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C o n f e r e n c i a sobre l a 

E s c u l t u r a 
j 

A r q u i t e c t ò n i c a . 

Senyores y senyors : 

Aq^^uesta conferencia no te la pretensió de donar lli

çons a ningA ni presentar exemples i encara menys su^rif un camí' Qualsevol, 

Ro ignorem les deficiències de les obras exposades ,es doncs amb tota sim

plicitat que flada un de nosaltres presenta el resultat de qualques anys de 

trefeall. 

Es un punt important aquest que venim d*exposar ,1a nostra bona fe ens o-

bliga a precisar-lo a fi que hom pugui comprendre millor això que segueix. 

Aquesta expasicio és més un pretexte que una exfeíjicio i sense les confe-

renciRb que tindreu l'ocasió de spntir no spri'a dp cap utilitat. 

^̂ 0 us direm a^ això' està bé o allò ebtà malament, semplement us demanarem 

si là inquietud que desde fa algun temps ens conmou us sembla justificada i 

digna d'ésser presa en consideració. 

Molts creuran que tot això tanca un^vanitat infinita i que volguer empendre 

una modificació en una conexió si complexa RR*XR com la que existeix entre la 

arquitectura i I*' ÍIÍRÍMIX escultura,resultaria un traball inútil. 

Però contestarem tot seguit que coneixem totes les dificultats que repre

senta aquesta tasca en un problema tan complexa ,car ,evidenment aquest proble

ma existeix i nosaltres no tenim la pretensió de resoldre'l. 

Aixi doncs aquesta exposició es mes aviant un sian crit d*atnauió" ,Hx£ixàm 
que una^xhibicio qualsevol ,a fi de 
/l'muní r~ ±Ra:<:li»Kxxx»ÍMïntattŜ l s e si' or ço s o al meny tractar de atreara l'atencií 

sobre una faceta de ̂  l'art la qual,al nostre entendre,mereix el;^ nostre/ 

interès la nostra cura, ipiisximaxKXxfeiKiiaxipLaixgïHix 

Avidenment seria mes còmode,parlant desdel punt de vista d'un escultor,no 

preucupar-se de problemes d'aquesta mena, continuar tranquilament en la pau 
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del taller modelant el fang,llaurà la pedra i seguir la tasca qutiàiana que 
^ple de tota la forca filisOfica 

és cercar el secret del volum i llurs xxjssxls ralacions^'ïraéiall magnifiç/eïi el 

qual l'artïs^üa^Éol.aiOi la matèria y'n i i i,i i iiilifl.as grans veritats essencials. 
' ^ ̂  aquesta . 

Però desgraciadament hi ha al voltant nostre tota^ida vibraht i tellugadia 

sa -de la q-ual no podem desentendre'ns retirant-nos en una torre de vori cada 

cop més fràgil, 

L'escultura manantial generador i espiritual^necesita aquesta mateixa vida 

per a omplir el seu det^^*^ ^^ força motriu de l'ànflima humana. La inquietud' 

que ens ha empès a organisar aquesta exposició es basa en el problema del di

vorci entre l'arquitectura i l'escultura; divorci ben palès quan comparem la 

nostra època amb la dels grans SMiSaSSx escu lturals,i si ho permeteu otí̂ ca -

rèm junts la rtt6i¥XKgHHtaRÍKJas5X mès o menys fundada, la qual ens permeterà 

orientar-nos en aquest Iftberinte. 

Abans àtKiaxxmsKXÜHHjt de continuar explicarem el que entenem per aïjçBiista-

escultura arquitec8fii£f . Un escultor que se estranyaba d'aquesta exposició i 

de les seves finalitafi^deia : Però si tota la escultura ho és d'arquitactonica; 

Volia dir amb això que una escultura que no tan^íie en ella aquest sentiment 

d'arquitectura no aiMrJa- una escultura. No .negarem que en 1 'escultura la 

major part de les lleis de l'arquitectura hi son r-epresentades. Cada art dona 

a les altres una part important de la seva pròpia essència, Obeiex als matei

xos principis ,8ia la musica,sia la pintura o l'arquitectura . Hom troba en 

elles la mateixa finalitat i la mateixa emoci* estètica. Però quan nosoltces 

ens referim a l'escultura arquitectònica volem dir en un sentit més directa, 

í̂ que l'escultura unida a l'arquitectura KS es una cosa i la escultura com 

objecte isolat complert n'es una altra. 

