, ben aviat va decidir una ruptura, reacció freqüent en
molts joves i artistes de la postguerra i que ell mateix justificava d’aquesta manera:
“Per poder mirar amb ulls nous és necessari desfer-se de tota
l’educació rebuda, sigui cultural o artística, ja que sempre,
per excel·lent que aquesta sigui, es trobarà condicionat. A
partir d’aquesta llibertat l’artista ha de cercar entre dubtes i
vacil·lacions, el camí de l’expressió de la pròpia personalitat
per fer comunicable a la resta, d’una manera completa, la
seva experiència”.
Entre els 18 i els 23 anys d’edat (1950-1955), en una mena de
ziga-zaga en aparença incoherent, es va dirigir cap als estudis
d’arquitectura. Cinc anys de plena joventut que varen constituir un plus en la seva formació artística i una sòlida reflexió
sobre l’arquitectura com la que fa Henri Focillon en el seu
docte tractat sobre “La vie des formes” :
“(...) la meravella més gran de l’arquitectura és, d’alguna manera, haver concebut i creat un revers de l’espai. L’home camina

i actua a l’exterior de tot; està perpètuament al defora i per
penetrar més enllà de les superfícies cal que les trenqui. Entre
totes les arts, el privilegi únic propi de l’arquitectura és el de
construir habitatges, esglésies o naus, no pas per abrigar o resguardar un buit còmode i dotar-lo de garanties, sinó per construir un món interior que, mesurant-ne l’espai i la llum segons
les lleis d’una geometria, d’una mecànica i d’una òptica, implicades necessàriament en l’ordre natural però en les quals la natura no intervé. Res no dirigeix la sorprenent alçada d’aquestes
naus, sinó l’activitat i la necessitat de crear un espai nou.”
Aquestes reflexions i l’estudi a l’Escola Superior d’Arquitectura
de Barcelona de les formes reglades (hiperboloides, paraboloides,...) varen servir a Joan Vila Grau no sols per resoldre
avui el repte d’il·luminar bellament un espai i per emfasitzar-lo
harmoniosament sinó, a més, per enriquir la seva creativitat i
l’aportació espacial en les obres pictòrico-plàstiques presents
constantment en la seva trajectòria.
L’any 1954, durant els estudis d’arquitectura, en un viatge
a França va visitar l’església de Notre Dame de Toute Grâce
(1938) situada al Plateau d’Assy -Alta Savoia. L’església és
d’un estil neoromànic, però l’interior i alguns acabats exteriors van ser realitzats per artistes moderns importants
(Rouault, Matisse, Lurçat, Léger, Chagall, Bazaine, Bonnard,...), escollits pel rector Dévemy amb l’assessorament
del dominic Couturier, també vitraller, que ja destacava com
a entusiasta defensor de l’art modern als temples des de la
revista Art Sacré (1935-1969) especialment en els anys que
la van dirigir els dominics Regamey, Cocagnac,Capellades i
el mateix Couturier.
L’església va ser objecte de moltes visites i comentaris i va causar un cert enrenou entre el clergat i els catòlics tradicionals
francesos, i àdhuc entre alguns europeus.
Abans d’abandonar els estudis d’arquitectura (1954), l’artista
va realitzar el seu primer vitrall d’encàrrec amb la guia tècnica del mestre vitraller Jeroni Granell i Bartomeu, soci des
del 1890 de l’empresa vitrallera Antonio Rigalt y Cía (des de
l’any 1903 Rigalt Granell y Cía), convertint-se en el taller més
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Foto Rosanna Negre

1

important del segle XX, amb una producció qualificada i molt
extensa a Catalunya, on va realitzar dissenys de grans artistes
com Joaquim Mir (El gorg blau), i arquitectes com Josep Puig
i Cadafalch, Enric Sagnier i Lluís Domènech i Muntaner (vitrall
del cafè-restaurant de l’Exposició Universal del 1888, vitrall de
la galeria de la Casa de Lleó Morera, vidrieres del Palau de la
Música Catalana).
Des de l’any 1961 fins al 1990 va realitzar moltes obres de
pintura i escultura, i va exposar individual i col·lectivament
a Catalunya, Espanya, Anglaterra i França, compaginant
aquesta activitat artística amb altres tasques que revelen una
sòlida formació i un esperit participatiu i dinamitzador que
el van impulsar a dedicar-se a temes sòcio-polítics, culturals
i històrics.)
Una breu mostra d’aquest esperit participatiu i dinamitzador
es pot trobar a la revista Hogar i Arquitectura número 57).
Les “Conversaciones de Arquitectura religiosa” celebrades a
Barcelona la tardor de 1963 varen gaudir d’una gran concurrència i participació de personalitats tant del camp religiós,
com de l’universitari, i del laic, per la importància dels temes
tractats, dels conferenciants i de les intervencions del públic.
Al tercer tema, “Iconografía y Simbología”, exposat pel pare
Capellades (director de la revista “Art Sacré”), el catedràtic
d’Estètica Dr. Valverde, el pare Aguilar i el pare Borràs, el pare

2

18

Fotos Rosanna Negre

3

4

1. Vitrall modernista en un pis de l’eixample de
Barcelona.
2. Coberta de la revista “Qüestions d’Art”, núm.
17. Dissenyada per Joan Miró, l’any 1968.
3. Mural ceràmic Col·legi de Metges de
Barcelona, obra de Vila Grau i Jordi Aguadé,
ceramista.
4. Detall. Mural ceràmic Col·legi de Metges de
Barcelona.

