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Editorial

«Nosaltres som peixets»
per JOSEP M. MARTÍ BONET

P

oèticament el gran escriptor eclesiàstic Tertulià (Cartago 160-240) exalta la dignitat de l’aigua en el seu tractat
sobre el baptisme (Bap. I, 3): «Aquest element líquid, en realitat, ens ha fet grans favors i sens dubte des del principi, abans de l’ordenació del món, quan tot era confusió; però l’aigua reposava en Déu... L’esperit de Déu es movia
sobre les aigües» (Gen. 1, 1-2). I continua Tertulià: «Oh home, has de venerar la seva divinitat, perquè les aigües són
la seu de l’Esperit de Déu... Les tenebres eren encara informes, sense la bellesa de les estrelles, l’abisme era trist...
Només l’aigua, que sempre és una matèria perfecta, fecunda, simple i pura per ella mateixa, s’oferia com un digne
vehicle per a Déu. I, què diríem en veure que la bellesa del món depèn d’alguna manera de la distribució de les aigües
feta per Déu?... Ordenat així el món segons els diversos elements, (Déu) va manar a les aigües que produïssin els primers éssers vius; i, si l’aigua fou la primera en engendrar allò que viu, per què ens ha d’admirar que en el baptisme
les aigües donin la vida? La creació de l’home, fet d’argila, no es va fer amb l’ajut de l’aigua?» Òbviament segons
el pensament de Tertulià (que sembla que es va avançar a l’evolucionisme), l’aigua és un element de vida. I, si això
fou connatural en la primera creació, més ho fou en la segona creació iniciada en el baptisme. Ja en l’antic testament es profetitzà que existiria una aigua viva plena de peixos (Ez.57, 8-11). Tertulià arriba a afirmar que els cristians
que neixen en l’aigua baptismal són com peixets segons Jesucrist, el nostre peix. Diu textualment: «Nosaltres peixets
segons el model de Jesucrist el nostre peix, naixem en l’aigua o de cap altra manera ens salvem, sinó sempre romanem en ella. Si sortim d’ella, morim» La paraula “peix”, en grec la componen precisament les inicials de la definició
de Jesucrist Fill de Déu i Salvador.
Les pintures de les catacumbes aporten abundants testimonis d’aquesta relació entre el peix i l’aigua baptismal. Sant
Agustí repeteix com Tertulià, eloqüentment aquesta relació (De Civitate Dei 18, 23). Climent d’Alexandria exhorta els
cristians que portaven anell a gravar-se el peix com acròstic de Jesucrist.
Aigua, Vida, Esperit, Peix, Peixets, nou Naixement... són elements essencials del ritus d’iniciació cristiana que incideixen en la plasmació sacra de les piles i piscines baptismals, com es pot admirar en alguns articles de la nostra revista Taüll en aquest temps pasqual.
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BARCELONA

