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Cada cop tinc més clar que la modernitat comença amb una 
frase de Tolstoi: Pinta el teu poble i pintaràs el món. La 
major part de l'art del segle XX i el que portem de XXI 
s'ha debatut entre aquests dos pols: l'hiperespecífic, el 
local, i una voluntat d'explicació i extrapolació 
universal. Tampoc descarteu que usi aquesta frase per 
justificar la meva obsessió per petits projectes que vaig 
controlant lentament i que després em trobo en alguna altra 
banda de maneres insospitades. Un d'aquest projectes és la 
intervenció que En Jujol va realitzar a l'església de Sant 
Salvador del Vendrell.  
 
En Josep Maria Jujol és un dels personatges més fascinants 
de la història de l'arquitectura dels darrers dos-cents 
anys com a mínim. Ho és per varies raons: la primera i 
principal és la seva vocació d'arquitecte resistent, a la 
contra de tot i de tothom. Jujol es resisteix a les modes, 
a la naturalesa dels encàrrecs, a la definició professional 
de l'arquitectura, que va viure amb entrega absoluta i 
incondicional, sense estructura empresarial, sense estudi, 
aïllat dels seus companys en una actitud que té alguna cosa 
de quixotesca, més quan antics alumnes seus com Oriol 
Bohigas o Federico Correa reconeixen haver-se rigut d'ell 
pels passadissos de l'Escola d'Arquitectura, on ensenyava 
dibuix per a treure's un sobresou. En Pepe Llinàs, un dels 
millors arquitectes vius del país (on és el seu Pritzker, 
per cert?) el defineix com l'arquitecte de la distància 
zero, un arquitecte de proximitat abans que s'hagués 
inventat l'arquitectura de proximitat, quan aquest concepte 
ni s'entenia ni se l'esperava, quan només hi havia dos-
cents professionals per tot el país, tots ells carregats de 
feina. En Jujol té alguna cosa d'arquitecte maleït i secret 
que sedueix qualsevol persona que descobreixi la seva obra. 
Ell és l'ajudant per excel·lència d'En Gaudí. Molts cops 
creiem que estem contemplant l'obra del mestre i, en canvi, 
contemplem l'obra d'En Jujol: passa això a Can Batlló, a 
Can Milà, al Park Güell, on va fer ell solet el famós banc 
serpentejant, i a tants altres llocs. En Jujol és el 
paradigma d'ajudant d'En Gaudí: tan talentós (genialoide en 
aquest cas) com modest, incansable, entregat, disposat a 
diluir-se en una arquitectura més gran que ell.  
 
En Gaudí és per molta gent el millor arquitecte que ha 
existit. Per força: En Gaudí no és En Gaudí, és En Jujol, 
en Berenguer, En Rubió, En Canaleta, En Pericas, En 
Sugrañes, N'Opisso, En Clapés, En Puig Boada i tants 
d'altres, tots ells sumats en una obra que mai hagués pogut 



concebre una sola persona. En Gaudí és una intel·ligència 
col·lectiva. Una ment-rusc. Però tornem al nostre home.  
 
En Jujol arriba al Vendrell a 1929 per ocupar-se de petites 
reformes a l'església parroquial, una construcció barroca 
prou interessant, enganxada a l'ajuntament, anxovada en una 
plaça massa petita per a la mida de la façana, poblada 
d'arbres crescuts entre el mercat i la més important plaça 
Nova. Passa la Guerra Civil i l'església queda devastada, 
saquejada i incendiada, poc més que una closca buida que 
s'ha de refer completament. De resultes d'això En Jujol ja 
no marxarà mai més del Vendrell, seguint amb les obres de 
reconstrucció fins a la seva mort a 1949, obres que acabarà 
la seva filla Tecla, fet que una historiografia massa 
injusta ha aprofitat per passar de puntetes sobre una obra 
tan infravalorada com incompresa. L'obra té tota la 
potència jujoliana sense la que no pots entendre En Dalí ni 
En Miró ni res del que hagi passat a l'art català dels 
següents cinquanta o seixanta anys, tenyida aquí d'una 
tristesa primordial, d'un recordatori del saqueig que va 
provocar l'encàrrec, fent amb medis molt modestos, amb 
aquesta distància zero traduïda aquí en pintures al fresc, 
serralleries delicades i més detalls dels que puguis 
descobrir en anys de visites freqüents.  
 