57

5. Detall de la vidriera interior en una casa
particular a Via Augusta, Barcelona.
Realitzacions “La Cantonada”.
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Zorita i els arquitectes Prieto i Escudero, al comentari del Dr.
Valverde sobre l’existència d’una certa crisi del símbol, Joan
Vila Grau va respondre que “Si parlem de l’agonia del símbol potser ens referim a certs símbols, perquè potser aquesta
crisi consisteix tan sols en un canvi. La tasca dels artistes seria
llavors buscar els nous símbols vàlids per a la nostra època i
expressar-los en el llenguatge propi de la mateixa. Considerar
que en la nostra societat el símbol ha deixat de tenir vigència
em sembla exagerat.”
Dins de la institució Ars Sacra creada per Mn. Manuel Trens
l’any 1939, durant la dècada 1961-1971 va actuar el grup de
disseny “La Cantonada”, del qual va ser cofundador. En uns
temps de neguits, ideals i iniciatives (com les del Grup Abadia
de Montserrat dels anys 50; del Conservatori Municipal d’Arts
Sumptuàries “Massana” de Barcelona; dels grups i tallers espanyols de Madrid, Lleó i València; de l’ exposició Diocesana
d’Art Litúrgic (1956) i de les Converses d’Arquitectura Reli-
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giosa (1963) a Barcelona; del Congrés del SIAC a Montserrat (1964) i de la II Exposició d’Art Sacre a Girona (1965))
“La Cantonada” va ser un grup important integrat per Jordi
Aiguadé, ceramista; Aureli Bisbe, orfebre; Jordi Bonet i Armengol, arquitecte; Pilar Urquijo i Sepa Ferré, ornamentació
i art tèxtil; Joan Vila Grau, artista i Jordi Vilanova, decorador,
persones molt preparades en cadascuna de les especialitats
i unides per realitzar uns treballs de qualitat no solament en
l’àmbit religiós sinó també en el social i en el de la llar.
Entre els anys 1967 i 1974 Joan Vila Grau va fundar i promoure la revista Qüestions d’Art, moderna en contingut i
en presentació. Gairebé pels mateixos anys va ser membre
d’Ars Sacra en la segona etapa i director de la Galeria d’Art
AS(1973), on s’exposava obra gràfica de coneguts artistes europeus, espanyols i catalans.
A mig camí d’aquesta breu informació, es pot observar l’inici
d’una coherència vocacional que d’ara endavant es va fent

més evident i que pràcticament dirigeix la trajectòria artística
de Vila Grau en qui es manifesten els trets contrastats de
l’estudi i l’acció, del pensament i la intuïció, de la serenor i la
rauxa, de la moderació i la passió.
Quan es va iniciar en els vitralls ho va fer amb l’apassionament que atorgava a la pintura i l’escultura. Es va interessar
per la tècnica en el taller i alhora, els va estudiar començant
pel Modernisme i el Noucentisme, possiblement influenciat
pel seu mestre i pels valors que havia descobert en els destacats arquitectes d’aquelles èpoques. D’això en va resultar un
treball ampli i competent, que va transmetre al públic mitjançant conferències, revistes i llibres, a voltes en col·laboració
amb F. Rodön (“Del Modernismes al Noucentisme”.- Revista
Pro-Arte núm. 7 i 8 (1976); “Els vitralls modernistes, conferència a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada (1977); Els
vitralls modernistes catalans” (1977); “Modernisme”, conferència a la Universitat de Barcelona (1978); “Els vitrallers de

Fotos gustau torres. Capítol Catedral
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1. Presbiteri. La Nativitat s. XIII. Catedral de Girona.
2. Nau. Les Sibil·les (Jaume Fontanet). s. XVI. Catedral de
Girona.
3. Nau. Els Apòstols (Antoni Thomas, Tolosa). S. XV. Catedral
de Girona.
4. Girola. La Crucifixió (Guillem Letumgard, Constança. S.
XIV. Catedral de Girona.
5. Detall de Les Sibil·les.
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la Barcelona modernista”.- Ed. La Polígrafa (1982)), a voltes
personalment: (“Les vidrieres modernistes catalanes”.- Revista Sant Jordi núm. 94 (1974); “Història del vitrall”, conferència a l’Auditoria de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (1984);
“Història dels vitralls”, conferència a la Diputació Provincial
de Barcelona (1974); “Paralel·lisme entre William Morris i els
vitrallers catalans”, conferència a l’Institut Britànic de Barcelona (1976); “El vitrall modernista, una expressió popular”,
conferència a l’Escola d’Estudis Artístics de l’Hospitalet de
Llobregat (1976)). Entre altres treballs cal citar el de comissari de l’exposició del Vitrall Modernista, al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya -Fundació Joan MiróBarcelona (1984).
Tota aquesta activitat sobre el Modernisme posa de manifest,
apart de la formació històrica dels autors, el seu patriotisme,
tal com es pot observar en el pròleg del llibre “Els vitrallers
de la Barcelona modernista”, on no sols s’hi troba un resum
cronològic del moviment i de la seva pervivència (1870 fins
1911), sinó també una vibració de tot el país. (3) Vid Els vitrallers de la Barcelona modernista. Vila Grau, Joan, Rodón,
Francesc. Edicions La Polígrafa, S.A., 1982.
Durant la dècada 1980-1990, període de molta activitat en
exposicions de pintura i escultura i també en la tasca de vitraller, Joan Vila Grau, amb la col·laboració excel·lent i entusiasta del seu fill Antoni Vila i Delclós, va posar la seva
atenció en els vitralls gòtics catalans, fets amb vidres de colors
cromàticament molt potents que resulten de mesclar colorant
amb la pasta de fusió. El material, vidre de gresol, es considera protagonista del vitrall medieval.
Com de costum, es va apassionar en la recerca, l’estudi i
l’anàlisi del tema i ho va donar a conèixer en xerrades i publicacions.
Com a notícia primordial de l’any 1980, cal comentar l’encàrrec
de l’Institut d’Estudis Catalans per a realitzar l’”Estudi dels vitralls gòtics catalans” per a la Col·lecció Corpus Vitrearum Medii Aevi, conjuntament amb Joan Ainaud de Lasarte, Joan Vila
Grau, Antoni Vila i Delclós i el fotògraf Ramon Roca Junyent.
A la Càtedra Gaudí, l’any 1980 va dissertar sobre “Els vitralls
de Pedralbes”; en una altra lliçó, l’any següent, ho va fer sobre “Tècniques i estil dels vitralls gòtics catalans”, i va donar
també, a la seu de l’Institut Britànic de Barcelona, una conferència sobre “Vitralls gòtics anglesos i catalans”.
El desembre de l’any 1982 va aportar a la revista Serra d’Or
un ampli treball sobre “Els vitralls gòtics a Catalunya (Notes
sobre una recerca)”. L’any següent va trametre un “Informe
sobre les taules de vitraller de Girona” al XXV Congrés del
Corpus Vitrearum Medii Aevi celebrat a Viena i més endavant
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a Girona. Joan Vila Grau coneixia una versió francesa del
llibre “De diversis artibus” del monjo Theofilus (segle XII), interessant per les referències i consells tècnics per a la realització de vitralls emplomats, entre els quals s’esmenta l’ús de la
taula o taules de vitraller, posts de fusta gairebé úniques i de
notable importància documental que, adequadament preparades i blanquejades, s’usaven a Europa per al disseny a mida
natural, dels vitralls medievals. Dues d’aquestes posts, actualment al Museu d’Art de Girona, van servir a aquest artista per
poder-les estudiar i definir com a taules de vitraller emprades
a l’obra de la catedral gironina.
L’any 1985 va ser coautor amb Joan Ainaud del treball sobre
“Els vitralls medievals de l’església de Santa Maria del Mar”
encarregat per l’Institut d’Estudis Catalans, i durant el mateix
any va pronunciar un seguit de conferències als Estats Units,
especialment a Boston:
“The Stained-glass in Catalonia today, a la School of Fine Arts”
“The catalan Stained-glass, from Gothic to comtemporary”, al
Holly Cross College
“The Gothic catalan Stained-glass”, a la Tufts University of Boston
“The Gothic Stained-glass in Catalonia”, a la Boston University
“The Stained-glass windows in Catalonia today”, a la Boston
Visual Artist Union
“The Gothic catalan Stained-glass”, a l’Institut Hispànic de
Nova York
L’any 1987, sota els auspicis del Comitè Internacional d’Història de l’Art i de la Union Académique Internationalle, es va publicar el llibre “Els vitralls de la Catedral de Girona” del qual va
ser coautor amb Joan Ainaud, Antoni Vila i Delclós, Assumpta
Escudero i Ribot, Jaume Marquès, Gabriel Roura i Josep Maria
Marquès. Els vitralls de la catedral de Girona, llibre del Corpus
Vitrearum Medii Aavi, publicat sota els auspicis del Comitè
Internacional d’Història de l’Art i de la Union Académique
Internationalle- Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1987.
Impressió la Polígrafa, S.A., Parets del Vallès, Barcelona.
El llibre és magnífic, excel·lent en continent i contingut. A
més de la reconeguda vàlua dels autors i de l’interès de la
part històrica i documental, cal ressaltar el complet treball de
catalogació dels vitralls objecte d’estudi a cura de Joan Vila
Grau i del seu fill, Antoni Vila i Delclós.
La catalogació és modèlica, i constitueix una guia completa i
valuosa per a l’estudi i per a qualsevol intervenció.
Comença amb un codi de trames pels esquemes de conservació i trames explicatives de l’estat de conservació dels vidres
que es van aplicant a cada vidriera estudiada, prèviament
identificada i localitzada en uns plànols de la Catedral que
figuren a l‘inici del llibre. La metodologia comprèn els aspec-