La pila baptismal bizantina de Sant
Miquel de Barcelona
per JOSEP M. MARTÍ BONET

U

n capitell d’origen bizantí era emprat com a pila baptismal abans del 1868 a l’església parroquial de Sant
Miquel de Barcelona. En aquell any, l’antiquíssima parròquia
fou enderrocada i es sistemà una plaça, l’actual de Sant
Miquel, al costat de l’Ajuntament de la ciutat comtal. El
campanar passà a l’església de la Concepció; la façana i l’esmentat capitell, a l’església basílica de la Mercè del Bisbat de
Barcelona. Aquest capitell és de grans dimensions (92 cm: 58
cm
inferior; àbac, 96,50 cm. de costat) fou “reutilitzat”
com a pica. Se’n buidà la superfície superior del capitell. No
sabem el moment en què aquesta monumental peça arribà
a Barcelona. Només podem suggerir una data posterior al
moment de la destrucció de l’edifici bizantí del qual, molt
probablement, procedeix. L’edifici seria la famosa església de
Sant Polyeuktos de Constantinoble. Durant els últims anys
dels segle XII, concretament durant el regnat d’Isaac II (11851195), l’esmentada basílica fou destruïda i moltes peces passaren al sud d’Itàlia i Sicília, gràcies a la quarta croada; i d’aquí, a Barcelona, concretament el capitell. Sabem que aquesta campanya bèl·lica fou predicada pel papa Innocenci III i
organitzada el 1201. Mai no arribà a Palestina, car les exigències comercials de Venècia desviaren l’expedició cap a
Constantinoble, que fou ocupada. El territori conquerit es
convertí en part de l’Orient i, la Grècia bizantina, en un
seguit de principats feudals. El capitell que ens ocupa, així
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com d’altres restes arqueològiques de la mateixa procedència (pilastres de la Piazzeta de Venècia), degué ser un dels
fenomenals espolis que Constantinoble, on en forma part en
l’esmentada quarta croada.
Els grans arqueòlegs i historiadors han estudiat la pila, i tots
coincideixen en la seva procedència bizantina: Puig i
Cadafalch, J, Ainaud, J. Gudiol, Schlunk, R. M. Harrison, M.
Guàrdia Pons... La basílica bizantina, que era d’inicis del
segle VI, fou construïda abans de la famosa de Santa Sofia.
La simple visió d’ella, encara que sigui via fotogràfica, com és
el nostre cas aquí, a la revista Taüll, palesa l’esplendor del
capitell convertit en pila preromànica baptismal o, si voleu,
paleocristiana.
És de marbre del Proconès profundament calat amb el trepant, i el seu ornament vegetal és cisellat. Tot ell és coronat
amb una motllura de grans oves, amb creus i fulles trilobulades i lligades amb una tija a la part inferior. Cada una de les
cares del capitell es compon de tres cornucòpies sobreposades al centre i, de cadascuna d’elles, sorgeixen a dreta i a
esquerra, els acants.
Actualment, la pila baptismal és custodiada al Museu
Arqueològic de Barcelona, esperant que un dia pugui tornar
a la basílica de la Mercè, car allà complia la missió d’ésser la
pila baptismal: la més maca de Barcelona, fins que durant la
guerra civil del 1936 fou extreta i mai més no retornada a la
seva funció sacra. Fa quinze anys que formà part de l’exposició Catalunya Medieval en la Pia Almoina de Barcelona,
l’any 1992. Era l’admiració de tots els visitants
de tan magna mostra artística, juntament amb el conjunt
monumental de la Portada del monestir de Sant Pere de
Rodes del mestre Cabestany, que en aquella ocasió els visitants pogueren contemplar. L’obra de Cabestany i el curiós

capitell català - bizantí eren les peces més excel·lents gravades encara avui dia a la nostra memòria, a la qual potser ajudarà el present article a la revista Taüll.
ciants que anaven i venien d’Egipte i Palestina, tant per una
bona orientació en les desèrtiques rutes, com per tenir companyia i defensa en els perills. La Sagrada Família passava per
les dificultats de tots els emigrants: dificultats d’idioma,
d’habitatge, de treball... Com hem de fer realitat entre nosaltres el missatge del Nadal, veient pels nostres carrers tants i
tants emigrants! Aquests són indiscutiblement la Sagrada
Família d’avui dia que tan hem d’estimar, respectar i ajudar
com si fossin —ho són— Jesús, Josep i Maria.
Caldria que aquest fos el Nadal de la Pia Almoina del 2006.
Ben humanitzat com ho fou Jesús que és el Verb encarnat.
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mentació personal. És una de les zones més dinàmiques de
la ciutat. En l’entorn del conjunt parroquial es situen altres
serveis socials: el Cap, centres d’ensenyament des de llar
d’infants a institut, piscina coberta i fins el cementiri.