Per nosoltres l'escultura arquitectònica comença per la simple motllura 

arribant fins a 1^escultura que hom colioca en el centre d'una jardi,i entre 

aquest dos casos una seria infinita de possibilitats arti'stiques. 

Aquesta divisió en l'escultura de la qual parlàvem/i que desgraciadament 

en l'esperit modern ha pres un caire de contraversiajnegàj-Í"S©ÍèS-iÍ^Í-.*8 o a » 

cl'íart a l'osoulturp' que no gg r^pr^o^nta on olla ^jOla—tma 



d'art a l'RSCultura qup va unida a un edifici • 

Recalcarpm que per nosaltres no hi ha més que una mena d'escultura i que 

el conjunt de vqíLors artistics que podem trobar en un element arquitectònic 

iguala els valors artistics que hom pot trobar en una estaua isolada. Perquè 

a±3EH la bellesa no depèn de la diferencia de forma o de situació de les obras 

citades^sino de l'eraoci* i de la qualitat de l'artista EïRaElarx que l'ha creat 

Tl menyspreu que hom troba amb frecuencia en els esperits dits avançats 

contra tota mena d'art ^abjecta a les lleis que no siguiefi^ffaci6,fH que ells 

ignorin voluntàriament l'art arquitecténic laic o relligiós • Encastellats en 

la seva llogica especial farien taiíiaxKaaa cas omis de ÍSÍl^ell^s^*^^*^^"'"^^ 

de creació artística^eliminant aixi catedrals,palaus-raonuments,els quals fins 

els nostres dias formen tota la historia de l'art. 

Amb això que acabem de dir^nosaltres situem la nostra posició personal i 

la nostra í"e en l'art d̂  ^.-•. rr.rr. - - ' - aerta . Desitjem que l'art modern 

reprengui la plaça que li correspon*^ amb tota la seva vitalitat en -feo*?* les 

manifestacions SÍÍÍS^5s^"3-i^*3Se ka s'hsî  expressat a través dales centurias 

tan maíàstralment . 

Es per aquest motiu que voldriam cercar amb vosaltres les réons d'aquest 

ïsacorT i això amb tota 

problema tan complexe • 

desacori i això amb tota simplicitat sensa tenir la pretensió de resoldre aquesl 

ens 
La primera pregunta queí^e^naturalment aixRSHXZH l'esperit quan nosaltres 

contemplem el pan^ama actual de l'art modern.especialment Hi tractant-se del 

que ens interessa^ il·iü uquiitj C mftMiftU*»! 1' escultura arquitectònica; es esbrinar 

si existeïx/la decadència en aquest art precís que representa la escultura 

estretament unida a l'arquitectura.Groynm quo-po hi ha cap dubte sobre la res-. 

posta que s'ha de donar a aquesta pregunta . La decadència existeix evidemment 

i si en les altres branques l'art permaneix vivent i fins i tot rebrota amb 

força,en l'escultura arquitectònica hom te l'impresió desesperant d'una absèn

cia de vida i de força. . 

Mirant al nostre volt remarquem la ausencia de la esculf^ra en l'arquitect^^rt 

^ ^ p o c que existeix, fiSel resultat d'un, individualisme sense ca^tacter. 
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Als Gomençoa d'aqueta centúria^a pesar dels esforços extraordinaris dirigits 

sobretot envers el decorativisme ks trobem molt ?!Hi5ttRax pocs encerts/general-

ment negats eu una mar nicieses, 

L'art anomenat del 1900 ha avortat a pesar de 1'entusiasme amb que havia 

començat i això gracias a un error fonamentai;el de veure un sol aspecte del 

problema.es a dir,pensant solament en el costat imaginatiu i linfal . Els 

grans principis de les lleis de la matíria foren abandonats i Eteijéactx el caire 

racionalista de les formes i dels objectes,oblidat. Finalment "hom caigué en 

un decorativisme exasperant; creyent donar als més petis objectes «4Al|^l^ un 

aspecte artístic ,volent unir l'art amb el maqulnisme.empleant els procediments 

nous i mecànics a tort i través . Kaxxxat Quant a 1*escultura^fou llavors l'era 

del motllo i els seu triomf dins la mediocritat. 

