El sentit comú, el sentit sobrenatural i el sentit de
l'humor de Josepmaria Escrivá de Balaguer
Heliodoro Dols

Arquitecte

Amb motiu de l'encauce de projectar el que seria el

deis seus fills naturalment. deis collaboraclors i atraes

Santuari de Torreciutat vaig estar reunit en dues ocasions

que es beneficiaven de l'esperit de l'Opus Dei, podio

a Roma amb Mons. Iosepmaria Escrivá de Balaguer, una

investigar per on volgués i com volgués. sempre que no

el rally de 1967 i l'altra el setembre de 1971. Van ser dues

estigués en contraposició amb el Magisteri de l'Església.

rcunions informals en les quals tothora no volia imposarme res per tal de respectar del tot la nieva 'liberta( en

Encara menys hi podria haver un corrent artístic defensat

projectar Torreciutat. Em va dir que deixava liberrims de

per l'Opus Dei o una arquitectura própia de l'Opus Dei:

fer el que els semblés, als qui dirigien la construcció del

cada artista podria crear seguint el camí que mes es

non santuari, i els va agrair molt que en el primer fulletó

compenetres amb la leva manera de pensar i de fer.

de Torreciutat que van editar no s'esmentés els duna

l'erqué a losepmaria Escrivá només ti interessava que es

banda i Piran' de la guerra civil i que, en aquella época,

dugués a tenue amb (nació. amb esperit d'humilitat, amb

s'hagués amagan la Mate de Déu.

afany de servei, amb optimisme. que pogués ser camí per
a l'encoldre deis bornes amb Crist.

De les converses d'aquells clics no puc extreure'n conclusions ni opinions estétiques, o arquitectóniques leves.

En els anys corresponents a l'etapa fundacional de l'Opus

Com a resum només puc recordar el seu gran sentit comí},

Dei, l'arquitectura no tenia un camí clan Després de l'es-

el sentit sobrenatural i el gran sentit de l'humor. Perú

til internacional de funcionalitat i racionalitat extremes,

clavara la perspectiva del centenari intentaré fixar alguns

amb un respecte pels materials i un menyspreu compiet

records que per a mi. més enllá de l'exercici professional,

a qualsevol adorn o modlura superficial, es va Ilancar

van suposar veritables. vitals i alegres ensenyaments.

vers un postmodernisme. reacció clara d'aquella senziIlesa, en qué volgué alliberar-se d'aquell racionalisme, no
tornant a un ordre o estil clássic, sinó a emprarlo arbi-

LI bertat

tráriament, per superar també qualsevol esclavatge que li

El fet que els records no tinguessin uns perfils clefinits té

en el deconstructivisme, trencant amb la raú de ser de

pegues proporcionar el classicisme. Mes taró desembocó
el seu sentit porqué Escrivá de Balaguer era tan conscient

l'arquitectura de tots els temps -que sempre havia sorgit

del que era l'Opus Dei, aquesta organització desorgand-

de la utilització d'uns materials que li havien anat

zuda, que trencava tots els motlles que poguessin coco-

marcara la forma i el bon taranna de l'arquitectura-

finar qualsevol fill seo. Ni tan sois en qüestions

desahant la venicalitat de la gravetat i trencant en planta

teolOgiques hi havia d'haver una escota teológica,

amb l'angle recte i amb qualsevol forma geométrica

diguem que defensada o difosa per l'Opus Dei. Cadascun

preestablerta.
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Ara. a través d'un minimalisme. de vegades car, peró lógic.

Cal entendre que Josepmaria Escriva no criticava ('arquitec-

sembla que l'arquitectura ha entrar per uns camins mes clars,

tura efímera, peró no la podia voler per a un Santuari a la

senzills i perennes. En tot aquest trajecte hi ha hagut exces-

Mate de Déu que havia de durar regles i que no Ii conve-

sos alquitectónics que igual que a les altres arts, ens ha dm a

nien clespeses excessives de manteniment. Li podía preo-

obres efimeres. passatgeres, en les quals a voltes sembla que

cupar la bellesa peró en aixó no pocha influir: i, com a bon

ha prevalgut Pafitny de ser original més que el de ser conse-

promotor, Ii preocupaven les persones que hi viurien, es a

qüent, buscar Paplaucliment més que la bellesa i per 1301

dir la funcionalitat d'aquells edificis.

creant, de vegades, una arquitectura superficial.