La joia de la intervenció és l'altar major, coronat per una  
conquilla producte més d'un artista que admira el barroc 
que no pas barroca.  
 
Fa poc vaig tenir l'oportunitat de passar una tarda 
fantàstica amb En Rafel Moranta, arquitecte de Pollença que 
em va fer recórrer els rastres d'En Gaudí en aquest poble, 
consistents en un trosset de jardí i (presumptament) el 
paviment de l'església parroquial. Prèviament havia fet 
aquesta mateixa visita amb en Pepe Llinàs i l'artista 
Perejaume, que li van dir que, en opinió seva, aquest 
paviment era obra no d'En Gaudí, sinó d'En Jujol. No en sé 
prou com per discutir-ho. Jo també hi veig la mà d'En 
Jujol, però això no treu que el paviment en qüestió pogués 
ser una idea d'En Gaudí que ell hagués executat, com era 
usual en la resta de les seves arquitectures: allò de la 
ment-rusc i les estratègies. En tot cas: vaig aixecar el 
cap i plaf. Dopplegänger. L'altar major, obra de finals del 
XVIII que presideix el conjunt, és clavat al que, vint-i-
escaig anys més tard, En Jujol col·locaria al Vendrell. 
Clavat.  
 
I fins aquí les notícies.  
 
Què va portar a En Jujol a repetir l'element més important 
de la església de Pollença a dos-cents quilòmetres i un mar 



de distància? Records d'un temps feliç en una hora fosca i 
gris i mediocre? Colonitzar una església barroca amb un 
element que sembla barroc però que realment no ho és? 
Emprar el mateix recurs per a la mateixa circumstància en 
un problema semblant en llocs diversos?  
 
Només podem especular. Una mica de context: En Jujol era un 
home d'església amb una cultura d'aquests elements 
veritablement profunda. No és en cap cas algú que 
necessités tirar d'aquest element per desconeixement o per 
desesperació: tenia talent i recursos suficients per a fer 
literalment el que volgués. I repeteix Pollença. Més 
elements en comú: interiors relativament foscos, un 
caràcter domèstic semblant. Alguna cosa així com un aire de 
família. L'arquitectura és un fet curiós: tanta atenció al 
lloc, tanta voluntat de crear obres úniques i tenim un dels 
millors arquitectes de qualsevol època replicant un 
projecte en un altre lloc. Tampoc és que això sigui ben bé 
inusual: el francès Le Corbusier, així a l'atzar, va 
construir un celebradíssim edifici d'habitatges, la Unitat 
d'Habitació, a la Marsella de postguerra com a exemple del 
que podia ser l'habitatge obrer. El va repetir quatre o 
cinc cops més en altres llocs de França gairebé sense 
variacions. L'únic que se m'acut per a explicar això és que 
En Jujol va fer el camí contrari a Tolstoi: enlloc de 
descriure el seu poble per a descriure l'Univers va decidir 
prendre un tros d'Univers per a descriure el seu poble.  
 
El més interessant és que ni al Vendrell ni a Pollença en 
tenen notícia. El que ve a ser una definició de llibre del 
fenomen doppelgänger, que tan de cap va portar als 
romàntics. Els doppelgänger no tenen notícia l'un de 
l'altre fins al moment culminant de l'obra, que és 
precisament aquesta presa de consciència. En Jujol, no se 
sap amb quin propòsit ni amb quin grau de consciència, en 
va crear un a Pollença i al Vendrell. Ara n'he donat 
notícia. Potser en un temps pugui informar de les 
conseqüències d'aquesta troballa.  
 
 


