
La Fundació Masó commemora el centenari de la creació
d’Athenea, el principal centre d’irradiació del Noucentisme
a la ciutat, amb un exposició que aporta material inèdit i
noves dades sobre la concepció del projecte masonià

EXPOSICIONS EVA VÀZQUEZ

i cada època busca un monument en
el qual simbolitzar-se, no hi ha cap
dubte que Athenea és l’emblema de la

modernitat a la Girona de principis del segle
XX, com ho podien haver estat en el seu mo-
ment les fonts de Montjuïc per a Barcelona o
torre Eiffel per a París, posem per cas. La di-
ferència és que d’Athenea, aquell edifici que
l’arquitecte Rafael Masó va concebre en un
antic magatzem cedit pel doctor Modest Fo-
rest al carrer Anselm Clavé el 1913, no en
queda ni la runa per mostra. Demolit el
1975 després d’un prolongat abandona-
ment i enmig d’una agra polèmica, la seva
desaparició no ha fet sinó alimentar el mite
de la seva efervescència insòlita en el pano-
rama més aviat grisós del seu temps, d’altra
banda alimentat per la mateixa brevetat de
la seva existència: fet i fet, Athenea com a as-
sociació només va sobreviure a les tensions
socials i culturals del moment cinc anys, en-
tre 1913 i 1917. Van ser suficients, però, per-
què la Girona noucentista no es pugui expli-
car sense tenir en compte la seva mateixa
concepció arquitectònica i les activitats que
s’hi van programar, des d’exposicions a con-
certs, conferències, funcions per a infants o
lectures, i de retruc, també les contradic-
cions, vacil·lacions i enfrontaments d’un
moviment de regeneració cultu-
ral que s’emmirallava, és clar, en
l’ambiciós programa de “civili-
tat” impulsat des de la Manco-
munitat, però també en el pro-
jecte de dignificació integral de
les arts que contemporàniament
promovien les grans capitals
centreeuropees.

En qualsevol cas, de tot això ja
en fa cent anys, i la Fundació Ra-
fael Masó ho aprofita per revisar
la constitució d’aquella històrica
associació i la seva rellevància en
el context tant gironí com català i
europeu a l’exposició temporal
Athenea 1913. El temple del Nou-
centisme, que s’inaugura avui di-
vendres a la Casa Masó de Girona
(20. 30 h). A través de més d’un
centenar d’objectes, pintures, lli-
bres, fotografies i documents,
entre els quals sobresurten els
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plànols i esbossos originals de Masó per a la
reforma de l’edifici, la seixantena llarga de
programes de les activitats que s’hi van pro-
moure, a més de manuscrits originals de
Prat de la Riba, d’Ors o Carner i algunes de
les poques rajoles ceràmiques que s’han
conservat de la inconfusible façana de color
ocre de l’entitat, l’exposició invita a reviure
un període de gran intensitat creativa i me-
nys monolític del que sovint ha convingut
presentar per donar-li coherència.

Així, encara que va ser una iniciativa de
Masó i el seu amic Xavier Monsalvatje, s’hi
van implicar creadors no ben bé arrengle-
rats amb l’ideari noucentista com ara Carles
Rahola, Joaquim Pla Cargol, Miquel de Pa-
lol o Prudenci Bertrana, fos directa-
ment finançant la seva constitució o bé
participant en les activitats que orga-
nitzaria durant els cinc anys que va ser
activa. També els seus orígens són ob-
jecte d’una revisió crítica, en una de les
aportacions més lluminoses de l’expo-
sició, que subratlla l’estreta relació del
projecte gironí, i en especial l’estètica
de templet del mateix edifici atenenc,
amb els models culturals i arquitectò-
nics que paral·lelament s’estaven im-
pulsant a l’Europa central i que Masó

va tenir ocasió de conèixer
de primera mà durant el
seu revelador viatge de no-
ces a Alemanya, a principis
de 1912. En concret, són re-
marcables els deutes de
l’obra masoniana, i en general de
tota l’arquitectura noucentista,
amb l’estètica germànica con-
temporània, que el promotor gi-
roní va admirar sobretot arran
de la visita a la colònia d’artistes
de Darmstadt, erigida el 1899 per
Joseph Maria Olbrich, el gran
projectista de la Secessió vienesa,
i a la ciutat jardí de Hellerau,
prop de Dresden, concebuda per
Heinrich Tessenow, de les quals
Masó va apropiar-se tant el sim-
bolisme de l’emergent concepte
de cultura com a objecte sagrat a
través de la imatge del “temple”,
com la interrelació entre les arts,

Jornada
d’estudi
Amb motiu de
l’exposició sobre
Athenea, la
Fundació Masó ha
programat, per al
28 de novembre, la
I Jornada d’Estudi
sobre el
Noucentisme, que
reunirà a Girona
especialistes sobre
el moviment per
debatre sobre Art,
literatura i
arquitectura a
l’entorn d’Athenea.

ATHENEA 1913.
EL TEMPLE DEL
NOUCENTISME
Lloc: Casa Masó,
carrer Ballesteries,
29, Girona
Comissariat: Jordi
Falgàs i Rosa M.
Gil
Dates: del 16 de
març del 2013 al
26 de gener del
2014
Horari: de dimarts
a dissabte, de 10 a
18 h. Entrada
gratuïta
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l’artesanat i la pedagogia en un treball co-
operatiu dirigit al fi comú d’una renovació
integral de la cultura. Així, quan va ser el
moment de traslladar aquells models a Gi-
rona, Masó va tenir clar des del principi que
Athenea havia d’anar vinculada a la creació,
també, d’una escola d’arts i oficis, que es va
concretar uns anys més tard, el 1916, en un
local adjacent però que no va arribar a en-
trar mai en servei.

Jordi Falgàs, director de la fundació i co-
missari de la present exposició junt amb Ro-
sa M. Gil, està convençut que la impossibili-
tat de tirar endavant aquella escola en la
convulsa situació política del moment, en-
mig a més d’una guerra mundial, va ser de-
terminant en la decisió de tancar Athenea
més que no pas les dificultats econòmiques
per sostenir-ne el projecte. Els locals van ser
adaptats el 1918 com a seu de l’Escola Nor-
mal de Mestres, fins al 1965, en què va co-
mençar la seva lenta degradació fins que el
juny de 1975 van ser impunement enderro-
cats i van ingressar, en un sol dia, en la cate-
goria del mite i la vergonya. ❋

De la primera pedra a la demolició
Xavier Monsalvatje, a l’esquerra, a l’exposició
inaugural d’Athenea (1913). Al costat,
caricatura de Masó feta per Max (1915). A
l’altra plana, l’Institut Dalcroze de Hellerau, i a
sota, Athenea el 1971, poc abans de
l’enderroc. VALENTÍ FARGNOLI-COAC/ COL·LECCIÓ
HEREUS DE JOSEP MASÓ I BRU/ JOAN TARRÚS
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