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אנטוניו גאודי:
 ארכיטקט ייחודי בתקופה אחת 

א

או ארכיטקט אחד בתקופה ייחודית?∗

לריסה דרחלר

בהערכת  התשע־עשרה,  המאה  בסוף  אירופה  במערב  שהתחוללו  השינויים  לנוכח 
יצירתו של הארכיטקט הספרדי אנטוניו גאודי יש מקום לשאול אם גאודי היה יוצר 
ייחודי או שמא הושפע מתכתיבים תרבותיים של המקום והזמן שבהם פעל. כדי לענות 
סוף  'אווירת  ימים,  באותם  באירופה  ששררה  האווירה  את  לבחון  יש  זו  שאלה  על 
המאה' )Fin de siècle(. אפתח את מאמרי בסקירת התפתחות הביטוי של 'אווירת סוף 
המאה' בספרד בכלל ובקטלוניה בפרט, שם כינו אותה 'מודרניסימו', ובהמשך אתחקה 
אחר ייחודו של גאודי על רקע תקופת יצירתו, אופיו והמקום שבו פעל. לסיכום אציע 
שייחודה העיקרי של יצירתו של גאודי היה במטרה שהוא ביקש להגשים, דהיינו לתרום 

לתחייה היסטורית ולאומית של חבל הארץ הספרדי קטלוניה.

גאודי  אנטוניו  קטלוניה  חבל  בן  הנודע  הספרדי  הארכיטקט  של  ביצירתו  עוסק  זה  מאמר 

)Antoni Gaudí i Cornet( על רקע תנועת ה'אר־נובו' )Art Nouveau( שהייתה זרם אמנותי 

)Fin de siècle( באירופה בשנים 1890–1910. במוקד המאמר נדונה  ב'אווירת סוף המאה' 

השאלה אם יצירתו של גאודי הייתה פרי ייחודי של אישיותו ושל האוריינטציה שלו כאמן 

ספרדי וקטלוני, או שמא אפשר לראות בה יצירה אופיינית לרוח הכללית של 'אווירת סוף 

המאה'. במילים אחרות, האם גאודי היה ארכיטקט ייחודי בתקופה אחת או ארכיטקט אחד 

נובו'  ה'אר  תנועת  מאפייני  את  אסקור  הזאת  השאלה  על  לענות  כדי  ייחודית?  בתקופה 

המאמר הוא עיבוד של עבודה סמינריונית שכתבתי ב־2009 בהנחיית פרופ' סטיבן אשהיים במסגרת לימודיי   *

לתואר בוגר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית בירושלים.
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בקטלוניה – שם היא כונתה 'מודרניסמו' )Modernisme(. בעקבות זה אתאר את המשותף 

להלך הרוח במערב־אירופה של סוף המאה התשע־עשרה וליצירתו של גאודי, תוך הדגשת 

המאפיינים הייחודיים לו. 

ואמשיך  עת,  באותה  באירופה  המאה'  סוף  'אווירת  על  כללי  במבוא  המאמר  את  אפתח 

השני  בחלקו  הקטלונית.  ה'מודרניסמו'  ותנועת  ה'אר־נובו'  תנועת  התפתחות  בסקירת 

של המאמר אסקור בקצרה את הביוגרפיה של גאודי ואת עבודותיו. מסקנתי היא שאמנם 

יצירותיו של גאודי מושפעות במידה ניכרת מרוח תקופתו, שכן "אף אמן לא נמלט מרוח 

התקופה שהוא פועל בה",1 אבל אופיו, סביבת עבודתו הספציפית ואירועי התקופה על רקע 

תחייתה הלאומית של קטלוניה מצדיקים את הערכתו כאמן ייחודי.

ואמנות במערב־ אמנם ספרד היא מדינה אירופית, אך פעמים רבות המחקר על חברה 

אירופה מתעלם ממנה. עם זאת, הרעיונות שרווחו בסוף המאה התשע־עשרה באירופה על 

וה'מודרניסמו'  בספרד  נובו'  ה'אר  בתנועת  בבהירות  ניכרים  השמרני  החברתי  הסדר  הרס 

בקטלוניה: הם חידדו את המתח בין אופי המדינה החקלאית והכפרית להתפתחות התרבות 

והאמנות שנוצרו בה באותה תקופה. 