GIRONA

El nou conjunt parroquial de Santa
Eugènia

La vinculació dels salesians amb Girona té l’origen quan sant
Joan Bosco fa estada a la ciutat l’any 1886; cinc anys després, una primera comunitat ja és a la ciutat, on arribaria a
tenir un noviciat i un centre de formació agrícola passarà a
final en el barri del Pont Major. També els salesians presents
a Girona treballen amb joves en situació de risc. Cal dir, a
més que fan aquest tipus de servei en tretze parròquies de la
seva província, vuit de les quals són a Barcelona.
La parròquia de Santa Eugènia s’han concebut com un centre de pregària, celebració i acollida, un lloc comunitari i per
viure en fraternitat.

per VÍCTOR GAY

L

a parròquia de Santa Eugènia, correspon a l’àmbit d’aquesta població actualment incorporada al terme de
Girona capital. L’actual abat de Montserrat, dom Josep M.
Soler, és fill de Santa Eugènia, com manté en la seva docu-

El conjunt parroquial.
La parcel·la corresponent a la parròquia té una superfície
d’uns 1.300 metres quadrats i està situada al barrí de can
Gibert del Pla a la cantonada dels carrers Orient,
Campcardós i Sant Sebastià. A la part posterior, orientada
sensiblement al Nord hi ha, a més, el carrer de Pi i Margall
que, conjuntament amb una zona ajardinada, separa la nova
edificació dels blocs d’habitatge contigus.
La parcel·la és de forma sensiblement rectangular, retallada
en els xamfrans, especialment en el de confluència dels
carrers Campcardós i Sant Sebastià.
L’edificació.
S’ adapta a les característiques de la parcel·la i expressa clarament la diferenciació de funcions i espais dels diversos
components: església principal amb petita sala de reconciliació i sagristia, capella de diari, vestíbul, serveis, sala amb
accés independent des de l’ exterior i locals destinats a les
activitats parroquials i despatx, sis sales polivalents i sala cen-

Vista de l’accés principal, dependències del Centre
parroquial i campanar
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tral. El vestíbul dóna accés a cada una de les principals
dependències.
La diferenciació en planta es manifesta també en els alçats
que reflecteixen la importància de cada component. El campanar, de base triangular, es transforma al capdamunt en
una espadanya i contribueix a caracteritzar el conjunt.
Breu descripció dels elements.
L’església és una nau diàfana situada en la confluència dels
carrers Orient i Campcardós. És de planta irregular amb tres
costats que segueixen el traçat viari i els dos restants, interiors dintre el conjunt, que formen angles oberts entre ells i
amb els de les façanes nord i sud. El presbiteri lleugerament
sobrealçat en relació amb la nau, es disposa adossat al mur
nord. L’altar, el setial i l’ambó ocupen un lloc principal i avançat vers l’assemblea, afavorint una bona participació comunitària. L’accés a la nau es produeix des del vestíbul general
en un punt que, si bé facilita l’acomodació de la gent, pot
entorpir una mica l’atenció dels assistents situats en la part
del fons en relació amb el presbiteri, (problema resoluble, si
l’ accés es practica conjuntament abans de les celebracions ).
La capacitat de la nau és d’unes 250 persones, i disposa de
sortides d’emergència. La llum natural prové de dues grans
obertures que segueixen les línies de pendent de la coberta i
se situen en la part més elevada de l’església, o sigui, en la
trobada de la façana del carrer Orient i la d’ orientació nord.
El vestíbul ocupa una situació central i és l’element d’acollida i de distribució per a tots els diversos locals, tal com ja
s’ha esmentat.
La capella de la Reserva, i també capella de diari, amb capacitat per a unes 40 persones, és de forma triangular, excepte en els dos extrems oposats al lloc de la celebració que
ocupa el vèrtex del triangle i rep llum zenital procedent del
prisma triangular, base del campanar. Aquest espai comporta, així, una notable carrega simbòlica.
La sagristia, de petites dimensions, ben situada entre l’església i la capella resulta un bon element d’ enllaç entre ambdós
espais.
A més dels locals de serveis, despatx i sala de reunions amb
accés des del vestíbul i des de l’exterior, el Centre Parroquial
pròpiament dit adopta una forma semicircular amb una part
central que dona accés a les dependències radials per a cate-

