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Oriol Pi de Cabanyes ens ofereix un assaig en què interpreta l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí

Marejats en l’univers de Gaudí
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Oriol Pi de Cabanyes, Gaudí,
una cosmogonia. Proa.
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E
ls dibuixos dels plà-
nols de Gaudí prenen
forma escrita en les
pàgines de Gaudí, una
cosmogonia. Oriol Pi de

Cabanyes (Vilanova i la Geltrú,
1950) no s’oblida en aquest as-
saig de les marejants corbes,
paràboles i hipèrboles que el
geni ideava per a les seves
construccions, ni tampoc dels
colors, els materials, les imat-
ges i tot l’univers simbòlic on la
mitologia clàssica i el cristia-
nisme s’entreteixien en una es-
piral magnífica, essència de
Modernisme.

L’autor ofereix un llibre ori-
ginal sobre l’arquitecte –la
qual cosa s’agraeix, en aquest
saturadíssim Any Gaudí–, pro-
ducte d’una mirada molt per-
sonal de l’obra del de Reus. Pi
de Cabanyes mostra la seva
particular lectura de les creaci-
ons gaudinianes a partir de
l’observació de detalls i anèc-
dotes, perfectament comple-
mentada per un amplíssim i
variat camp de coneixement.

Director del Consorci Català
de Promoció Exterior de la
Cultura, Pi de Cabanyes ha fet
gala de la seva extensa cultura
en les diverses novel·les, llibres
de narrativa, de viatges, d’estu-
di i assajos que ha publicat en
35 anys de carrera. Amb aquest
bagatge a l’esquena, l’escriptor
intenta enfrontar-se de tu a tu
amb l’arquitecte, i en resulten
una sèrie d’hipòtesis tan ab-
surdes com versemblants, que
s’adiuen perfectament amb les
creacions de Gaudí. Fent una
tasca com de regressió onírica,
Pi s’alça fins a les esferes de la
inspiració gaudiniana per mi-
rar de compartir els sentiments
del pare de la Sagrada Família i
dóna les seves explicacions
–pròpies i intransferibles– dels
conceptes materialitzats en pe-
dra, ceràmica o ferro i de les
solucions pràctiques o orna-
mentals plasmades en edificis i
monuments.

L’estructura de l’obra escrita
segueix en certa mesura un or-
dre cronològic, a través de les
construccions que analitza. No
obstant això, Pi de Cabanyes
sembla contagiat del procés
creatiu desordenat de Gaudí
per anar improvisant sobre la
marxa, tal com aquell ho feia a

l’hora de bastir edificis. Així
doncs, el camí s’inicia amb la
Casa Vicens, segueix amb la
Casa Batlló, s’atura al Castell de
Bellesguard, fa un tomb pel
Palau Güell i finalitza a la Casa
Milà, sense oblidar referències
menors al Parc Güell i a la pe-
drera del Garraf –que formava
part d’una finca dels Güell i és
d’on va sortir la pedra per a les
grans construccions i on Gaudí
va deixar un preciós edifici que
feia de celler–. Sorprèn la poca
importància que Gaudí, una cos-
mogonia dóna a la Sagrada Fa-
mília, considerada universal-
ment l’obra mestra del geni i
un dels exemples més reeixits
de l’arquitectura del segle XX,
del qual es té, al llibre, una
imatge simplificada com a lloc
de treball de Gaudí.

HIPÒTESIS CURIOSES
Per a tots els edificis del mestre
reusenc, Pi de Cabanyes fa hi-
pòtesis curioses i afirmacions
interessants, no exemptes d’u-
na tasca d’investigació profun-
da. Així doncs, diu que amb la
Casa Vicens, la primera de
Gaudí i que està situada al car-
rer de les Carolines del barri de
Gràcia, va començar el Moder-
nisme arquitectònic. Per a Pi,
l’arquitecte va voler marcar
també un inici simbòlic, repre-

sentant-hi “els orígens adàmics
abans del pecat, el paradís fora
del temps i de l’espai”.