'אווירת סוף המאה'

המונח 'אווירת סוף המאה' הופיע לראשונה במחזה שהועלה בפריז ב־1888, ובו הוא שימש 

לתאר את ה'חולשה התרבותית' שחשו רבים באירופה של אותה העת ואת האמונה שרווחה 

בקרב המעמד הבורגני באירופה כי החברה האירופית עומדת על סף סיומו של עידן תרבותי 

ואמנותית  תרבותית  פריחה  תקופת  של  מותה  ובא  קרב  שהנה  חשו  התקופה  בני  ורוחני. 

אירופה  התשע־עשרה  המאה  של  האחרון  ברבע  ואכן  ניוון.2  של  חשוכה  תקופה  ומגיעה 

השתנתה לבלי הכר. אם בעבר החברה האירופית הייתה ברובה כפרית והריבוד המעמדי בה 

היה יציב יחסית, באותה תקופה ניכרת ניידות מעמדית גוברת ועיור מהיר. הודות לשיפור 

בתנאי התברואה עלתה תוחלת החיים. התפתחות כלי התחבורה וההגירה המואצת איפשרו 

וכתוב התפשטה בכל  ידיעת קרוא  לה.  ומחוצה  היבשת  את תנועתם של מיליונים ברחבי 

ג'יימס רכש תאורה חשמלית בשנת 1895,  שכבות העם. כך לדוגמה הסופר החשוב הנרי 

רכב על אופניים ב־1896, הקליד את יצירותיו על מכונת כתיבה ב־1897, וצפה בקולנוע 

ב־1898. בתוך מספר שנים ניתן לו לעבור פסיכואנליזה פרוידיאנית, לטוס במטוס, להבין 

את עקרונות מנוע הסילון ואף את אלה של הטיסה לחלל.3 כל אלו דברים שרק שנות דור 

לפני כן היו בגדר דמיון, מסוג ההמצאות של ז'ול וורן. 

ציירים  משוררים,  סופרים,  ובה  התרבותית,  לאליטה  גרם  מה  להבין  קשה  זה  רקע  על 
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היצירה,  ועל  השיח  על  עמוקות  שהשפיעה  דווקא,  פסימית  השקפה  לפתח  ואדריכלים, 

וביצירות האמנות של התקופה ניכרת אווירת נכאים. אולי הקדמה הטכנולוגית, התפתחות 

בתפיסת העצמי של האדם ונסיקת הרוח האנושית לגבהים חדשים מחד גיסא, וערעור הסדר 

הישן והמוכר מאידך גיסא, היו מהירים יתר על המידה לחברה שרק כמה עשרות שנים לפני 

כאחד.  וחומרי  רוחני  שפע  בפני  עמדה  וכעת  ובמחלות,  ברעב  בעוני,  מורגלת  הייתה  כן 

ייתכן שהתהליך היה מהיר מכדי שתינתן לבני התקופה השהות להבינו ולהטמיעו בתודעה 

החברתית הכללית. וכך, במקום ליהנות מההישגים המרשימים, השתררה אווירה של בלבול 
וחשש בלתי מוגדר מפני העתיד לבוא, היא 'אווירת סוף המאה'.4

ה'אר נובו' )Art Nouveau( ו'אווירת סוף המאה'

הקיום  עלויות  פחתו  התעשייתית  המהפכה  ובעקבות  התשע־עשרה  המאה  סוף  לקראת 

היומיומי, ואוכלוסיית ארצות המערב השתעבדה לייצור המוני וזול שהקהה את הרגישות 

הוויקטוריאנית  התקופה  ערכי  שקיעת  החיים',5  'האחדת  האסתטית.  האבחנה  יכולת  ואת 

יוצרים ואנשי רוח בני התקופה.  וההתנגדות שהם עוררו גרמו למהפכה מחשבתית בקרב 

זרם  או  סגנון  רק  לא  הייתה  שנים  באותן  שהתפתחה   ,)Art Nouveau( נובו'  ה'אר  תנועת 

במגוון  הופיעה  והיא  הקיים  הסדר  על  לערער  ששאפה  אידאולוגיה  לה  הייתה  אמנותי. 

