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Un llibre de Víctor Gómez il∙lustra
amb més de mil fotografies l’obra
associada amb Puig i Cadafalch

Esplendor
ornamental

Llum de la recepció de la casa Amatller de Barcelona
LLUÍS PERMANYER
Barcelona

L

a mirada fotogràfica
pot aportar una visió
de l’arquitectura fins
i tot més rica que
l’observació que ens
brinda la presència física, sobre
tot si es tracta d’obres enriquides
pel treball de les arts aplicades.
Per això, amb motiu de la cele
bració, el 2017, del 150è aniver
sari del naixement de Josep Puig
i Cadafalch, la Universitat de
Barcelona (UB) va decidir editar
un llibre commemoratiu. És el
que ara s’acaba de publicar, de
Víctor Gómez: Josep Puig i Cada
falch i la recerca de la modernitat.
L’objectiu és aprofitar les bon
dats de la fotografia per obtenir
una mirada més enriquidora
que la que proporciona la vista
humana.
Hi ha uns quants motius que
expliquen el resultat obtingut. És
fàcil entendre que l’aplicació de
diferents objectius a la càmera
permet captar detalls que a sim
ple vista i des de peu de carrer
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no es poden distingir en unes fa
çanes tan altes i, sobretot, tan
plenes de tota mena d’elements
decoratius inesperats.
Tanta esplendor desencadena
da primer pel modernisme es
diversifica en matèries i en gène
res, tot plegat servit per uns
tallers d’artesans que acumula
ven una experiència encara no
adquirida pels joves arquitectes
del moment.
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A més a més, la fotografia
aporta la qualitat de centrar el te
ma seleccionat, cosa que suposa
actuar per substracció quan s’eli
minen totes les altres coses i es
magnifica, així, el que presidirà
cada imatge. Res no distreu,
doncs, l’observació quan es fulle
ja el llibre, cosa que no passa en
la realitat.
Víctor Gómez ha obtingut amb
una tenacitat incansable més de
6.000 fotografies, i n’ha seleccio
nat poc més d’un miler per il∙lus
trar un conjunt tan exhaustiu
que suposa, sens dubte, una mi
rada nova sobre l’obra de l’arqui
tecte. Ell mateix ha redactat els
textos que inclouen les dades ne
cessàries per situar cada obra en
el seu context.
No cal dir que el resultat s’im
posa per la magnificència de la
varietat i la categoria dels mes
tres de les arts aplicades que van
actuar sota la batuta de Josep
Puig i Cadafalch, el veritable di
rector d’orquestra.
La desfilada imposa: artistes
com els escultors Josep Llimona
i, sobretot, Eusebi Arnau; arte

sans com el forjador Manuel Ba
llarín o l’escultor ornamental Al
fons Juyol; els mosaïcistes Mario
Maragliano i Lluís Bru; les cerà
miques o les rajoles hidràuliques
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de les empreses Pujol i Bausis i
Escofet, respectivament; les vi
drieres de Joan Espinagosa, i
d’altres.
Víctor Gómez es va imposar
aconseguir un resultat tan ex
haustiu com fos possible de
l’obra de Puig i Cadafalch que
ha arribat als nostres dies, amb
un conjunt sempre presidit per
un signe informatiu i divulgador,

Els millors mestres
de les arts aplicades
van actuar sota la
batuta de l’arquitecte
modernista
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no artístic. La seva tasca no es va
limitar a l’arquitectura, i també
va incorporar obres funeràries i
urbanístiques. L’autor reconeix
mancances que li dolen, com ha
ver rebut negatives per accedir a
determinats espais privats o pú
blics. En qualsevol cas, el resultat
és estimable.c