tes següents: Comentari general, Composició Ornamentació,
Conservació, Iconografia i Tècnica, Color, Estil i Estat, així com
l’estudi específic de cada part dels vitralls.
També es descriuen dos grups de fragments de vidres corresponents al presbiteri i girola i un tercer grup de fragments de
vidres de col·lecció original desconeguda. A més, figuren en
la catalogació diversos motius ornamentals o grisalles i un repertori dels corresponents a la catedral de Girona i a l’església
de Castelló d’Empúries, així com dibuixos i també grafies de
marques de vitraller.
No es considera oportú continuar amb el detall de cadascuna de les obres catalogades; és a dir, els 10 vitralls a la
capçalera sota coberta (presbiteri) desenvolupant una bella
mariologia; els 11 vitralls a la girola o deambulatori, amb
temes de la Passió de Jesucrist, de Guillem de Letumgard;
les 2 rosasses a nord-est i sud-est; els 2 vitralls al costat sud
de la nau (vitrall dels Apòstols, d’Antoni Thomas, de 15,30
m x 2,70 m i vitrall de les Sibil·les, de Jaume Fontanet, de
13,86 m x 2,87 m); el finestral de la capella de Sant Miquel
i Sant Ivo i el finestral de la capella de Sant Jordi i Sant Damià. Aquesta catalogació es fa extensiva a les vidrieres de
les basíliques de Castelló d’Empúries i dels sants Just i Pastor
de Barcelona, de les quals també s’ocupa el llibre, amb la
mateixa diligència i nivell de detall que s’havia aplicat a les
de la Catedral de Girona.
També es descriuen dos grups de fragments de vidres corresponents al presbiteri i girola de col·lecció original desconeguda. A més, figuren en la catalogació motius ornamentals
o grisalles i un repertori dels corresponents a la catedral de
Girona i a l’església de Castelló d’Empúries, així com dibuixos
i grafies de marques de vitraller.
RESUM DEL TREBALL DE JOAN VILA GRAU EN L’ESTUDI I DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA I DE LES ÈPOQUES RELLEVANTS DEL
VITRALL CATALÀ
La fecunda dedicació de l´artista a l’estudi dels vitralls gòtics,
modernistes, moderns i contemporanis de Catalunya i a la
seva divulgació amb conferències i publicacions, l’acredita
d’historiador i tractadista competent en el tema.
Joan Vila Grau i Antoni Vila i Delclós van crear l’Institut del
Vitrall l’any 1987, per a l’estudi, la conservació i la restauració
del vitrall, així com per a la promoció del vitrall contemporani. Joan Vila Grau n’és el Director. L’any 1988 ambdós van
organitzar la Mostra itinerant “Joves vitrallers catalans” de la
qual van ser comissaris. L’any 1990 van organitzar el primer
Simposi Internacional del Vitrall, que va tenir una concurrència molt àmplia (uns 130 especialistes).