Solidesa

Funcionalitat
Tenia atan' perqué Padministració que hauria de mante-

Per aixó, en les nieves trobades ami) ell, Mons.losepmaria

nir els edificis, la neteja, el menjar. la roba, etc. pogués

Escrivft no pocha ni volia seguir les batzegades per on tirava

arribar a tot arreu cense interferéncies deis qui emprarien

Pan i en parlar de Torreciutat em digué que volia solucions

les diverses dependéncies i em va dir que poses les caval-

nodernes peró que s'inspiressin en PAragó. Precisament les

cavies, galeries, ares... que calgués. pot anar -em

tendencies arquitectóniques d'aquell moment, ens chalen a

(ligué- per torra. mar i aire. peró hi han d'arribar.

mirar que l'arquitectura racionalista i universal (os menys

M'aconsella de projectar tata mena de maquines per als

universal i estigués més arrelada a la torra, que un eclifici

qui portessin aquest manteniment, perqué com Inés temps

tos el resultan lógic del lloc un es trobava, peró no copiant

s'estalviessin, més temps tindrien per a la vida de pietat i

o mimetitzant l'arquitectura existent. 1 el fundador de

apostólica.

l'Opus Dei em va dir que no se m'acudís ter el Pobre
Elpany,o/ (Barcelona).

1 aquella galeria per un van totes les installacions -com
que Mons. Escrivá la volia tan alta- va servir perqué les

Tenia un gran sentit de la construcciú i no volia arqui-

persones que treballen en l'administració poguessin arri-

tecturas efímeres el manteniment de les quals pugés

bar a tots els edificis per sota, i per mitjá d'ascensor a totes

massa. Em deia que els materials haurien de ser forts i

les plantes, per poder netejar i portar Ilerwols, roba, etc.

clefinitius, que els baixants fossin vistos, com a solució

Fou motiu perqué algú digués que s'havien fet uns sote-

millor per si s'embussaven, i recordo que em (ligué que

rranis cm es desarien els tresors de l'Opus Dei: els pobres

projectés una bona galeria de serveis, per cm es pogués

tresors són clavegueres. Fins i tot van arribar a dir que un

anar dret i no ajupit.

submarí hi accedia per sota.
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Inx1ria dir que l'amainava que tot estigués pensat, que no hi

En explicar-li que el Santuari es podría ampliar, no li va

llagues impr o visacions. Comentan( la urbanització exterior,

agradar que es fes a peces, sin() que es projectés definitiu.

cm parla de bona illuminació, lOnts per beure aigua natural

En definir-ne la mida, el grup promotor va temer que no

potable (no aignes miraculoses) i la collocaciO de caixonets

fos esquifit i em demana que Pampliés amb unes galeries

d'almoines per ajudar al manteniment de tot plegar. 'nimbé

superiors. A Monsjoseptnaria Escriva. li van semblar peri-

parla deis rétols de senyalització, que fossin dignes. i lotes

lloses i m'insinua que elimines els gran esglaons lñgics en

les indicacions fetes de manera positiva. perqué el "no" porta

els amtiteatres.

a fer que "sí": no li agradaven les prohibicions. També va
esmentar les papereres, les espelmes amb autoservei. els

Io havia previst uns quants confessionaris i en apujar-ne

altaveus exteriors i que a Pesplanada hi hauria d'haver una

lorca la quantitat i dir-me que estiguessin aillats del

rupia de la imatge de la Mare de Déu de Torreciutat. per()

Santuari, Ii vaig proposar ter una cripta a sota de Pesglésia.

de metal]. perqué no es malmetés a ('aire 'hure. i parlant que

si bé haurien d'estar en més d'una (-apena perqué hauria de

estigués ben em comenta que -a la corona- no

posar pilaras que aguantessin el paviment de Pesglésia. Li va

hi tingués bombetes.

semblar molt bé que estiguessin a pan per evitar la Temor
i el desordre en anar-se a confessar i, en canvi, contribuir
al recolliment necessari deis fidels. Em digué que volia que

Magnanimitat i austeritat

matessin de coliftssar els seas fills sacerdots i els qui els
:tjudessin.