Silueta del campanar des de la part posterior ajardinada

quesi i reunions, i permet aglutinar-les i ampliar la capacitat
quan es produeixen activitats col·lectives. Aquest espai té
accés i sortida directa a l’ exterior, que no sols serveix per a
emergències, sinó que permet un ús lliure i diferenciat de l’ús
cultual.
A la part nord, ajardinada, hi ha uns petits locals destinats a
magatzem i a maquinària per a condicionament d’aire.
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Centre parroquial

Accés principal
Capella de diari

Església

Els aspectes constructius.
S’aprecia en el conjunt un criteri d’austeritat en l’ús de certs
material s que, a més, resten vistos en l’obra. Els paviments
són de formigó lliscat sense cap additiu de color; els murs
són de formigó vist interior i exteriorment amb la intenció,
segons la memòria del projecte, de disposar-hi un revestiment de fusta per a major aïllament. La coberta de l’església
es resol mitjançant unes grans jàsseres de fusta laminada
encolada i uns panells de coberta aïllants, amb acabat també
de fusta. Possiblement per motius de composició general o
per necessitats estructurals o de formalització de l’ espai, les
grans jàsseres es disposen ortogonalment al mur d’accés del
vestíbul i, per tant, no es relacionen direccionalment amb el
traçat del presbiteri, entorpint, ens sembla, un ritme i un
dinamisme espacial vers l’ altar.
La resta de cobertes es resol amb lloses vistes de formigó.
En la memòria del projecte, l’arquitecte indica que “tota l’operació arquitectònica s’ha pensat de manera molt estructurada i sintètica, facilitant una lectura clara del conjunt, tant
des del caràcter intangible de la seva significació espiritual
com del tractament auster dels materials, de la seva posició
en obra i de la geometria bàsica que estructura tota la seva
arquitectura. En definitiva, un edifici que pugui ser emblemàtic per al barri, permetent un ús molt clar i un manteniment senzill, tot aportant un llenguatge adequat per definir
la seva espiritualitat”.
L’arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel (Girona, 1945), autor del projecte del
conjunt parroquial de Santa Eugènia. pertany a una nissaga
familiar vinculada al gremi de constructors. Format a
Pamplona i Barcelona, ha desenvolupat la seva activitat professional, bàsicament a Catalunya. Des de 1978 imparteix
classes a Barcelona. Ha treballat intensament en el conjunt

Planta general, seccions i perspectiva interior de
l’església

La capella de diari i l’església

de Montserrat: recuperació de la coberta, i millora del conjunt de la basílica i de l’abadia. Reforma del Museu, de la
santa cova, ordenació de les places... També ha realitzat
recentment l’edifici de la seu central de Caixa Girona, adequació d’edificis històrics, com la Farinera Teixidor, obra de
Rafael Masó, actual seu del diari El Punt o la fàbrica de Can
Joanetes, per a l’Ajuntament d’Olot (ambdós projectes guardonats), sense oblidar habitatges socials, molts d’ells per
encàrrec del Patronat de la Santa Creu, una institució del bisbat de Girona, que treballa d’ençà de mig segle en aquest
sector social. Precisament un d’aquests edificis seria guardonat amb un premi FAD. Arcadi Pla és acadèmic de Belles Arts.
Fa uns mesos realitzà a la seu col·legial, una exposició de
dibuixos de projectes d’obres que no han vist la llum, però
que evidencien els seus coneixement del dibuix a mà alçada.

En unes declaracions a la revista diocesana “El Senyal” deia
referint-se al projecte de Santa Eugènia que responia al sentiment de les persones que l’han fet possible i afegia:
“L’arquitectura reflecteix la inquietud de la societat del seu
temps. Des de les esglésies romàniques a les catedrals gòtiques i espero que també aquest conjunt parroquial. És l’obra
de molta gent. L’arquitecte és un element més. El que sí puc
dir d’aquest encàrrec és que el vam pensar i meditar molt
totes les parts implicades i creiem que respon al que es pretenia”.
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L L E I D A

Algunes consideracions sobre l’origen
del tern del Papa Calixt III del Museu
de Lleida
per ISIDRE PUIG – XIMO COMPANY