Joan Vila Grau és acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi de Catalunya, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, membre del Corpus Vitrearum Medii Aevi de Catalunya i membre d’ICOMOS.
GENERALITATS SOBRE EL TREBALL CREATIU DE L’ARTISTA I
COMENTARI D’ALGUNES OBRES
Ara bé, limitar la brillant aportació de l’artista a l’art del vitrall
suposaria una greu mancança; seria obviar la seva creativitat,
l’interès de les realitzacions vitralleres que, des dels anys 50,
ha compaginat plenament amb la resta d’obres plàstico-pictòriques.
Des dels primers treballs, la feina en els vitralls és abundant,
tant en obra pública i privada com en vidrieres de caràcter
religiós. Les obres (provinents d’encàrrecs d’entitats públiques
i de clients privats) són excel·lents, però aquest escrit s’ocuparà més de l’obra feta en les esglésies en les quals destaca la
llibertat en la seva realització, en l’ús dels materials de suport
(plom, ciment, mixtes), en la diversitat de composició dels vidres i en la varietat i riquesa del color, al qual sol incorporar
les textures vibrants dels vidres moderns, tal com es ressaltarà
en el comentari de les obres.
Joan Vila Grau utilitza els materials de suport de diverses
maneres, la qual cosa li confereix, sovint, una total llibertat.
A vegades, la disposició del plom es planteja amb dominant
vertical i gairebé rectangular, amb mides generals diferents.
Això produeix una varietat de color i una riquesa notable del
conjunt.
Altres vegades, el traçat del suport de plom és sinuós, curvilini
i lliure. El traç, en alguns casos, es continua en els plafons
veïns, obviant els muntants separadors i donant continuïtat al
conjunt (Jerònimes). Els vidres llavors acostumen a superar les
mesures normals o recomanables.
L’esclat cridaner o la llum “sorda o àtona” d’un vidre destaquen entre la densitat de llum acolorida que l’artista acostuma a disposar als laterals de la vidriera, contrastant amb una
zona central de vidres clars, de color i intensitat variables que
accentuen alguna simbologia. (Verges)
Aquesta disposició no és sempre la mateixa. A voltes el color
de la llum omple tota la superfície, com ocorre en la important vidriera de la nau de l’església de la Verge de la Pau, a
Barcelona.
Però per comentar les realitzacions d’artistes creatius com el
que ens ocupa, que refusen la reiteració i dificulten al crític
qualsevol referència còmoda a un estil, en aquest cas en què
intervenen tècnica i art, l’anàlisi de la manera d’articular-se
ambdós factors en cada una de les obres religioses que s’han
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Fotos josep maria tarruell

1954.Vitrall de Sant Jordi.

Vitrall de l’ermita del Remei, Caldes de Montbui.

pogut visitar (d’entre les nombroses i notables realitzades tant
a Catalunya com a Espanya i també a l’estranger, laiques i
religioses), ajudarà a entendre el treball d’aquests vitrallers
autèntics.
Un altre aspecte a considerar és el de la funcionalitat. Des dels
inicis, la funció d’una vidriera ha estat la de resoldre el tancament de les obertures exteriors d’un edifici per protegir-lo
d’inclemències i agents nocius. Aquesta funció es va enriquir
amb l’aparició de materials i tècniques que han permès, sovint, transformar els tancaments vitris en obres d’art. En les
obres sacres cal cercar, a més, quelcom transcendent que s’ha
d’afegir a les funcions ambiental i catequètica. Avui, en general, en el camp vitraller, es constata, a França i Catalunya, el
progressiu canvi de la comunicació sensitiva de la imatge per
l’espiritual i transcendent del símbol.

getació reduïda a grups de fulles contornejades d’un regruix
fosc que envolten la figura de Sant Jordi, dempeus destacada
en tons clars, la creu vermella i la cota de malla resolta amb
grafisme mínim, de l’entorn de vidres verds i blavosos.
Llibertat en la disposició de les barretes de suport; llibertat en
la tria, distribució i ús del vidre, amb l’aportació puntual de
textures, i llibertat en la composició.

VITRALL DE SANT JORDI, 1954
Primer vitrall, realitzat amb l’assessorament de l’arquitecte i
mestre vitraller Jeroni Granell i Bartomeu.
Emmarcat amb un cèrcol de color a mode de rosassa. Obra
sense grisalles, senzilla, neta i evocadora gràcies als elements
dispersos: el sol, un castell, un orant, el drac, així com a la ve-
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VITRALL PER AL SANTUARI DEL REMEI, Caldes de Montbui,
1957
Rosassa. Composició original a base d’un contorn de vidres
de color intens i part central amb la representació de la Verge
dempeus en actitud orant, amb domini de colors clars, gairebé blancs, i envoltada d’altres vidres clars, grocs, roses, blau
cel, que es van intensificant cap a tons liles, vermells, verds,
blaus marins, torrats, taronges i sienes. El marc circular, de
color fosc intens, ajuda a valorar el color del vitrall. La trama
dels suports es composa de tres línies horitzontals (cap, centre
de la figura i peus) i dues verticals. Les barretes de plom, a la
manera de raigs que surten de la imatge i que es creuen amb
d’altres inclinades, enriqueixen i valoren rítmicament la part
central.

VITRALL DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CALDES DE MONTBUI, 1957
Adaptat a l’estructura, es composa de dues obertures separades per un ampli mainell i acabades en arc apuntat, i d’una
part superior amb un cercle central i triangles curvilinis als
costats.
Els elements principals de suport del vidre segueixen la forma
de l’estructura, emmarcant els plafons centrals i els capcers.
Ajustada alternança de tons clars i lleugerament càlids, i verds
i blaus d’intensitat diversa i gradual. La part inferior del conjunt, més clara que la resta, s’enriqueix amb cites de caràcter
espiritual.
CONJUNT DE 26 VITRALLS DE L’ESGLÉSIA DE LES GERMANETES DE L’ASSUMPCIÓ, Barcelona, 1962. Actualment a l’església parroquial de Montornès del Vallès.
Els 26 vitralls que Vila Grau va realitzar per a l’església de
les Germanetes de l’Assumpció (Barcelona, 1962) es poden
admirar actualment a l’església parroquial de Montornès del
Vallès.
A la capçalera, a mode de retaule, les 3 vidrieres centrals representen l’Assumpció de la Verge i són obra de Vila Arrufat.
La Verge ocupa el vitrall central i resta emmarcada o acompanyada per àngels a ambdues bandes i per petites estrelles
en el capcer. A cada costat d’aquestes vidrieres centrals comencen els vitralls obrats per Joan Vila Grau, que contrasten
amb ritme i colors dels tons freds (blancs i blaus) i les postures més estàtiques del centre. Cada vidriera està dividida en
plafons de suport i un capcer a la part superior. Del conjunt
en resulta una llum ambiental que ajuda al recolliment, a la
calidesa i a la pau.