I si hem subratiLu el sea interés per la durarla deis edificis,
així com per la seva funcionalitat, no poden ometre la

seva

fou en comentar el presbiteri del Santuari, quan s'hi aboca

magnanimitat. Ell solia din confiant plenament en la

amb mes delicadesa. Parlant del retaule va dir que entres

Providencia divina: se gasta lo que se deba. aunque se deba

pels ulls, que fos una 110 de catecisme -sabent que

lo que se gasta.

Jesucrist és Déu i Home i aixó, a ell, l'acostava a Déu- que
ho entenguessin toca mena de persones. 1 aquí, Mons.

Sense voten ho va eixamplar tot. Se sorprenia que no tingués

Escrivá recalcava la diferencia entre an litúrgic i an profá

projectada una explanada -ningú no me Phavia demanada-,

davant la separad() actual entre artista i societat.

que el Santuari fas més petit que el de Lourdes i Fátima. que
els confessionaris només fossin deu o dotze... Em deia que

Fou seva la idea de fer un retaule aragonés amb l'Ocul

ell no ho veuria, per() que nosaltres sí. Que vindrien perso-

eucarístic. No li agradava fer una església gran dedicada a

nes de molts pasas. que anéssim en compte perqué amb el

la Mare de Déu. -i cal esmentar que no volia que ningú el

temps no ens edifiquessin una ciutat a tocar con) a Lourdes.

guanyés en amor a Maria-, i deixar el Senyor en un rasó.
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Li agradava que el Senyor presidís tota I'església: Lija•en,.

vaig slatiar per tota Osca mirant d'assimilar-ne ('arquitec-

(00b la l'ostra pobresa i amb Humor de toas. no bon !ron

tura. vaig parlar amb el Fundador volent compenetrar-me

en el sagrari ric subratIlant-ho. acompanrai. que ha de

ami) toles les seves idees i cm vaig defensar com vaig

presidir des de (1(111 del retarde de lEsglésia toles les acial-

poder del grup promotor que era el que aconseguia els

/015 aposffiliques que entre aquells penrals amgonesos es

diners i el que pocha tractant Lambe de secundar les

walitzin. a honra de la seta .1lare. per bé de lotes les

seves inclicacions. I al !Mal va sonir Torreciutat.

animes i per al servei clec th:sglésia Santa.
així com que constantment m'havia palta de no fer res de
luxós. de no emprar materials cars i fer

uns

Humilitat i servei

edificis sohris.

m'insistí que l'altar ni> los ninyás, que fos ric en

mesura

Peró penso que si migues resumir. d'entre tot el missatge

que es pugnes. Em va dir moltes més coses, porqué ell no

que el Fundador llega a Pesperit de l'Opus Dei, quina

1:1

volia parlar d'arquitectura sin() del que dula al cor, de les

influencia podria ser positiva per a un artista o arquitecte

grades que esperava que el Senyor voklria Per als qui

que Pajudés en la seva obra de creació, seria la de sentir-se

acudissin a la seva Mare Beneida davant d'aquella petita

1)11 de Déu. participan) amb el lamina lamia en l'obra de la

imatge tan venerada de regles: miracles espirituals que

creació. L'artista coflabora en la perfecció del món amb el

passen amagats cense que se'n puguin fer estaclístiques; si

seo art. clesenvolupant les potencialitats que Déu Pare li ha

la Mare de Déu en volia fer cl'altres, a ell no li semblarien

atorgat per a embellir-lo. És com si Déu volgués necessitar

par més grans.

de la collaboració de l'artista per afegir aquesta aportad()
estética a l'obra de la creació. L'anista és un col laborador