Tou aixi com les formes KHxi» de la natura i adabtades aairpïCment 

a la decoraci4 crearon un art eserip-ií̂ l ior»nt Pplfiérmic,art Rplicat com hom -̂ ^ 

ranomenà llavors. 

SHXÍRxaixaxs Negar l'esforç de tots aquest homes que es llençarent plens de 

fe per a renovar l'art i crear un nou estil, seria voler renegar de tot el que 

ha contribuït a donar a l'art modern una vitalitat nova. Que aquesta vitalitat 

sia iï darrera extremitud de l'agonia de la nostra època d'inconsciència o 

l'aurora d'una nova era per l'home»-#ols el pervindre pot precisar-ho. 

El que ens sembla ara llunyà i ridícul enVaquest estil del 1900,9pareixerà 
per la 

amb la fugida dels anys,agermanat ixSAima mateixa empenta a les recerques les 
V 

més extravagants del 1950 . En 1925 l'art decoratiu à'afirma en la gran exposi

ció de Paris baix el signe del cubisme crtiíil rt i i mirií'mj^W gran quantitat 

d'erros del 1900. particularment ^el que es refereix a son SSim.superficial 

En la yKxi època que segueix veiem da arquitectura KsmpifitamstHixiíauíiàRJatxji» 

preÇindir de l'ajuda de la escultura en un esforç de funcionalisme.exasperant^ 

asHsa aceptarlot. solament isolaè seusa cap lligam directe amb ella. Com a exem-
^s^emprenen 

ple tenim Le Corbuaier a França. Al maTélx^temps/altres recercas en uh sentit 
estintCDlant-se 

oposat ífê Í£jiM«ifit»tTa». en l'estil clàssic , en aquestes dues tendències trobaren 

KaiftJÈStíixXx qualques ancerts 



però en general tot això son esforç isolats mes o menys importants segons els 

paisos i sempre una' mica forçats per les minories agressives . Eia el domini 

de l'art d'aquesta centúria escolada trobarem una constant confusió de la qual 

fatalment 1*arquitectura i l'escultura han sufert els atacs inmediats. 

, Pot hom cercar en 1'evolució de l'psperit o en la concepció del mon modern 

una influencia sobre l'art en general ? Desde ld48 data crucial en la vida 

dels pobles ,1a transforamció del mon modern Bsxííaua es fa a un ritme cada cop 

més accelerat.àl mateix temps que l'intex'venció de les masses en el poder^ 
grans 

és ben palès l'abandó dels/ideals del món primitiu . Les idees de comunitat 

religiosa,de raça,d'espiritualitat s'afebleixen,desapareixen a mida que les 

masses envaheixen els càrrecs directius de la vida moderna, L'individuo s'afir-

ma cada volta més KHUWïĤ ïHtxïiaï. 1* anarquia i aíiMaixxisixiSSSÏiïSSaxxífíijucai 

én forma d'un materialisme KaEtaxamítxflaim absolut,/ endorracadore de possibili*-

tats d'Cfcí.tes de fe capaços de crear un estil i un ordre. El maquinisme acce— 

lera encara aquesta confusió i llenÇ^""^ ser humà en aquesta nova dirpcció del 
/ 