La casa que Gaudí va cons-
truir al passeig de Gràcia per
encàrrec del fabricant Batlló,
popularment coneguda com la
casa de les bruixes o la casa dels
ossos, va ser concebuda, segons
Pi, “com una gran paràbola; o
com un d’aquells somnis en
què els més estranys símbols
esdevenen tangibles”. L’assagis-
ta també ens assegura que la
Casa Batlló és com un mar ver-
tical. Per ell, la part més alta de
la façana està ocupada per un
camaleó –i no un drac, recal-
ca–, que és un rèptil que viu del
cel. El capítol sobre aquest edi-
fici no té desperdici, i és on la
creativitat de Pi brilla més a
l’hora d’interpretar l’estructura
i les imatges que conté.

El Castell de Bellesguard, del
barri de la Bonanova, és per Pi
“el centre d’un microcosmos
simbòlic, com si es tractés del
melic d’un nou món”, donat
que estava a mig camí entre la
plaça –lloc de trobada– i el ce-
mentiri –lloc de la mort–. Si-
tuat al mateix punt on s’erigia
el castell on va morir Martí
l’Humà, l’últim rei de la dinas-
tia catalana, Bellesguard sim-
bolitza –amb l’estrella de vuit
puntes que el corona– l’espe-

rança del renaixement allà on
hi ha hagut una mort anterior,
com a signe d’un nou reco-
mençar.

El Palau Güell, “un palau gi-
rat cap endins” que “adopta un
aire venecià”, mereix, segons
l’opinió de Pi de Cabanyes, el
qualificatiu de wagnerià. A la
façana, al damunt d’un fanal,
Antoni Gaudí va decidir col·lo-
car-hi una au fènix, un altre
símbol mitològic de la Renai-
xença. Però aquí no acaben les
hipòtesis sobre aquest edifici,
sinó que l’autor creu que “el
Palau Güell [...] evoca un gran
orgue; és la viva imatge de la
pedra esdevinguda música, de
la matèria que ha esdevingut
evanescent i incorpòria”.

SOBRE LA CASA MILÀ
L’explicació que fa de la Casa
Milà no és pas menys creativa.
L’argumentació de l’autor s’ini-
cia amb el nom popular de la
Pedrera donat a aquest edifici,
l’estètica del qual va significar
un cop de puny a la cara de
l’alta burgesia barcelonina. I si
la gent del carrer en deia la Pe-
drera és perquè realment la
Casa Milà està construïda amb
forma de pedrera, concreta-
ment agafant com a model la
pedrera del Garraf, de la qual
prenia la matèria bàsica i que

imitava les terrasses en què
aquella havia estat tallada.
Aquesta “profecia en pedra de
l’enfonsament del Titanic”,
“arca en alta mar” o “colum-
bari de la Capadòcia”, com
també la descriu Pi de Caba-
nyes, és d’una gran transcen-
dència per entendre el catala-
nisme conservador, ja que re-
met a la Bíblia en suggerir una
reflexió sobre la pedrera on
hem estat tallats.

Si les reflexions erudites de
l’autor sobre els edificis no
fossin prou reclam per acostar
el lector curiós a Gaudí, una
cosmogonia, potser ho seran les
altres qüestions en què apro-
fundeix, amb el mateix còctel
de creativitat i documentació:
el caràcter estrafolari i la pe-
culiar vida quotidiana de l’ar-
quitecte reusenc; el seu misti-
cisme; la relació amb el pintor
Miró o amb el mecenes Eusebi
Güell i Bacigalupi; les sem-
blances i diferències amb Ver-
daguer, també mantingut per
Güell; l’impacte que li va
significar la Setmana Tràgi-
ca... Res no escapa a la mirada
penetrant i sense complexos
de Pi de Cabanyes, que consi-
dera Gaudí com un personat-
ge amb “un anvers d’un in-
fantilisme agut i un revers ple
de complexíssims replecs”.