Ell no podía marcar-nos pautes estétiques en l'arquitectura

ole Déu i si té consciencia del voler del seu Pare-Déu no

actual. precisament per la llibenat que teniem. i aix() que al

solament participa ole l'obra creadora. sisó lambe redemp-

principi de l'Obra, Phavia de fer amb anafre mancyles, i

tora amb l'obra d'art, l'artista o Parquitecte serveix Déu i

encara que entre ells hi llagues algun bon arquitecte

tota la humanitat.

vidrien fer un pataji

enorme

en aquellos circumstáncies en

qué l'arquitectura no sabia per un tirava. Sáviament, en

En l'artista ha de predominar la capacitat de servei. més

qualsevol país i en qualsevol circumstáncia, qui ho havia

que la cl'orgull, no ha de buscar Pautocomplienca, l'ambi-

de decidir serien uns grups promotors, que com qualsevol

ció o la supérbia, porqué ('artista, més que ningú, té la

propietat per a un arquitecte. no solament cercaven els

constant temptació de la serp a Ailani i Eva: Seres com

diners per als edificis. sisó que eren els qui marcaven la

déus. 1 si Monsiosepmaria Escrivá ens ha parlat d'aquesta

pauta del que volien o necessitaven.

santificació del trehall. amb més ni() l'obra de l'artista que
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es crea per a giória de Déu i per a servei deis bornes,

treball de Déu i per a Déu: en una paraula, una feina

servirá perqué no solament l'artista, Binó tamhé els qUi

enllestida, impecable.

contemplen la seva obra, trohin Déu.
I aquella obra (Pan a més ha d'apropar els altres a Déu
L'artista és com un instrument del Senvor per tal de perfec-

perqué, en parlar de la creació, sant Pau deja als Romans

cionar amh Ell l'obra creadora. Es un cooperador seu.

que les ped eccions inrisibles de Déte el seo poder etern i

cooperador a les palpentes si no té fe, pern que batirá d'ac-

seta &radial, shan fel risibles a la inleHigéncia, després de

tuar com qui en té, no perqué Padmirin sinú per servir els

lu creació del a través de les coses creades. També

altres. Peri) si té fe, aquesta cooperaciú assoleix una quarta

través d'aquesta capacitat que Déu ha donat a l'artista,

dimensiO perqué no és solament per servir els altres, sin()

l'obra que sun cle les seves mans ha cle transpa-rentar l'es-

per donar més gliiria a Déu.

perit de Crist.

L'obra d'art en mans de l'artista és com els bous o

Per aixó Mons. Escrivi de halaguen quin veié Torreciutat

moltons que sacrificaren els israelites a Déu: animals

acabada, un mes abans clame al cel, després de dir-me que

creats per Déu, que l'amo al qual pertanyien ()feria al

li baria agradar. perqué no cm pogués entrar la ranitat del

seu Creador. De la mateixa forma l'Esperit Sant

que hacia fet. tot baixant amb ell a Permita, i reure aqueli

informa l'artista en la seva obra i li dóna aquesta digni-

desorclre i caos deis volums deis edificis, em va dir que jo no

tat cle poder ser oferta a Déu. Josepmaria Escrirá bo

baria lel res més que llenar uns totxos i on caigueren havien

dela així: No poden oferir al Senyor res que, dios de

constnút.

les pobres lanitacions humanes, no sigui perfecte, areprobcable, efectuat ~latonero' tanzbé en els detalls

Gairebé en el centenar' del primer pelegrinatge de josepmaria

mío ims: Déle no accepta matusseries. L'Escriptura

Escrivá Tia!) tenia clon anos, avui la leva imatge resant davant

Santa ens amonesta: No presentaren res defectoós, ja

el retaule acull els miles de persones que hi arriben i els

que no seria digne dEIL Per aixó, el trehall de

acompanyará com intercessor especialíssim en aquel! moment

cadascú, la labor que ocupa el jorn i les energies, ha

perqué es produeixin en les seves ánimes aquells miracles

de ser una ofrena digna per al Creador, operatio Dei,

dalegria i pan amb els quals ell rolla omplir el món sencer.
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