גילויים במדינות השונות. אמני ה'אר נובו' התאפיינו בכמיהה אידאלית לעצמאות ולחירות 

לשיאה  הגיעה  והיא  ידועים,  מעצבים  והן  תמהונים  הן  אימצו  התנועה  את  מחשבתית.6 

בשנים 1890–1910. בשני עשורים אלו נעשו הניסויים והמכריעים ביותר בארכיטקטורה 

עם  בדרכו  אחד  כל  התכתבו  נובו'  ב'אר  שונים  וזרמים  אמנים  כי  אף  המודרנית.7 

מי  כל  התנועה,  יוצרי  את  שיאחד  מנחה  אמנותי  קו  של  היעדרו  ולמרות  ההיסטוריציזם,א 

שפעל במסגרתה היה שותף להזדהות עם הצורך במרד נגד הבינוניות והשמרנות. 

הבולט  ההיכר  סימן  קיימים,8  אמנותיים  סגנונות  בסיס  על  עוצבה  נובו'  שה'אר  אף  על 

הניבה  מכולם'  הקדומים  ל'מקורות  החזרה  מהטבע.  במוטיבים  השימוש  היה  שלה  ביותר 

כמה מיצירות המופת הידועות של אדריכלי התקופה. היטיב לנסח זאת אחד מהאדריכלים 

לשאוב  יכולים  אנו  שממנו  גדול  ספר  הוא  "הטבע  גימאר:  הקטור  נובו',  ב'אר  הבולטים 

השראה, ובספר זה אנו מחויבים לחפש אחר העקרונות, שאם יימצאו, יוגדרו וייושמו על 

פי הרוח והצורך האנושיים". גימאר ואדריכלים מפורסמים בתקופתו יצרו בניינים ייחודיים 

)1956(, עמ' 84–86 ו־Duncan )1994(, עמ' 7. תפיסת ההיסטוריציזם   Madsen טענה זו מועלית בידי  א 

זרם  האמנות,  בתחום  התרבות.  גם  נגזרת  ממנה  אשר  בהיסטוריה,  חוקיות  קיום  ה־19גורסת  במאה  שרווחה 
ההיסטוריציזם שאב השראה מהאומנות הקלאסית.
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הייתה  שלכאורה  המאה'  סוף  ב'אווירת  שפעלו  אף  על  וזאת  אז,  עד  נראתה  שטרם  בדרך 

אמורה לדכא ביטוי יצירתי וחדשני.9  

את  מסמן  ב־1914  הראשונה  העולם  מלחמת  ופרוץ   ,1910 אחרי  לדעוך  החלה  התנועה 

התפוגגות 'אווירת סוף המאה' ואת סופה של ה'אר נובו'. בכל הקשור לעיצוב ולאמנות בשנים 

שלאחר מכן ראו בה המבקרים לא יותר מאבן דרך טריוויאלית במעבר בין המאות.10 יתר על 

כן, התנועה נתפסה כבלתי מעודכנת דייה בשביל להיכלל בסגנון המודרני המתפתח, ועל 

כן היא זוהתה דווקא עם הדור הוויקטוריאני המיושן. מהפרספקטיבה של ימינו ניתן להעריך 

ולהכיר בחשיבותה בתור  יורשיה,  יותר משבחנו אותה  אובייקטיבי  ה'אר־נובו' במבט  את 
חוליה מקשרת הכרחית בין הסגנון של המאה התשע־עשרה לאמנות המודרנית.11

המקרה הקטלוני: תנועת ה'מודרניסמו'

זה על  מאז אמצע המאה התשע־עשרה לא פסחה המהפכה התעשייתית על ספרד, ובכלל 

בין ברצלונה  הרכבת  הונחו מסילות   1848 המדינה:12 בשנת  חבל קטלוניה שבצפון־מזרח 

)Mataro(. חומותיה העתיקות של ברצלונה הוסרו, תכניות להרחבתה אושרו בצו  לָמָטרו 

מלכותי, וכך הפכה העיר, בירת החבל, לסמל של עיר מודרנית על רקע החבל הנחשל.13 

גם התחום הפוליטי ידע טלטלות: בבחירות שנערכו לאחר המהפכה של 1868, שבה הודחה 

המלכה איזבל השנייה, זכו הרפובליקנים ואף נבחר מועמד מפלגת הפועלים. בחירות אלה 

סימנו מהפך במעמדם של איגודי הפועלים, שדוכאו עד אז ביד קשה. ב־1873 הוכרזה ספרד 

כרפובליקה, אך פחות משנה מאוחר יותר, ב־1874, הפיל הגנרל ָּפוויה )Manuel Pavía( את 

בורבון.  בית  כנו בראשות שושלת  על  והחזיר את השלטון המלוכני  הרפובליקני  המשטר 
השנים שלאחר מכן עמדו בסימן שגשוג תעשייתי והתעשרות מהירה של הבורגנות.14