(domini dels tons clars, de verds i blaus d’intensitat diversa i
aparició d’alguns tons calents com roses, vermells i torrats),
a vegades agrupats, a vegades puntuals; les dimensions del
gran espai resten humanitzades i harmonitzades.
Es produeix un ritme estructural i una unitat formal i de color que s’interrompen en el creuer i condueixen cap a l’espai
celebratiu.
VITRALLS DEL BAPTISTERI DE L’ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE LA PAU. Barcelona, 1964, 1966, 1968,...
El conjunt de vitralls que Joan Vila Grau va realitzar per a
aquesta església és remarcable. En el baptisteri (1964), que
ocupa un espai rectangular, situat sota l’altell destinat a cor,
tancat per tres costats i obert vers la nau, destaca el vitrall del

1957. Vitrall de l’església parroquial de Caldes de Montbui.

Foto MARIA CARME POCH

VITRALLS DE L’ESGLÉSIA DE LLARS MUNDET, Barcelona, 1963
A la capella de les Llars Mundet, els vitralls de Joan Vila Grau
es disposen al llarg del mur de tancament de la nau, a mà
dreta entrant, a cada costat dels pilars de formigó armat que
constitueixen els muntants verticals dels pòrtics, separats uns
5,60 m. Un element central massís fa de separador i alhora
contribueix a millorar el ritme de cada tram i a reduir un excés
de vidrieres que, en alçada, es disposen pràcticament des del
paviment fins al sostre.
Aquests vitralls devien suposar un repte important per a l’artista i resulten una bona prova de la seva maduresa. Cada
vitrall (d’uns 12 m d’alçada) està compartimentat en plafons,
però el traçat és pràcticament unitari, i cada vidriera està
composada en plena llibertat, tant pel que fa a la xarxa de
plom de suport com pel que fa al color de la llum dels vidres
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1. Església Parroquial de
Montornés. Interior. Vista
lateral.
2. Detall amb invocacions.
3. Imatge de la Mare de Déu
amb vitrall de fons.
4. Conjunt de la capçalera.
5. Església de Llars Mundet.
Interior; capçalera. Vitralls
de Vila Grau a la dreta i de
Domènec a l’esquerra.
6. Nau; mur del costat dret.
7. Nau; sector d’accés i cor.
8. Baptisteri, església de
Nostra Senyora de La Pau.
Vitrall del mur de fons.
9. Vitrall lateral.
10. Església de Nostra Senyora
de La Pau. Detall del vitrall
de l’Eucaristia.
11. Vitrall de l’església de
Nostra Senyora de La Pau.
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12. Vitralls de la parròquia de
Verges i detall.
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Fotos rosanna negre
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Fotos GERMÀ JOAN MANEL QUILABERT
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Fotos rosanna negre

1. Vitralls de l’església de Sant Joan de Déu. Manresa.
2. Àmbit de la celebració i vitralls de l’Eucaristia i Matrimoni.
3. Convent de les Jerònimes. Bellesguard. Vista exterior de
la piràmide heptagonal.
4. Vitrall de la Penitència, vitrall de la Confirmació i vitrall
del Baptisme.
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parament de fons totalment resolt a base de llosetes de vidre i
suport de ciment armat, materials que contrasten i es valoren
per la lluminositat dels vidres de tonalitats blavoses i verdes,
i algun to ataronjat, groguenc i blanc, preparats amb el groc
d’argent (clorur o sulfur de plata) i el reforç de l’ombra a contrallum del ciment. El groc d’argent havia estat aplicat per
Letumgart a les vidrieres de la girola de la Catedral de Girona.
Unes traces verticals i sinuoses de ciment accentuen el ritme
del conjunt, que recorda les action painting de Pollok.
La simbologia de l’aigua sagramental queda clarament expressada.
Al costat esquerre es pot encara admirar un vitrall de més
reduïdes dimensions, en el qual l’artista disposa els colors
freds i games de blaus i verds a les parts inferior i superior
i unes faixes de colors calents, grocs, torrats, taronges, a la
part central.
A les bandes lliures dels paraments laterals es disposen seients,
i a la part central la pica baptismal queda en el centre d’un
cercle a nivell lleugerament inferior al del paviment restant. La
pica s’adossa a un monòlit (realitzat per Jordi Vilanova).
VITRALL A LA NAU DE L’ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE
LA PAU, Barcelona, 1966
La llibertat en l’ús i la col·locació de les barretes de suport de
plom en els vitralls de Joan Vila Grau, quan adopta el mode
tradicional s’observa en el seu costum de disposar-les d’una
manera irregular que potser respon a una concepció prèvia
del conjunt, però que aparenta ser atzarosa. A vegades les
tires són sensiblement verticals, arrenglerades en files no uniformes; altres vegades són horitzontals o obliqües, traçades a
ull i barrejades lliurement o potser al servei de la diversitat dels
vidres, que són petits i d’una extensa i variable gama de colors.
En general, aquest ordit, una vegada completat amb la incorporació del vidre, dóna resultats d’una excel·lent riquesa
de color. La gran vidriera de la nau de l’església, contigua al
presbiteri, sorprèn i atrau per la seva senzillesa compositiva.
Una creu de tons clars ocupa la part central i dues llegendes,
disposades verticalment, una a cada banda del suport de la
creu, ens recorden les paraules del Senyor referents a l’Eucaristia; el simbolisme del color, present en altres vitralls de l’església, és evident i convida a passar una bona estona davant
d’aquesta obra solemne, admirant l’encert en disposar la llum
acolorida i el valor puntual d’algun color “nou” que destaca
en vivesa o en atonia.
VITRALLS DE LA CAPELLA DE LES GERMANETES DELS POBRES, Manresa, 1967

