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Presentat el llibre «L’església de Sant Joan
Baptista del Catllar. El discret encant de la
geometria» [1]
Dc, 16/03/2011
(Joan boronat/Catalunya Cristiana) El capvespre del dijous 17 de febrer a
l’església parroquial del Catllar va tenir lloc la presentació del llibre L’Església de
Sant Joan Baptista del Catllar. El discret encant de la geometria, de Josep Llop i
Tous, amb nombrosa assistència de públic. La presentació del volum va anar a
càrrec de Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, que va estar
acompanyat de l’alcalde del Catllar, Josep Maria Gavaldà.
El volum estudia els aspectes arquitectònics de l’església. S’ocupa dels artífexs
fins ara desconeguts, personatges de gran importància en el món de l’arquitectura
de l’època, com ara Joan Antoni Rovira i Josep Prat. Ofereix una nova visió i
enfocament amb l’aportació de dades valuoses amb relació a les unitats de
mesura utilitzades i a les proporcions de la traça inicial que es conserva, i de
l’obra realment executada, amb especial referència al número àuric. Aprofundeix
també en el cost i el finançament de l’obra, en el moment de transició del barroc
als pressupòsits neoclàssics i en el paper que hi va tenir la Real Academia de San
Fernando. El llibre, que es completa amb un exhaustiu apèndix documental, es
pot adquirir a l’ajuntament del Catllar o també, els dissabtes, al castell de la vila.
Fins a la presentació d’aquest volum, el temple del Catllar no havia estat mai
objecte de cap estudi, ni parcial ni global, per la qual cosa el llibre de Llop esdevé
de gran interès per conèixer a fons l’origen i l’evolució d’aquest edifici de grans
dimensiones i especial bellesa.
Gran valor històric
L’alcalde del Catllar va fer una referència a l’evolució de l’edifici i del mateix poble.

Per la seva banda, Josep Llop, autor del llibre, que a la vegada és president del
Col·legi d’Arquitectes del Camp de Tarragona, va fer una acurada i minuciosa
explicació de les obres que s’han fet al castell del Catllar, el qual va ser visitat
abans de la presentació del volum. Posteriorment, va incidir en els valors
arquitectònics de l’església de Sant Joan Baptista, ressaltant-ne el gran valor
patrimonial i històric. «Són els monuments més representatius del Catllar», va
manifestar Llop, referint-se tant al castell com a l’església. Sobre aquesta última,
va afirmar que «és un dels edificis més importants de l’època al Camp de
Tarragona».
Pel que fa a la publicació presentada, el president de la Diputació va felicitar
l’autor per la seva «feina ingent, acurada i meticulosa» sobre l’església de Sant
Joan Baptista, de la qual el president de la Diputació va destacar el seu valor
«perquè resumeix bona part de la història del poble».
L’església de Sant Joan Baptista es va començar a construir el 1776 i només
catorze anys més tard va ser beneïda i va començar a ser utilitzada per al culte.
El campanar, admirable pel seu disseny exquisit i airós, és un element primordial
en la fàbrica parroquial del Catllar. El 29 d’agost del 1890 es va celebrar el primer
centenari de la construcció del temple.
Amb motiu de la proximitat dels 200 anys de la benedicció de l’església parroquial,
el 1985 es van iniciar unes importants obres de restauració i embelliment del
temple, les quals van culminar el 29 d’agost del 1990. Van coincidir amb l’acte
inaugural de l’any del bicentenari, presidit per Mons. Ramon Torrella, aleshores
arquebisbe de Tarragona, efemèrides que va cloure l’11 d’octubre del 1991, amb
una eucaristia presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Joan Martí Alanis, i amb un
seguit d’actes culturals durant el període d’un any.
Joan Boronat. Text publicat a Catalunya Cristiana [2].
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