במקביל, במהלך המאה התשע־עשרה התעוררו בקטלוניה שאיפות לאומיות. בין היתר 

חתרו שם לפתח את השפה ואת התרבות המקומית, וזאת לאחר תקופת דיכוי ארוכה שבה 

הוכפף החבל לשלטון הקסטליאני, בעקבות ניצחונו של פיליפה החמישי מבית בורבון עוד 

בשנת 15.1714 תנועת הבדלנות הלאומית של קטלוניה כונתה 'קטלוניזם', ותושבי החבל 

החשיבו אותה ל'רנסנס' מקומי.16 הקטלוניזם חדר לכל תחומי החיים: ב־1891 הוקם איגוד 

בשם 'האיגוד הקטלוני', שנועד לשמש ארגון־גג ליחידות הפוליטיות הפזורות בקטלוניה 

ומתוך כך לקדם את החבל לקראת הגדרות העצמאות והבידול.17 "האימפרסיוניזם, המוסיקה 

תחומי  בשאר  למודרניות  והרצון  ניטשה,  של  הפילוסופיה  איבסן,  של  הדרמות  וגנר,  של 

שנערכה  הקטלוני'  ה'איגוד  אספת  ממשתתפי  אחד  דיווח  לקטלוניה",  דרכם  מצאו  החיים 

בשנת 1892, שנות הזוהר של 'אווירת סוף המאה' ותנועת ה'אר נובו'.18 
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'האטלנטידה'  שירים,  בשני  בקטלוניה  ביטוי  לידי  באה  הלאומית  ההתעוררות  רוח 

)L’Atlantida( מ־1877 ו־'קאניגו' )Canigo( מ־1886, שתיארו את ההיסטוריה של קטלוניה 

בשילוב אלמנטים רומנטיים של טבע וגבורה והיוו נדבך נוסף ברגשות הלאומיים שניצתו 

בלב תושבי החבל.19 שירים אלה הכילו רעיונות שתורגמו בתקופה מאוחרת יותר ליעדיה 

והאמנותית  ה'מודרניסמו' הקטלונית, תנועה שסימלה את התחייה התרבותית  של תנועת 

בקטלוניה, שהגיעה לשיאה בברצלונה.20 

המונח 'מודרניסמו' הופיע לראשונה ב־1884 בכתב עת צרפתי לתיאור רוחה של תערוכת 

ציורים, והוא רומז על השאיפה לחדשנות אסתטית ועל הקרבה לחוגים האינטלקטואליים של 

פריז באותה תקופה.21 הסגנון שאב את השראתו מתנועת ה'אר נובו' הפריזאית וממקבילתה 

הגרמנית, תנועת היוגנדשטיל )Jugendstil(.22 את תחילת ה'מודרניסמו' בספרות הקטלונית 

סימן מחזהו של איבסן 'ספקטרה' שהועלה באותה תקופה בקטלוניה והיווה השראה מקומית 

את  עמם  והביאו  מפריז  ששבו   )Rusiñol( רוסינול  וסנטיאגו   )Casas( ָקָסס  רמון  והאמנים 

הרוח החדשה.23 התנועה לא פסחה גם על תחום האדריכלות. לכבוד התערוכה הבינלאומית 

 Lluis Domenech i( דומנש  לואי  האדריכל  בנה   1881 בשנת  בברצלונה  שהתקיימה 

שנחשב  הדרקונים',  שלושת  'טירת  בשמו  הידוע  הוטל',  ה'גראן  בניין  את   )Montaner

פואיג  וג'וזה  דומנש  דוגמת  אדריכלים  בקטלוניה.24  הארכיטקטוני  המודרניסמו  לראשית 

הסגנונות  את  בדחייתם  הספרדי  למשטר  התנגדותם  את  ביטאו   )Jose Puig i Cadafalch(

ההיסטוריים ובחיפושם אחר סגנונות חדשים. 

גאודי: רקע כללי וסגנונות יצירתו

אנטוניו גאודי נולד ב־25 ביוני 1852 בעיירה ֵראוס )Reus( שבמחוז טרגונה בדרום קטלוניה. 

המחוזי  הספר  לבית  הצטרף  הולדתו,  בעיר  לימודיו  את  שהשלים  לאחר   ,21 בן  בהיותו 

בברצלונה ושם למד אדריכלות. עוד במהלך לימודיו החל להתמחות כשוליה לאדריכלים. 