materialisme on hi ha ela esperits BkssKxa ofegats per l'allau continua dels 

nous productes mecànics • L'estàndard que ofereix el ben estar i lasfacilitats 

de totes menes de la vida moderna,disminueixen les facultats de sentir i de 

pensar en l'individu. El gust mateix es generaliza i cada un de nosaltres 

perd el sentit de la matèria i de la beautat. Una altre causa profunda dequests 

decadència es la transformació de l'artiste. Fins el sigle quinze l'artista 

era més que res un obrer manual ,1'arquitecta no existia en el sentit que li 

donem avui en dia. Quant a la paraula artista ara no es coneixia en el seu sig

nificat actual . L'escultor que fabricaba imatges no concebia la seva obra 

a-ltrement que unida a un conjunt. Però poc a poc per una necesitat d'intelec-

tualisme sempre en aument^l»escultor,l'artista que no es preocuparé- d'altre 

cosa que de la seva obra creadora deixà de banda les lleis imutables de la mate 

ria,de la forma per a seguir i desarrollar problemes més literaris que plàsticE 

A la fi del sigle dineu -rp^ la escultura s'abandona cada cop més i es torna 

inconsistent .Paralelaraent a aquesta dpcadpnd:ia,l'élite redueix s|s aspiracions 



la spva inclinació 
es diseintí^resa de l'art monumental i "afirma «ixsKHXgiasixyHï gnvers el frag-

* 

ment^per la pintura de cavallet i el bibelot. El desarrollo de l'intelectualis-

me en totes les classes,però sobretot en l'élite,par un eclectisme facilitat 

per els mitjans de difusió modern^, transformaiï· completament la concepció de 

l'art . la sensibilitat auraentajhom Üerca la forma nova.ia el material rar. 

L*interès pel troç,aumenta ,es cerca la plàstica per ella mateixa com a fina

litat de l'art. Hom elimina l'anécdota,l'accident. Hi ha un abandó indiscu-

_ tible per part dels ams i dels altres per tot el que es monumental . El que es 

monumental no representa ja la seva tasca emotiva ,no per que en sigui incapaç 

sinó perquè el mon modern dirigeix slr sensibili-tat envers altres sensacions 

més familiars a la aeçica manera d'esser actual. Els artistes en general guiats 

per llur propi interès^abandonan l'art arquitectònic i ,trien els camins de'l'ar-

art pur per reons simplement econòmiques o d'pxit. Heus aci doncs osquioats 

algttwo dels esculls f>ri lâ fi-qualo sV.cpéí#.̂ >X« l'eücultura arquitectoixica i no tte 

res*d'estrany .devant tantes dificultats.que aquest art sia tan sovint abandonat 

M 
pels artistes que podrien donar-nos una vida nova, L'arquitecta quan les spves 

conviccions artístiques no son contraries,vacil·la sovint a entrepreníre algun 

treball on la escultfijra s'uníltjtÉE perfectament amb la seva arquitpc^ra,això 

sovint per ,jue no troba eri el seu client un interès i una comprensió en la ne-

cesitat d'aquesta aliança. Ara ve el problema més greu», el de la incomprensió 

mútua entre l'esculor i l'arquitecte,incomprensió en la collaboració. No ens ^rç 

guntem quin d'aquests dos arts predomina sobre 1'altre ,seria absurd bercar una 

rivalitat que no te cap reo d'existir. Cada cas te les seves funció ^ i ses quar litats ben definides • A un moment donat una <ï*'elles pot tenir més importància 

que 1'altre però això solament en casos molt particulars . En dir això, pensem 

en els temples indus on l'escultura peí' ieua abundànciajdomie tota iaxa l'es

tructura arquitectònica o contràriament en els tapies gr̂ ĉs on l'ordre obliga 

a l'escultura a plegar-se als angles dels seus frontons. Però aquesta conpene-

tració de l'escultura i de l'arquitectura,sembla desaparèixer pel fet mateix de 

totes les reons de decadència que ja hem citat^i fins i tut.aquets dos arts 

fets per compendre*s perfectament,Imn perdut tot contacte. 



dia, 
Avui sovint l'arquitpctR dona un pspai a l'f>scultor que aques omple segons 

el gust del primer o î el seu propi . sense preocupar&se «fl̂ 'una manera massa 

estrici>a.de les masses que volten el seu treball . A vegades .el desequilibri 

ÇÏÏe"1'ün-"3e'"l*aÍTre dels artistes^es converteix en un obstacle a aquesta colla-

boraciè tan necesaria per l'acompliment de l'obra total. Quan parlem de oolia-

boració entre l'escultura i l'arquitectura veiem quelcom de molt més proftín 

capaç de crear un aportació mes viva que la ^&'-^«^£?m contemplar. ̂  Aquesta col·l 