E

l dia 9 de novembre de 1984, mossèn Ramon Freixes
Borrull, rector de l’església parroquial de Sant Joan, diposità un tern al Museu Diocesà de Lleida. El conjunt estava
format per una capa pluvial, una casulla, dues dalmàtiques,
dues estoles, un maniple, dos collarins, una bossa de corporals i un cobrecalze.
Segons una llarga tradició, aquest tern s’anomenava del
Papa Calixt III, perquè fou aquest papa qui el va regalar a
l’esmentada parròquia de Sant Joan, on va obtenir el primer
càrrec eclesiàstic remunerat, el de beneficiat, l’any 1408.
Alfons de Borja (1378-1458) va residir més de trenta anys a
la capital del Segre, on es va doctorar en dret canònic i civil.
Segons el prevere Lluís Borràs Perelló, Alfons de Borja realitzà els seus estudis a la Universitat de Lleida, d’on més endavant fou professor; també fou beneficiat de la parròquia de
Sant Joan, canonge de la Catedral de Lleida, provisor i Vicari
general del Bisbat durant el pontificat de D. Domènec Ram.1
Com hem apuntat, que aquest conjunt hagués estat propietat del papa Calixt III és només una tradició sense verificar.
L’única dada que defensa aquesta procedència és la triple
representació de sant Joan Baptista al conjunt. La primera,
en una de les capelles de la casulla, a la part davantera, com
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a titular de la parròquia que és, i en la part inferior apareix
sant Antoni, patró de Canals, on sembla que va néixer Alfons
de Borja. La segona, a una de les capelles de l’escapulari de
la capa pluvial, i la darrera, també a la capa, a l’escena del
Naixement del capelló. Un altre argument que afavoreix
aquesta tradicional precedència és el filoitalianisme que presenta en gran part del teixit. De tota manera, que aparegui
tres vegades sant Joan Baptista al tern, no fóra gens estrany,
si hagués estat un conjunt encarregat per la mateixa parròquia, que tenia a aquest sant com a titular; i que el teixit sigui
d’Itàlia tampoc no és gens estrany, ja que és sabut que existia un important comerç entre Itàlia i Espanya. Però una de
les proves més esmentades a favor de la tradició borgiana, és
l’aparició de l’escut papal en sis peces del tern: a la capa, a
les dues dalmàtiques, a la casulla i als dos collarins. Aquest
fet ajudava a situar cronològicament el conjunt entre el 1455
i el 1458, moment en què Calixt III va ocupar la càtedra de
Sant Pere.
Nogensmenys, hem d’assenyalar que en cap dels escuts no
apareix el distintiu de la insigne família valenciana dels Borja.
En alguna ocasió s’ha apuntat que Calixt no va destacar com
un actiu mecenes de l’art,2 però tampoc no podem oblidar

que en alguns objectes donats per aquest papa a la col·legiata de Xàtiva, sí que hi apareix ostentosament la seva heràldica. A l’Arxiu Històric de la Col·legiata es conserva el llibre de
Determinaciones antiguas e inventarios de sacristía, i entre
els folis 152 i 190 consta la relació dels objectes més antiga,
la del 1560. Calixt III donà un calze d’argent daurat on apareixia la representació d’una Pietat amb la cartel·la «Papa
Calixte»; dos canelobres petits, i als peus “les armes del papa
Calixte”; un reliquiari d’argent daurat, i “al peu les armes de
papa Calixte”; una creu d’argent daurat “ab les armes del
papa Calixte”; un tern de brocat “en lo qual stan les armes
de papa Calixte”; una capa vella “ab les armes de papa
Calixte”, per esmentar alguns exemples. És a dir, que aquesta era la pràctica més comuna de cada papa: inserir la seva
heràldica en totes les obres o peces que encarregava. En el
cas del tern de Lleida, apareix un escut amb unes claus que
fan referència a la catedral de Sant Pere; però resultat sospitós que no hi hagi cap referència explícita a la família Borja.
En ocasió de la intervenció d’una de les dalmàtiques (20062007) que serà exposada a la col·lecció permanent del nou
Museu de Lleida, les restauradores Carme Masdéu i Mari Luz
Morata, en descosir l’escut papal brodat, han pogut verificar