הוא עסק באדריכלות במשך 48 שנים, מיום קבלת הסמכתו ב־1878 ועד שלושה ימים לפני 

מותו ב־10 ביוני 1926, בהיותו בן 25.74 יצירותיו של גאודי הושפעו רבות מנוף ילדותו: 

עיקרי  השראה  מקור  לו  היו  חקר,  ושאותו  גדל  שם  טרגונה,  מחוז  של  והטבע  הסביבה 

ליצירתו, כפי שניכר בעיצוב ובקישוט של הבניינים שתכנן. 

באדריכלות שלו גאודי שאף לבטא את פלאי העולם הסובב אותו. כפי שכותב עליו חוקר 

האמנות חואן באסגונדה נונל )1990(: "היכולת להתבונן הייתה עבורו הדרך הטובה ביותר 

להמציא".26 וכמו כן:

תכונתו הבולטת ביותר ]של גאודי[ הייתה ללא ספק כושר הדמיון, המובחן, לדידו 
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את  לו  המקנה  היוצר  של  נפשי  כוח  בבחינת  היא  הדמיון  יכולת  הפנטזיה.  מכושר 

שרכש,  הידיעות  בסיס  על  ולהשכיל,  חדשות  צורות  רוחו  בעיני  להעלות  היכולת 

בבחינת  היא  זאת,  לעומת  הפנטזיה,  והאמנותיות.  האדריכליות  ביצירותיו  לשלבן 

הבלתי  את  ולהזות  האבסורד  את  להמציא  ניתן  שבאמצעותה  מעין־חלומית  סגולה 
אפשרי. הדמיון הוא כישור רוחני מודע, ואילו הפנטזיה היא בלתי מודעת.27

חוקים,  ושבירת  מוזרות  של  ראשוני  רושם  יוצרת  גאודי  של  אדריכלותו  אם  גם  לפיכך,   

דקדקני  מחקר  על  מושתתת  היא  שכן  לפרטים,  ומוקפדת  מחושבת  ביצירה  שמדובר  הרי 

חיים  גאודי מהתבוננות מעמיקה בעצים, בסלעים, בעלי  של הטבע.28 את השראתו שאב 

וכדומה, ובד בבד הוא חקר ביסודיות את סגנונות הבנייה ההיסטוריים, הן האירופיים והן 

המזרחיים. 

הודות לקשרים שגאודי טיפח עם אנשי דת, ובייחד עם נציגי הליטורגיה החדשה, הוא 

היה מקורב לפעילות היצירתית של הכנסייה, והדבר ניכר היטב ביצירותיו. עם זאת, הוא 

הקפיד תמיד לשמור על עצמאותו ועל ביטוי ייחודי ביצירותיו. כששליחו של האפיפיור, 

גאודי,  של  הגדולה  ביצירתו  ב־1915  ביקר   ,)Monsignore Ragonesi( רגונזי  מונסניור 

כנסיית 'המשפחה הקדושה' )Sagrada Familia(, הוא כינה את גאודי 'משורר'. גאודי השיב 
לו: "וכי מי לא יחוש את עצמו משורר בצד הכנסייה!"29

אחרים.  רבים  בסגנונות  גם  התעניין  גאודי  ולכנסייה,  לנצרות  מחויבותו  עם  בבד  בד 

בצעירותו רווחו באירופה מגמות רומנטיות ששולבו בהן השפעות נאו־גותיות ומזרחיות.30 

הסגנון הגותי החליף את המיסטיציזם של ימי הביניים, והמגע עם המזרח עורר מחדש את 

העניין באמנות אקזוטית רחוקה. 

הערבי,  הסגנון  שם  )על  ה'נאו־מאורית'  מהאמנות  הושפעו  בספרד  האדריכלים  רוב 

שהספרדים כינו 'מּורי'( ומהסגנון הנצרידי )על שם השושלת Nasrid השלטת בזמן השלטון 

הערבית.  מהאמנות  רבות  הושפע  גאודי  גם  הביניים(.  בימי  האיברי  האי  בחצי  המוסלמי 

למד,  הוא  שבו  לאדריכלות  הספר  בית  של  הצילומים  אוסף  דמיונו  את  הצית  בייחוד 

בעץ,  לעיצובים  השראה  שאב  הוא  האלה  מהתמונות  מזרחיות.  בנייה  צורות  תועדו  שבו 