boració la trobem en totes les formes escultux'als que WMMaUc doníl·l̂  a la sinfo 
/ s 

nia arquitectònica els accents sensibles que la completen.això començant per la 

fflotllura i acabant p^r^ Í V T L A ^ ^ Creiem que un dels abismes que s'han 

obert entre aquestes dues arts caldria cercar*.lo en la posició actual dels dos 

artistes. Pels conflictes que provoquen èls problemes de la construcció mo-

derna,è'arquiítecte es troba en la obligació d'esser més aviat un tècnic qu4-

un.poela. •'̂a civiliftaoio modeî riH nn i-i of̂ vo-iy s-'ovint l'oca;-no de demostrar 

son lirisme creador. "Sn l'escultor trobem el contrari,ul<i*j.ixdutti!rtF̂ ' abandonant 

això que és monumental esdevé un creador isolat^es desfà de tot lligam amb 

la realitat i perd d'aquesta manera el gust de les lleis estrictes de la ma

tèria dl de la grandiositat. 

Emile Bayard ens diu: la pintura i l'escultura depenffí41"b3B esclusivament de 

la naturalesa ,eternfe model li ami d'wH ordre abstracte perquè MlTn-a int^rpre-

taçioni^ depenei^ del sentiment individual,mentre que l'arquitectura i els seu^ 

dimitutiufcson 'S'^^dre coWCtft perquè estan subordinats a ll^is. De tot aixo^ RH 

SCF deduil^ que l'escultura es d'ordre abstracte i «»^ arquitectura d'ordre 

concret i per aquesta^ reo es completarien perfectament, ̂ 'escultura seria 

la carn palpi tant de la isxaiK puixança escampada damunt l'esquelet representa-

tiu de l'arquitectura. Així doncs.jn. anguim la historia de l'art^la vida de 1' 

escult4ljra en ralacio amb 1' arqui lectura, - ^ T O i ^ 11' UAQ estretament lligadA^a^íB 
V 

IMJatrg jf constitufí^una forma de perfecció que el nostre gust modern aprecia 

especialment. En l'art somari babilonic i assiri el rexleu segueiJC la paret i 

la sosté,la linia expresiva insinua el modelat el qual roman en el pla,modelat 

d'una plasticitat perfecta, que expressa •ahî  força la vida dels temes descrits-
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i-a rondo bocon ^ ••" ' no ps separa sens^Lpena-dels grans plans inicials 

però per aquesta mateixa reo roman pn un sentiment arquitectural absolut* 

Les matèries difereixen però cada una en llurs característiques afiiEímcïi. el 
Els eltpcis 

lligam perfecte entre eli pla i el volum .xSjxçxxxRHxiKxxgxsHsxsH^istrixKiflís 

omplen les grans superfícies amb I^ÍÍ mitges tintes d e ^ llurs baixos relleus 

gravats plan . ÀJl·bffiSxas estàtues veritablej contrafort^ 

temples lenraarquen Ees punts vitals dSjdWr^ monuments,la forma i l'element 

arquitectònic ̂ íiRiS't^Si·ai jçainri/total, ïsaia Veus aci la columna^ el seu capi-

tellji la cornisa característics • Els greCcs confriMftK la claror damunt les 

columnas acaZades ,les formes s*enriqueixen i poc_a _poc 1^*escultura es separa 

de la paret J jiinj i [innm mentre» en lyiMwfcw^MH—g, iiiiiiinMtta ̂ el moviment esdevé . 

una preocupació primordial de l'eycultor. Vers la fi d'aquest gran periode s' 

inicia la separació d'aquestes dues grans arts plàstiques,la escultura esdevé 

algunes vegades com una decoració de l'arquitectura,un art de segon ordre i que 
Ja 