Actualment, a la CAPELLA DE SERVEIS SOCIALS DE SANT
JOAN DE DÉU A LA MATEIXA CIUTAT.
La nau està coberta estructuralment mitjançant quatre pòrtics
metàl·lics de lleuger pendent. En el mur de capçalera s’hi obre
el presbiteri poligonal de sostre més baix. En els dos brancals
d’accés a aquest espai de celebració hi ha dos vitralls verticals.
Els murs laterals de la nau estan dividits en alçada per jàsseres
que en el tercer pòrtic s’interrompen i uneixen els dos costats
de la nau iniciant un altell o cor. Les vidrieres de la nau, quatre
a cada costat, estan emmarcades entre els pòrtics i jàsseres
estructurals.
Els vitralls tenen una gran força rítmica; els suports del vidre
són de ciment armat i el seu traç sobrepassa els límits estructurals accentuant la unitat compositiva.
VITRALL DE LA PARRÒQUIA DE VERGES, 1967
El vitrall està situat al centre del parament de fons del presbiteri. És de forma vertical i està dividit en 3 plafons i capcer. Les barretes de plom de suport del vidre són, en general,
rectilínies disposades irregularment. Els vidres tenen formes
variades, són sensiblement rectangulars o quadrats i de dimensions, en general, reduïdes. A la part central del conjunt,
en tonalitats clares, destaquen els símbols trinitaris: el colom
(Esperit Sant) a la part superior, l’ull, emmarcat per un triangle
(Déu Pare) al centre i la simbologia de Crist al plafó inferior. El
color de la llum de migdia és adient per a ressaltar la riquesa
de la vidriera. Els colors, torrats, vermells, rosats, ocres; blaus
i verds emergeixen des dels marges, es barregen amb els tons
clars, ocupant les parts lliures de simbologia.
VITRALLS DE BELLESGUARD (JERÒNIMES), Barcelona, 1979
Una bella i senzilla obra arquitectònica sacra dins del recinte
conventual de les Jerònimes. De forma piramidal, a la meitat
de la seva alçada se situen els vitralls que ocupen l’amplada
de cada parament de l’heptàgon i es disposen apaïsats i subdividits en 5 plafons; cada vitrall glosa un Sagrament; l’artista,
tal com fa algunes vegades, n’escriu el nom i l’acompanya
d’algun signe adient o d’alguna advocació.
Més endavant repetirà aquest procediment a la seva obra actual, a voltes amb una sola paraula (llum, jo sóc,...) no per
gratuïtat o decoració, sinó per enriquir l’espiritualitat.
El traçat del suport és, en general, curvilini, lliure. Les barretes
de plom no resten limitades als plafons, sinó que els superen,
continuen i ritmen horitzontalment tot el conjunt. Els vidres
no tenen pas la força d’altres realitzacions de Joan Vila Grau.
Els blancs, verds i blaus són de tonalitat clara i elegant, i ajuden a la pau i serenor ambientals.
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CONJUNT DE 24 VITRALLS DE LA PARRÒQUIA DE LES ESCALDES, Andorra, 1981
Per a aquesta església Joan Vila Grau realitzà un bon nombre de vitralls entre rosasses i finestres, que enalteixen el temple i són bona mostra de la maduresa de l’artista i dels seus
avenços en la llibertat i domini dels components tècnico-artístics de la vidrieria.
A les rosasses, dintre l’emmarcament circular, les barretes
de plom de suport segueixen un traç mixt, sinuós i rectilini,
amb una mena de ritme en el qual la mà sembla respondre
al simple goig de dibuixar. Els vidres són de tons lleugerament treballats, grocs, una mica ataronjats, sienes, aigualits,
contrastats amb tons blancs i amb freds subtils. A vegades
però, el traçat curvilini i rectilini és barrejat i el contrast dels
vidres “freds, calents i neutres” és més intens i ressalta amb
els tons delicats dels vidres clars. Amb la incorporació del
relleu, el valor i el contrast d’algun vidre augmenta i dóna
més força al color de la llum. L’ambient general és de recolliment i pau.
En dues de les obertures de més baixa alçada, l’ombra a con-

trallum d’una reixa de protecció entorpeix la visió perfecte,
d’alguns vidres molt treballats en relleu i color.
Una vidriera que cal destacar és la de la creu. Dos muntants i
dos travessers estructurals es disposen al centre i divideixen el
conjunt en quatre plafons, dos de verticals (practicables) i dos
de semicirculars fixes que formen el capcer. La divisió, però,
resta visualment anul·lada pel traçat del plom i els canvis de
color de la part central que superen els límits de la creu i envaeixen el plafons. En el camper dominen els tons freds i el traçat
lineal (verds clars i alguns ocres i grocs), puntuals o agrupats.
A la part central, els colors són ataronjats i grocs d’intensitat diversa. No hi ha una completa separació entre tons freds i calents
sinó una penetració de freds en el conjunt de calents. En un costat del vitrall, contornejant una bona part del muntant els tons
s’enfosqueixen intensament (torrats, sienes, vermells, negres).
Darrera la creu sembla doncs dibuixar-se o insinuar-se l’aparença d’un crucificat, malmès, misteriós i de mesures que
sobrepassen els límits de la creu i àdhuc els de la vidriera.
En aquesta depurada obra els creients hi percebran una forta
simbologia.
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1. Parròquia de Les Escaldes.
Rosetons.
2. Parròquia de Les Escaldes.
Vitralls Murals.
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Fotos JORDI PUJOL

3. Parròquia de Les Escaldes.
Vidriera de La Creu.
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VITRALLS A LA SAGRADA FAMÍLIA.
A primera hora de la tarda del dia 12 de març del 2016, abans
del Concert de Setmana Santa, a la Basílica els vitralls de la
façana de llevant, verdosos i blavosos delicats i rics en matisos, comencen a declinar i els de la façana de la Passió, càlids
i solemnes inicien un flameig que, gradualment, passarà a un
esclat de tons calents.
Abans de seure, algun visitant resta dempeus contemplant
la monumental vidriera de la Resurrecció en la qual, la llum
clara, groga i blanca de la part central, emergeix dels contorns
vermells, terrosos i torrats i emprèn un impuls vers la part
superior de l’el·lipse.
El sol de la tarda de març neta i lluminosa, inflama els colors
d’aquestes vidrieres que es conformen harmoniosament amb
l’arquitectura. Les obres de la Basílica continuen amb bon ritme i els vitralls de Joan Vila Grau i Antoni Vila i Delclòs, sense
pausa des de fa gairebé 20 anys segueixen la seva brillant
aportació al temple, amb una planificació rigorosa i un disseny acurat i fervent, d’acord amb el criteri i les pautes del
genial Gaudí. El “llarg camí” s’està acabant. Laus Deo.

E
Església de Sant Nicolau de la Riba

Eclipsi

il·luminació eficient per a
Esglésies i Museus, amb
estalvi energètic del 80 %
T. 647 95 37 98
www.eclipsi-net.com

Museu Bíblic de Tarragona

Església de Santa Maria de Taüll
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COL·LABORACIONS

La proposta: l’oratori com un espai de revelació.