1. Dalmàtica (foto Museu de Lleida: C. Aymerich)
2. Capelló de la Capa pluvial amb la imatge de la
Sagrada Família i Sant Joanet (foto Museu de Lleida: C.
Aymerich)
3. Heràldica de la Dalmàtica amb les claus papals (foto
Museu de Lleida: C. Aymerich)

les sospites que envoltaven aquest tern.3 Les restauradores,
a les quals agraïm que ens ho hagin facilitat, van descobrir
que l’escut era d’una cronologia més tardana que el teixit de
la dalmàtica, que és del segle XV. Però la sorpresa fou trobar
que, a la part posterior, l’escut era signat i datat: “Diego
Mendel fecit a 15 de octbre 1623”. Un brodador que hem
pogut documentar a la Seu Vella des del 1631 fins al 1643.
El fet que Diego Mendel treballés assíduament a la Catedral
el situava professionalment molt bé per a rebre altres importants encàrrecs, com el que segurament li va oferir la parròquia de Sant Joan: col·locar uns escuts sobre un dels seus
terns. Actualment, encara no s’han descosit els altres escuts,
però tot indica que van ser realitzats al mateix moment, circumstància que obre nous interrogants sobre l’autèntic
donant del tern lleidatà. La possibilitat que aquests brodats
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Revers de l’escut heràldic amb la signatura i data del
brodador Diego Mendel, 1623 (foto Museu de Lleida: C.
Aymerich)

heràldics del segle XVII haguessin substituït uns altres originals, no és convincent ni probable, ja que és molt estrany
que tots sis s’haguessin deteriorat de la mateixa manera,
obligant a la seva reposició amb uns de nous. A més, el més
lògic seria fer una còpia exacta dels originals, que deurien
haver identificat clarament el papa Calixt III, i no com els
actuals, que només mostren les claus papals. Una altre
aspecte a considerar és que, sota l’escut descosit, no es trobava cap marca ni resta d’un brocat anterior; únicament s’ha
trobat en una entretela d’un collarí un dibuix que sembla
donar la pauta dels escuts afegits, de traça lleugera, cosa
que tal vegada pot indicar que no hi havia model a copiar.
Tot el que hem exposat fins ara no fa sinó que qüestionar la
repetida tradició que el tern del Museu de Lleida era una
peça encarregada pel papa Calixt III, la qual després de la
seva mort fou donada a la parròquia de Sant Joan de Lleida.
Pensem, encara que si tan insigne personatge valencià
hagués donat aquest tern, el més lògic és que en els diferents inventaris de l’esmentada parròquia es recordés tal fet
i es destaqués el tern referit. Curiosament, en cap inventari
de Sant Joan no hem pogut trobar cap referència per mínima que sigui. En un inventari de l’any 1784, dels més antics
i extensos, es diu: “Un terno de brocado de seda, y oro en
sus estolas y manípulos correspondientes con su gremial, y
paño de atril y […] capa del mismo corte con sus cordones,
y borlas y galones dorados algo roto” (Arxiu Diocesà de
Lleida, Lligall Bisbe Torres, 34). Aquesta seria l’única peça
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que en tot cas es podria relacionar amb el suposat tern borgià, que certament ha patit diferents intervencions al llarg
dels anys, però que, com veiem, res no es diu del seu origen
o donant.
El 1924 Joan Bautista Altisent4 va publicar un treball sobre
Alfonso de Borja en Lérida, on es cita que fou el prevere Lluís
Borràs qui afirmà que el Papa Calixt III “en su testamento
dejó legado lo necesario para la confección de un precioso
terno que aun posee la Parroquia de San Juan”5. Altisent
també comenta, en nota al peu de pàgina, que el seu amic
historiador, R. P. Don Anselm M. Albareda, O.S.B., havia cercat el testament de Calixt III “detenidamente y con resultado
negativo, por encargo nuestro, en el Archivo Vaticano, junto
con otros compañeros suyos”, i que es podia donar per desaparegut. L’única possibilitat, si donem per certa la notícia de
Borràs, el tern realment es va confeccionar i regalar a la
parròquia lleidatana, però, havent mort el papa, l’escut
heràldic no es va col·locar; en tot cas si hagués aparegut, es
tractaria d’un tern encarregat i usat pel pontífex encara en
vida. Sembla que aquest no és el nostre cas. Es pot proposar,
per afavorir la procedència borgiana del tern, que la parròquia, durant el segle XVII, per destacar aquesta donació,
podia haver desitjat afegir-hi uns escuts papals.
El que sembla cert és que el teixit és del segle XV. No entrarem ara a precisar si procedeix o no d’Itàlia; però és cert i
evident que estem davant un tern important, d’una gran
qualitat i una història molt particular, a la qual hem intentat
aportar noves dades.