HKxyrHSRHia no repressnta el gran iüiçam i admirable lligam de les èpoques 

períectes. Els romams acusen aquest •̂ p̂rrtf̂ â ^-^ les duet; arts^ a pesar de tot 

l'esplendor del seus monuments.i trobem en totes les evoques posterior alguns 

moments on l*üliétngri ntf trohn' en tot el seu vibor^ però om. mes sovint la escultu

ra apareix rn mniaiia'n com un elpment purament decoratiu,guarnint una estructura 

dti'initiva en ella mateixa. Però pf?r tot arreu on l'art es troba ja en sa ple

nitud hom senten la més insignificant moltllura en la base de les columnes^ 
\ (OUe pgrtari^ 

aquest sentiment tàctil de la forma on juga la llum,qi^ilita/essencialment 

als escultors,mestres del volum . Tot això és massa coneé::ut per que nosaltres 

ens hi entretinguem es tota l'histOí'ia de l'home que caldria seguir pas per pas 

per a bastreure'n là inmensa llico fiïl'aquest problema rbassa teaxt complexe per 

nosaltres. Aquesta lligo l'hem d'apendre QQQQ .mompn^,cada vegada que hi ha un 

camvi en l'historia-fer això en cada època torní̂ â començar li mtamPiit les eta-

pas que han fet de cada moment de l'art un conjunt que fineix bk'-gp̂ o do un flv 

gê '-ximent ma nií'ie en una decadència banal, ̂ ^tem alguns passatges d'una confe

rencia dita per un escultor suis,Francesc -î eaud ,el qunl ha posat el sou art 

àl servei del moviment constructor religiós suis i francès,aix/ coneixerem ia 



el pensament modern d'un escultor. Diu l'̂ Que es l'escultura? Es un art del» 

espai com l'arquitectura,com la dansa. Hom ne pret^ pas que el pintor no 

conoebeixi l'^ipíp i que pugui contentarr.se d'ésser borni. Com tol^els animalí 

tenim ia visi* binocular qui permet de vpure la profunditat.Però mentre el 
^autènticament 

pintor sugfèrrrï̂ igtxítKOc&DCKddílíalEXíla tercera dimensió l'escultor la realit

za- Aquejta diferencia condueix l'escultor a exigències partidulars ^iím»'vion ' _ 

imperioses,íï«iff=ii luuiu essencials i que hanrsempr^Xordena^el seu art quan aquest 

es digne de dir-se g;raB,que ha donat totes les seves forces i que ha arribat 

a la seva plenitud. L'arquitectura és la palanca de l'escultura, -̂ s estèticament 

parlant que la arquitectura sosté,obligant a l'escultor a veure i a construir 

els volums que el condueixen més enllà dels seus mitjans actuals. Però si l'aroiB. 

quitectura ha servit al nostre art,aquest li torna el servei. Podem dir,efecti-

v-arapnt sensa cap traba qup la escultura es la palanca de l'arquitectura i jo 

vaig a demostrar qup la col·laboració, «Ü una conüiclò absoluta d'aquptsts rî u 

dues arts.Aíxi>Aq^]^llconsidererfl^ ,no en isxKKKa el seu funcionalisme 

i del punt de vista de la construcció,sinó des del punt de vista de l'art, 

aàiil iquc la considerem en la seva realitat,* veiem que \%^Mh 'tffe més enllà del 

fundionalismejuna expressió en l'eapai. Per a ella la finalitat es l'expre-

sio de la tercera dimensió,de l'espai i de la llum i finalment l'expressió d' 
dev ^ 

un somni(N>i la bellesa inexplicable,finalitat suprema,realitat lïinlca. L'arqui

tectura és poesia,passa així' del concret ̂  motiu materialjaa construcció, a 

l'^3^tracte,a la irijèescriptible bellesa. ^1 poema arquitectural s'assembla abso

lutament al de l'escultura, una simple indicació de la arquitectura'^ no es rea-

litsarà ? K sinó mitjansant tft^up labora 1Í̂  mít"t̂ ria,iaxtsH55aHaxsiRx±K5t55x la 

forma en tres dimenBioníSESXHX el realitzador es l'escultor, 

1 un poc més lluny flueix dient ; 

" La colïiboracio de l'arquitecte i de l'escultor es una condició assensial^^ 

per la realització d'un art que,difinitivament,roman un dels punts essencials 

d'una veritable civilització i del art tot sencer." 
^eus >;ci l'opinió d'un escultor i ara veieu la d'un arquitecte: 

http://contentarr.se
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EL PRüBLEIViA DE L^ESCULTUHÀ ARQU1T2CTÜNICA ^KR AiiKOLD KOHELLEH 1935 