Recuperar els arkhetopos. Nou oratori
a l’escola de Jesuïtes-Clot i reforma de
la Capella de Sant Ignasi de Loiola a
la Cúria provincial de la Companyia de
Jesús. (Barcelona)
per ELOI ARAN

S

i en l’article de l’anterior lliurament es va tractar el tema de
“Déu a la ciutat” a través del cas de les obres a la rectoria
i el temple parroquial de Santa Madrona del Poble-Sec, ara es
proposa donar un cop d’ull a petits espais de pregària ubicats
en una escola i un centre provincial d’una orde religiosa. Tenir
cura d’aquests espais garanteix trobar els espais de trobada i
relació amb Déu en el quotidià alhora que refermen la perspectiva i la identitat evangelitzadora de les institucions.
1. Nou oratori de l’escola Jesuïtes-Clot. (2014. Barcelona)
“La clau d’una concepció cristiana dels estudis és que la pregària està feta d’atenció. La pregària és l’orientació cap a Déu
de tota l’atenció que l’ànima és capaç. La qualitat de l’oració
està per a molts en la qualitat de la atenció. La calidesa el cor
no la pot suplir“ (Simone Weil. “A la espera de Dios”).
Per la filòsofa Simone Weil, quan es plantejava quina relació
hi ha entre la interioritat i els estudis, concloïa que un alumne
atent és una ànima que prega. Quan estem atents al nostre
objecte d’estudi, centrats i abandonats en ell, ens obrim a
l’alteritat i, aquesta, en darrer terme i en sentit fort, apunta a l’Alteritat, el Misteri, Déu en definitiva. Així doncs, l’aula
pot esdevenir lloc de trobada amb el transcendent, molt en
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consonància amb allò tan ignasià de “trobar a Déu en totes
les coses”, però això tampoc descarta que aquesta mateixa
atenció es pugui aplicar al mateix saber i viure explícitament
religiosos, concretament en un espai per a la pregària escolar.
Una capella o oratori escolars han de seguir aquesta mateixa
dinàmica que porta l’alumne en el seu quotidià i que ja hem
descrit: una atenció concentrada en l’objecte d’estudi orienta
a l’ànima a l’Alteritat.
D’aquí en traiem dos verbs: Concentrar i Orientar. Què és
l’Església sinó una assemblea (concentració) que respon a
una crida externa (orientació)? Aquest doble moviment respon també a la dinàmica eucarística: ens apleguem en Nom
d’Algú Altre que ens ha convocat i posteriorment ens torna a
dispersar. Es podria entendre fins i tot la dinàmica del quotidià
de la comunitat educativa també en aquest doble moviment:
Déu ens crida (convocació) a una tasca educadora-evangelitzadora i, en ella, hi trobem una Presència que és el sentit (orientació) de la nostra vida. Aquests dos verbs traduïts a mode
espaial equival a conjuminar planta central (“tots entorn de”)
i la planta longitudinal (“tots cap a”).
L’oratori actual respon a un oratori de comunitat de jesuïtes
i no al d’una comunitat educativa integrada per gent de diverses edats. És a dir, no hi ha una voluntat “catequètica” en
aquest espai perquè, senzillament, no s’havia plantejat en els
seus inicis. Si a aquest fet li afegim el visible desgast pel pas
del temps, aquesta dóna un cert aire de espai religiós “dels
seixanta” actualment obsolet.
La primera cosa que fem notar és que, donat que l’estança
és molt petita i de planta quadrada, un recurs espaial adient
és la “ocultació” o “desmaterialització” de les cantonades
mitjançant envans que no s’arriben a tocar (no es veu el límit)
o bé que es corben. Per això, ja que l’accés es realitza des de
una de les cantonades, proposem emfatitzar la visió de la dia-

gonal de l’espai, que és la seva dimensió més llarga, tot just al
accedir-hi disposant en la cantonada oposada el sagrari. Les
cantonades oposades a aquesta diagonal es corben per poder
acollir-hi un banc corregut que també actua de magatzem.
Pel que fa al sostre, es proposa guanyar tota l’alçada possible
i fer un fals sostre en forma de dos triangles resultants de la
divisió del quadrat per la seva diagonal. Aquests triangles es
preveuen de material flexible, una tela, de forma que puguin
funcionar com a difusors lumínics de la llum que es disposaria
entre aquests i el sostre actual. La seva forma triangular, el fet
que no arribin a les cantonades i que tinguin una certa inclinació emfatitza i marca el que és més important de l’oratori:
el sagrari, a part que evidentment és una imatge molt evocadora de l’Esperit Sant que planeja sobre l’espai.
Recuperem ara els dos verbs presentats al principi: atenció
i oració, als quals vinculàvem una planta central i una altra
lineal respectivament. Doncs bé, les parets corbades actuen
metafòricament com dues mans que acullen a la comunitat
reunida i, alhora, l’espai entre aquestes i la diagonal accés-sagrari marca la direccionalitat de la pregària. No estem aquí
per una reunió qualsevol, sinó que som “con-vocats” per la
Presència de Crist present en el Santíssim. Quan la comunitat
es troba i vol fer pregària “orientada” es pot posar tota ella
mirant cap el sagrari, de forma que qui entra no interromp la
pregària perquè no entra en contacte visual. Per altra banda,
quan la comunitat es troba en celebració eucarística es situa
entorn de l’altar, al bell mig de la planta. Planta direccional i
planta central són possibilitades.
Com bé comenta el P. Manuel Hernández sj, arquitecte i docent de l’escola, hem aconseguit un projecte en el qual hi
ha una càrrega simbòlica notable en un espai molt petit. Ara
resta passar ja al projecte executiu i fer-ho real.
2. Reforma de la Capella de Sant Ignasi de Loiola a la Cúria provincial de la Companyia de Jesús. (2015. Barcelona)
“Perquè així com el passejar, caminar o córrer són exercicis
corporals, de la mateixa manera tota forma de preparar i dis-