השראה  המוסלמים.  השליטים  של  הבנייה  בסגנונות  שהופיעו  כפי  ובלבנים,  בקרמיקה 

ביצירתו.  לשלב  הרבה  שאותם  והמזרחית,  הקלסית  המיתולוגיות  בסמלי  מצא  הוא  אחרת 

הביניים  בימי  אימצה  הקתולית  שהכנסייה  הפגניים  מהמיתוסים  יסודות  אפוא  שילב  הוא 

באמנות  גם  התעניין  הוא  זאת  מלבד  החדשה.31  ובעת  הרנסנס  בתקופת  לאמנות  ושחדרו 

הדרקונים של המזרח הרחוק ובאדריכלות ההודית, הפרסית והמצרית.32 כך לדוגמה, כבסיס 

לאחד העמודים ב'סגרדה פמיליה' משמש צב, שעל פי האמונות הסינית וההודית מסמל את 

הסדר שבכאוס. כמו כן, 'שומר' מי התהום בפארק גּואל )Park Guell( הוא דרקון, שמקורו 
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לסמלים  יסודית  פרשנות  לתת  נמנע  גאודי  זאת,  עם  המזרחית.  או  היוונית  במיתולוגיה 
33

ששילב ביצירותיו.א

התמונות נסרקו מתוך חואן באסגודה נונל )1990(. א 

מבט מארמון אלהמברה שבגרנדהא
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לחברי  עמוקה  קרבה  וחש  קטלוניה  של  האקטואליות  בבעיות  להתעניין  הרבה  גאודי 

שקדם  המטיילים',  'ארגוני  באיגוד  פעיל  היה  הוא  בנעוריו  האזורית:  הבדלנית  התנועה 

לתנועת התחייה הקטלונית, אך הוא לא היה מעורב ישירות בפעילות פוליטית, שכן סבר 

כי יותר מכול הוא ייטיב לתרום את תרומתו ביצירתו האדריכלית. עם זאת, הוא שלל את 

רעיון האדריכלות הלאומית, בייחוד כי זו השתמשה בעיקר במוטיבים ים־תיכוניים ונמנעה 
מלשאוב ממקורות אוניברסליים.34

גאודי, המודרניסמו, וה'אר־נובו'

תערובת הדתות והסגנונות באדריכלות הספרדית, מורשת תור הזהב של ספרד מהשלטון 

המוסלמי בימי הביניים, מייחדת את אמנות ספרד מזו של כלל אירופה. ייחוד זה משתקף 

גם ביצירתו של גאודי. וכאמור, ניכרות בה הן הסביבה התרבותית והפוליטית המקומית והן 

השפעות מהמזרח התיכון והרחוק. הוא הושפע רבות גם מעבודותיו של הארכיטקט הצרפתי 

 Walter( ושל פאטר )John Ruskin( מיצירותיהם של רסקין (Viollet-le-Duc( ויאולט לה־דוק

Pater( ומהסגנון המוקדם של ה'אר נובו' האנגלי.35 אך אהבתו לעיצוב עשיר ולאלמנטיים 

מעבר  נובו'  ה'אר  עקרונות  את  שהרחיב  כמי  אותו  מייחדת  והדת,  הטבע  מעולם  סמליים 

להשראה ששאב מאמני התנועה במקומות אחרים באירופה.36 

ב־1883 הזמין תעשיין אמיד אצל גאודי את הפרויקט הפרטי הראשון שלו – תכנון בית 

בפיסוליות,  מאופיין  הבניין  תכנן,  שגאודי  אחרים  לבניינים  בדומה  ויסנס'.  'קאזה  קיץ, 

ה'טרנקדיס'  בשיטת  פסיפס  באבני  משובצים  הקירות  ובצבעוניות.  וצל  אור  במשחקי 

עם  הרומי  הפסיפס  של  הקלסית  הטכניקה  משולבים  שבה  שברים  קרמיקת   :)Trencadis(

טכניקה של קרמיקה מזוגגת שמקורה בפרס.37 בזכוכית ובחומרים שונים ובעיצוב ניכרת 

השפעה של צורות מעולם הטבע, ברוח ה'אר נובו'. שנה אחרי שהשלים עבודה זו, הזמינו 

התעשיין ובעל המספנות האמיד דון אוסביו גּואל )Guell( לבנות את בית משפחתו ברובע 

גאודי  הציג  זה  בבניין   .)Palau Guell( גּואל'  'פלאו  הגותי שבעיר העתיקה של ברצלונה, 

אלמנטים שהיו חריגים אפילו בסגנון ה'אר נובו'.38 זו הייתה העבודה הראשונה שגאודי ביצע 

המפורסמות  עבודותיו  את  אצלו  ושהזמין  העיקרי,  לפטרונו  להפוך  עתיד  שהיה  מי  עבור 

ביותר, ובהן הפארק הציבורי שנקרא על שמו בצפון־מערב העיר.