L'escultura arciuitectonica no ha deixat mai cie presentar problemes particular 

-ment delicats a totes les épociues de l'historia de l'art. Els q̂ ue avui presenta, 

que no son absulament nous,son de totes maneres expressats d*una manera excep--

cionalment clara. En reo de IV^utiltaacio constant de les formes geomètriques^ 

elementals per l'arquitectura contemporanea i de la freCfcuencia cada cop més 

palesa de les superfícies quasi llises,consecuencia rfTural de l'empleo del 

ciment i de les matèries plàstiques similars. Efectivament l'antiga arquitec

tura de pedra cvoSf̂ i inevitablement, recórrer a volums compostos i complexes 

per raons evidente de técnicajS^beda,columnes,socols i capitells,pilastres , 

±& llindç, cornises i fj'ontons^eren abans que tot membres vivents i necessaris 

de l'edifici, '^onstitulen «̂ per ells mateixos una multitud d'elements plàstics 

independents de tota ornamentació ulterior. Per altre part,la pedra o isx 

/" 
el mahè ,oia- el nji?̂ raiiwtgo quo'-grí̂  ,impo3aba certeü maneres de trama plàstica 

«tei^ baixos relleus obligatoris. L'escultura que venia de completar l'obra 

purament arquiteGtonica.no ^nis que separar-se d'aquesta,i^era una prolonga

ció tant si es tractaba d^estatues como si es tractalya de frisos o de motius 

molt modestos. _ _̂ _—-$».̂  re|leus més o menys accentuats, t'arquitec-

tura contemporània desemboca doncs,:tant si vols com si no vols a formes d'una 

extraordinària austeritat,sia per raons de pura tècnica o d'economia general, 

sia per motius d'ordre més complexes en els quals la psicologia de l'época 

es presenta de vegadats baix la fornia d'una certa filosofia social Í̂T re present^ 

Un paper important. Aquesta austeritat,KSÜ aqueèt despullament aparent ^w»a 

col·loca l'artiste enfront de possibilitats creadores quasi il·limitades,quan 

es tracta ĵk * animar un adifici o una part d'aquest edifici. L'extremà simpll*? 

citat làR^axüHK permet al geni esbrabar-se .desenvolupar-se de la manera raf'^s 

magnifica jUavero on veritaé^creadoríflwMJTïel contrari#l'absència de gust i 

d'espiritualitat^es demostraran amb més cruesa/cfET la llibertat del artista 

semblaJÉi més gran. 

http://arquiteGtonica.no


La diferencia es inmensa pritr̂ ^ pacultor gòtic,destinat a guarnir un campana-

ri de gàrgoles i de sants i l'home del sigle vint obligat tf^donar una signi

ficació difinitiva a una superficie rectangular i llisa, Üientre l'un prolonga 

naturalment una creaci6 anterior i essencial,!'altre deu transformar una estruç. 

tura priíDaria fins a fer-ne una crStlò nova,donar un ànima a alio qu» no en %«•» 

tenia." 

Heus aquí doncs dues posicions; l'escultor veu ençar» un iià§^9irecta amb 1' 

arquitectura,un lligam estret,mentiré uue l'arquitecte modern,veu aquest lligam 

d'una menera més amplia i meays directe * Qui te reè ? '̂o 3(^ nosaltres qui ho 

diem,però en tot cas tots dos acord en un punt principal; el de la col-

laboraciò. ̂ :{. totes les qüestions que hem examinat, junts n'hi ha una que KHX 

interessa directament l'escultor,^ :es la ^KRXBaKRsiRriixa de les caraoteris-

tiques de l'escultura arquitectònica. Tota mena d'esculturas viuen per la llum 

i l'ombra 'i cada hora que passa serS més o menys favorable al seu aspecte, 
^K' anima de dues mf̂ nes de vides 

l'escultura isolada,que viu pel moviment dp 1'espaíïtSITor'lrKjpciàfiíaxxiílR̂ 'Ta"'ïïe" 1* 