posar l’ànima per treure tendències desordenades i, un cop
tretes, cercar i trobar la voluntat de Déu en la vida i així salvar
el ànima, són exercicis espirituals” (Definició dels Exercicis Espirituals. Sant Ignasi de Loiola)
Per a les relacions personals compta molt salvaguardar aquells
llocs primigenis per retornar-hi en els moments de recerca de
sentit. Allò que val per les relacions personals també val per
a la relació amb Jesucrist i per les mateixes institucions religioses, de manera que aquest va ser l’eix vertebrador de la reforma de la Capella de Sant Ignasi de Loiola a la Cúria Provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya: recrear una versió
contemporània de la Cova de Sant Ignasi de Manresa que fes
visible l’estructura interna dels Exercicis Espirituals.
El projecte se situa en una peça allargassada de forma rectangular on originàriament s’hi disposava el presbiteri en un dels
extrems oposat a l’accés. L’espai s’il·luminava naturalment per
un conjunt de tres finestres elevades en un dels laterals, mentre que la il·luminació artificial es concentrava dels dos metres
en avall, deixant la resta del doble espai a les fosques.
La intervenció consta de quatre plafons que arrenquen suspesos
de la paret oposada a les finestres i creixen, doblegant-se, cap
a la llum. Aquests plafons representen les quatre setmanes dels
Exercicis Espirituals i la representació simbòlica s’aconsegueix
amb una topografia espiritual a mode de retaule realitzada
amb roba de sac, ja que Sant Ignasi era conegut popularment
a Manresa com “l’home de sac” en referència al seu vestit de
peregrí. El plafó de la primera setmana actua alhora d’espai
rebedor de forma que, aprofitant que no hi ha finestra, el fals
sostre s’abaixa per crear el clima de recolliment i el convit a la
humilitat pròpia de la setmana que culmina amb el triple col·loqui amb el crucificat (EE.EE.62ss), una escultura del crucificat
que és obra de l’escultor Josep Llimona. Al plafó de la segona
setmana s’hi representa la contemplació de les dues senyeres
(EE.EE.126ss) amb els tres graons de la humilitat. Al tercer plafó
és on s’hi disposa el nou presbiteri, cercant una participació més
assembleària, ja que és on es proposa a l’exercitant la contemplació de la Passió de Crist. Aquest plafó és presidit per una
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creu buidada en la roba de sac per visualitzar “com la divinitat
s’amaga” (EE.EE.196). Al quart plafó s’hi representa el sepulcre
buit i la resurrecció i s’hi disposa el sagrari.
Per altra banda, confrontat als quatre plafons-cova i per sota
dels finestrals, es disposa un altre plafó corregut horitzontal
on s’hi representa l’skyline de Montserrat, com si haguéssim
pogut recrear l’estat i les vistes originals de la Cova de Sant
Ignasi a Manresa. A l’inici i al final del plafó és on troben lloc
les talles de sant Ignasi i de la Mare de Déu de Montserrat,
que acompanyen a l’exercitant al llarg del seu recorregut. A
les parets testeres es disposen les representacions del textos
del “Principi i Fonament” (EE.EE.23) i la “Contemplació per
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assolir l’amor” (EE.EE.230ss), que són els marcs d’entrada i
sortida del trajecte espiritual ignasià.
Les imatges es situen a l’inici i al final del plafó horitzontal; posant una talla de fusta policromada de Sant Ignasi donant la
benvinguda a l’accés per davant de la definició dels mateixos
Exercicis Espirituals i, per altra banda, fent un nínxol modern
dins del perfil de Montserrat on es situa una imatge de La
Moreneta encarada cap a l’altar. D’aquesta manera els sants
s’incorporen a la celebració de forma discreta però ben significativa. Finalment, cal destacar la possibilitat de sectorialització
de la il·luminació que possibilita la creació de diferents àmbits
de pregària en un únic espai.

Noticiari
CINC AnyS DE CATALONIA SACRA
Més de mil anys de cristianisme a Catalunya han deixat un
pòsit meravellós de patrimoni cultural i artístic. Un patrimoni
que ens arriba al voltant d’una ermita perduda al Pirineu,
d’una església parroquial de les viles, d’una gran catedral de
les ciutats, o d’un isolat monestir. Un patrimoni que es concreta en grans edificis, claustres o campanars, i també en petites creus de plata –obres mestres de l’orfebreria–, passant
per retaules i ornaments, música i festes. Un patrimoni que,
assumint la cultura de segles, és reflex de l’evolució dels estils
artístics, des del pre-romànic fundacional fins al modernisme
de Gaudí, passant pel gòtic lluminós o el barroc escenogràfic.
Aquest patrimoni –de valor infinit per als cristians, testimoni viu de la història de les nostres comunitats–, al seu torn,
pren una importància fonamental des de la perspectiva de la
identitat i de les arrels culturals del nostre país. Si el patrimoni
manifesta la identitat, aquest patrimoni creat a l’empara de
l’Església explica una part essencial de la nostra identitat com
a país. D’aquesta importància en som molt conscients, des
de l’Església. És per això que ens sentim obligats a tenir-ne
cura, a tenir-lo a disposició de qui el vulgui conèixer.
Però també és obligat de plantejar-nos com el donem a
conèixer i com l’expliquem. Perquè per donar raó del nostre
patrimoni, no n’hi ha prou amb dades tècniques, cronològiques i estètiques; per comprendre una pintura, un retaule,
una església, un salpasser, tant creients com no creients, necessiten conèixer amb profunditat els fonaments espirituals,
teològics i litúrgics d’aquests béns si volen comprendre amb
profunditat llur raó d’ésser. És necessari que parlem del nervi
diví que rau sota aquesta pell humana que és el patrimoni
–plena doncs de valors humans, amb les seves grans virtuts i
algunes de les seves limitacions.
Per començar un treball interdiocesà en el camp d’aquesta
missió divulgativa que té l’Església va néixer just ara fa cinc
anys Catalonia Sacra, un projecte que, si bé va començar
una mica a les palpentes, avui és ple de vida i d’esperances.
Catalonia Sacra és una proposta per descobrir els valors del
nostre patrimoni. És un projecte polièdric que ha aconseguit
una veu pròpia i unitària des del respecte, la coordinació i el
consens amb les diòcesis amb seu a Catalunya, i amb una
gestió pròpia dels nostres temps.
Amb Catalonia Sacra els bisbats anem configurant una proposta capaç de donar formació a les persones que volen conèi-
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xer i donar a conèixer el nostre patrimoni; oferim una agenda
d’activitats de descoberta del patrimoni cultural d’arreu del
país; avancem en la confecció d’uns serveis d’atesa turística
als grups que vulguin visitar-lo; busquem estratègies per ajudar a les parròquies a desenvolupar el seu potencial cultural;
cerquem la imprescindible col·laboració institucional; i difonem a les xarxes socials la multitud d’accions en favor del
patrimoni que es fan des d’arreu del territori...
Considerem que, d’aquesta manera, una bona comprensió
del patrimoni de l’Església és alhora vehicle de comunicació
dels valors evangèlics. Aquest patrimoni, essent com és fruit
de la inculturació de la Fe a Catalunya, esdevé també un mitjà de presència de l’Evangeli al llarg de la història i en els
nostres dies.
Per molts anys!
FRANCESC PARDO,
bisbe de Girona i
president de Catalonia Sacra
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RIFER ROCAFER
ROCAFER

Possibilitat de desmuntardesmuntar-ho fàcilment.
f cilment.
Parquet amb possibilitat de triar color.
Poc consum, a partir de 250w per cada banc.
No cal engegar abans, calor quasi instantani.
Les Planes d’Hostoles
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