בפארק גּואל ניכרת השקפתם הפטריוטית של גאודי וגּואל: כך מקבל את פני המבקרים 

דמוי  קמור  במבנה  המוטמעים   – לסירוגין  ובצהוב  באדום  פסים  ארבעה   – קטלוניה  סמל 

במקומות  נובו'  ה'אר  של  דעיכתה  תחילת  עם  ב־1904,  החלה  הפארק  על  העבודה  הילה. 

אחרים באירופה.39 דעיכה כזו לא רק שאינה ניכרת אצל גאודי, אלא נהפוך הוא: יצירותיו 
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 )Casa Batllo( באטיו'  ה'קאזה   – הדופן  יוצא  סגנונו  עם  ביותר  והמזוהות  המפורסמות 

וה'קאזה מילה' )Casa Mila( – נוצרו בעשור הראשון של המאה העשרים.40 ה'קאזה באטיו' 

1905–1907 והוא משקף את תפיסת הטבע באדריכלות של גאודי: האריחים  נבנה בשנים 

אל  הנשברים  התיכון  הים  גלי  את  מזכירים  הבניין  של  החיצוניים  קירותיו  את  המעטרים 

החוף.41 הפרזול דמוי האצות שבקומות העלינות מגביר את הרושם הזה, והמרפסות דמויות 

המסכות מוסיפות לססגוניות הבניין. בניגוד לכך, ל'קאזה מילה', שנבנה כמעט באותן שנים 

חזית הקאזה ויסנס )Casa Vicens( המחופה באריחי קרמיקה בהשראת אריחים מהאמנות המוסלמית
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)1905–1910(, חזות חיצונית אבן אפרורית דמוית ערימת אבנים. אמנם בגלל החזות הזאת 

הדביקו תושבי העיר לבניין את הכינוי המלגלג 'המחצבה', אך גם בה יש כדי להדגים יסודות 

מהטבע: אפשר לראות בה דמיון לפירנאים, או לחלופין, לעקבות שהגלים משאירים על חוף 
הים התיכון.42

כנסיית  חייו:  בפרויקט  כולו  שקוע  גאודי  היה  אלה  הבניינים  על  עבודתו  עם  בבד  בד 

 .1883 בשנת  עצמו  על  קיבל  הוא  תכנונה  שאת  פמיליה',  ה'סגרדה  הקדושה',  'המשפחה 

שחתרו  סוחר,  אותו  של  הרוחני  מורהו  ושל  ספרים  סוחר  של  יזמתם  פרי  הייתה  הכנסייה 

להחזיר את ההמונים לחיק הכנסייה ולחזק בקרב העם את האדיקות הדתית שנחלשה בעקבות 

התמורות החברתיות בברצלונה של התקופה.43 גאודי ביקש לבנות מבנה מונומנטלי שיכלול 

20 בניינים שיזדקרו לגובה רב מעל העיר, סמל להתאוששות הזרמים הדתיים והשמרניים 

בברצלונה, שאיבדו ממעמדם.44 הסגנון הנאו־גותי של הכנסייה, שהשתלב ברצונם של בני 

ולשוב  התעשייתית  המהפכה  ושל  הרציונליזם  של  המגבילים  מהכבלים  "לחרוג  התקופה 

אל הטבע, אל המיסטיקה ואל מלאכת הכפיים הפרטנית" הפך יותר ויותר לביטוי אמונתו 

האישית של גאודי.45 הכנסייה, ניצבת בלב הכרך הסואן, ושלובים בה מאפיינים מודרניים 

בהשראת ה'אר נובו' עם מוטיבים מעולם הטבע, שנועדו לשוות למבנים צורות אורגניות 

משוחררות ממגבלות התבניות המסורתיות.46 

הבחירה בסגנון זה הייתה ביטוי לשאיפות הלאומיות של החבל באותה תקופה.47 ביצירה 

היא  התעשייתית  המהפכה  איתה  שהביאה  השינויים  שיא  בעת  פרדוקסליים:  סממנים  יש 