espai i la de la llum i no depèn més que d'ella mateixa. Contràriament l'eacul-

tura arquitectònica està subordinada a certs angúls visuals,a certs l·llumina-
j -A^ ih^\ ^^^ 

cions fixes que l'obliguen a seguir unes lleis moçt estrictes i 'puj.' ui3to raateir 

el seucmodelatr ,sos plans i sos pSfifils, Les arestes cf§̂ a|ía«SSBB formes^deuen 

donar per elles mateixes els negres i le&i mitges tintes qiTTirfrin'ipriin n la super-

fcie^c-l üri,u-oolüP, Les distancies més o menys grans on ella serà situada 1' 

obligaran a franqueses a voltes brutals,a una pi.:resa en la seva expressió,puresa 

plàstica que la allunyarà sovint; i obligatòriament al del realisme de l'escul-

tura -i nni nriii, Pero >e sovint. i-ju&t.'im̂ XLL̂ â jAeat realisme exagerat o^ ha posat 

l'escultura arquitectònica en una posició decadent i borda,privant-la dels seus 

millors medis d'expressió,privant-la de la seva força i fins i tot de la seva 

reo d'existir. Podem dir que el realisme tendeix a separar les formes escultori-

Quf de l'arquitectura,fent-l«·-hi perdre les seves principals qualitat plàsti-

ques llevant-l«·-hi la llibertat de les ombres i de les llums.'Aix^ üom ho 

rà en un^ simple friç;- que comprengui una ornamentació complicada i naturalista^ 
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del gòtic de la darrera època EHH amb la franquesa d'expressió d'on fragment 

romànic. En el primer el sentiment' plàstic desapareix, dp||íant dominar l*accident 

i l'anéc(8otictv ajjria empobrint la força i la matèria^ L'ftfi^ no guarda llavors 

les seves relacions justes i prpcis-^s. En el segon, malgrat èls medis molt més 

modeíjtos d* expressió i justament qui sap si per això mateix,aquestes relacions 

entre ofici iforma i matèria ; donen un resultat perfecte,d'on neix una emoció 

plàstica poderosa i vivent. En PI moviment de cada periode d'art ens trobem en 

front d'unal·laxxx eclosió ,florexeinent i decadència. Al jPmn?n|aHtort d'aquest 

ffiovimenty l'art comença generaliSBSft p^r ésser imln ni H.uiiyT1.t abstracte, rebuscant 

seguidaoient per mitjà dpls limits de la natura una complexitat mes gran en la 

forma .arribant així a un realisme més o men^s agut que li fa perdre la seva for-

. ̂ H (̂ '̂ 

l'abstracció i la imitació, però en 1'equilibri de les quals es troben lès for

mes on la inspj-ració pot. ̂ IKH^ arribar als cimals més elevats. Contràriament, 

quan una d'aquestes forces guanya 1'altre ens trobem en t̂ up l'art es dirixeix 

vers un decorativisme decadent o en el sentit contrari cap una imitació ̂ HK 

mediocre de la naturalesa. L'escultura ,art d'exprpssio magnifica,difioilement 

compresa pel gran piiblic per culpa dp la simplicixat dels seus mitjans,demana 

per a ésser apreciada.un amor de la forma pura,millor dit^una sensualitat de la 

foHDa, sensualitat tàctil. Caldria complaure's en tenir s^s la mà el còdol 

ça i la seva'Virilitat. -^Hl^^cs'en l'art dues forees inspiradores que s'oposenf 

polit pei^aigua del torrent o pet l'onada de la mar/ seguir amb els ulls la 

curba harmoniosa dp les colines,'^ vibrar de pura emoció devant la bellesa d'un 

mqjpmol damunt del qual a'escampa la^ilum.^Os docs tot aquest amor que sentim 

per l'escultura I que ens ha donat el coratge necesari ppr a venir a parlar-vos 

d·aque-.t problema que crpiem digne del vostre intprés, Prohlpma que interessa 

,; to iwía nostra època i tot l'urfô atiisme modern. 

Passo la paraula al mpu amic l'escoüitor Bolanich^l qual us parlalrà ara del 

mateix problema ̂ pero/fi' una manefra méé concreta i també,ai d'una manera mes 

atractiy^olau ̂  

He dito 