שקרוב  גאודי,  ולשורשים.  למסורת  החזרה  ואת  הקתולית  האמונה  התחזקות  את  סימלה 

לוודאי ידע שלא יזכה להשלים את הפרויקט בימי חייו, בנה אותה כאילו מתוך בולמוס, אולי 

כיוון שהיא סימלה בשבילו את היסודות המנוגדים שבאופיו: סוציאליזם ושמרנות, לאומנות 

ולהט דתי, שימוש באלמנטים מהטבע ובטכניקות מודרניות שחלקן היו פרי המצאתו.48 

בשנות פעילותו של גאודי, ברצלונה הייתה עיר צמאה וקוסמופוליטית. היא קיימה קשר 

תמידי עם מרכזי תרבות אירופיים חשובים, דוגמת וינה ופריז. הופיעו בה כתבי עת שעסקו 

 Die( 'מקבילו הקטלוני של ה'ִדי יּוֵגנד ,Joventut ב'אר נובו' ובסימבוליזם, ובהם כתב העת

Jugend( הגרמני.49 באותה עת זכתה יצירתו של גאודי להערכה הראויה אף כי היה מבוגר 

מהצלחותיו  הרבה  המהפכנית.  הבמה  שבמרכז  והמורדים  הצעירים  האמנים  מרוב  בהרבה 

חירות  לו  שהקנתה  גּואל,  העשיר  פטרונו  לו  שהעניק  הנדיבה  התמיכה  בזכות  התאפשרו 
אמנותית נדירה.50

למרות השפעת ה'אר נובו' על עבודתו של גאודי הוא נחשב לחדשן חריג, ולא מעט מתוך 

הזווית הישרה, המאפיין  ושחרר את הארכיטקטורה ממגבלת  ש'השיג את הבלתי אפשרי' 

הבולט של הסגנון ההיסטוריציסטי.51 למבקריו, שהאשימו אותו ביצירתן של צורות שאינן 

מתקבלות על הדעת, ענה כי "בטבע אין קווים ישרים".52 העניין הרב שיצירותיו מעוררות 
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גם כיום הוא פועל יוצא מהחופש האמנותי שהוא שידר ושבאמצעותו הגשים את האידיאל 
הרומנטי של סוף עידן שהיה ואיננו.53

Casa Batilloחזית ה־
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סיכום

גאודי היה חשוף לרעיונות ולהשפעות תרבותיות שחלחלו מרחבי אירופה. ואכן, ביצירותיו 

ניכרת השפעה ברורה של מאפייני סגנון ה'אר נובו', ובין היתר, מוטיבים מהטבע ומשיכה 

לקמאיות. אמנות ה'אר נובו' ביקשה לשבור את מוסכמות הקיים ולהביא משב רוח חדשני 

לעולם האמנות ולחיים ובכלל, וברור שגאודי נמנה עם יוצריה. עם זאת, פעלו היה ייחודי, 

שכן הוא השתמש בחדשנות ובשבירת מוסכמות התקופה כאמצעי להחייאת העבר. בתור 

תושב חבל קטלוניה והעיר ברצלונה, ניכר ביצירותיו היטב גם הייחוד המקומי, והן מושפעות 

מעברה התרבותי העשיר של ספרד ומההשפעות הערביות השכיחות בה, מורשת 'תור הזהב' 

של השלטון המוסלמי בספרד מימי הביניים. מוטיבים המייצגים את רעיון התחייה הלאומית 

הרומנטית,  אף  לעתים  הנוסטלגית,  הכמיהה  את  ממזגים  ביצירותיו  משתקפים  שהם  כפי 

של קטלוניה העצמאית, בד בבד עם מהפכנות אדריכלית ואמנותית ועם חדשנות בבחירת 

המוטיבים ששימשו ביצירתו. הנסיבות המיוחדות שבהן גאודי חי ויצר, המתח שבין העיר 

ברצלונה, מעוז תוסס לחיים תרבותיים המלבה רעיונות תחייה לאומית, ובין חלקיה האחרים 

את  שמייחדים  הם  האירופיות,  לשכנותיה  בהשוואה  רבים  בתחומים  המפגרת  ספרד,  של 

גאודי מארכיטקטים אחרים בני תקופתו.

גרם מדרגות ב־Casa Batillo בעל פינות מתעגלות – בהשראת הטבע.
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