1 Borràs Perelló, L.: Efemérides del Obispado de Lérida, Lleida,
(sense ed.), 1911, p. 63.
2 Company, X.: “El papa Calixte III mecenes d´art”, en Els Montcada
i Alfons de Borja a la Seu Vella de lleida, Lleida, Amics de la Seu Vella,
1991, pp. 105-122.
3 Agraïm sincerament a Carme i Mari Luz l’amabilitat amb la qual
ens han facilitat tota aquesta informació.
4 Altisent Jové, J.B.: Alonso de Borja en Lérida (1408-1423), después papa Calixto III, Lleida, 1924.
5 Borrás, 1911, pp. 63-64.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

Un mosaic romà baptismal
per J. M. MARTÍ BONET

E

l mosaic romà amb decoració geomètrica provinent d’una
vil·la romana de Pacs del Penedès, del bisbat de Sant Feliu
de Llobregat, és de notable importància, car pot significar
que en els segles IV i V el cristianisme arribava a l’entramat
rural de casa nostra.
Òbviament, encara no existien, en el segle IV, les parròquies
tal com existeixen després de Sant Martí de Tours (mort el
401). Aquestes institucions cabdals en la història eclesiàstica
van néixer a Hispània a finals del segle V. Malgrat això, cal dir
que depenent de la “civitas”, des d’on s’estructurava i es
gestionava la vida eclesial a través del bisbe amb la col·laboració dels preveres i diaques, els nuclis rurals amb les seves
vil·les romanes podien rebre l’atenció sagramental i doctrinal
que després s’incrementà degut a les invasions dels bàrbars.
La gent sortia de les ciutats. Hi havia inseguretat, malgrat les
muralles. Després, quasi totes les funcions episcopals passaren als gestors de les parròquies rurals: els preveres, rectors
d’aquestes. És, doncs, de gran importància estudiar els testimonis arqueològics d’aquests nous centres eclesials dels
segles IV i V a casa nostra. Ells ens poden aclarir la vinculació
existent entre el món romà i el cristià.
El mosaic que es presenta a la nostra revista, Taüll, és de factura típicament romana, però serví per ornamentar el pavi-

ment del sector de la pila baptismal del poble de Pacs de
Penedès (proper a Vilafranca de Penedès). És com si diguéssim que l’art romà estava al servei del cristianisme i de les
noves esglésies rurals.
El Dr. R. Corts, en el catàleg del Millenum (pàg. 70), s’hi refereix en aquests termes: «Estilísticament, el podríem definir
com un fragment de mosaic decorat amb figures geomètriques d’un mateix tema: circumferències interseccionades, al
centre de les quals hi apareix una figura romboïdal que
emmarca unes tessel.les col·locades en forma de creu. La distribució de les tessel·les, la coloració i els contrasts fan pensar en un mosaic del període cristià, datable a finals del segle
IV o principis del segle V».
El mosaic de Pacs és molt semblant al paviment - mosaic del
presbiteri de l’església de Sant Pere de Terrassa, del segle V.
Actualment (2007), el mosaic de Pacs es pot contemplar a
les sales del Museu Diocesà de Barcelona.
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SOLSONA

Creus de Terme
per JOAQUIM CALDERER

L’

expressió creus de terme que fem servir per designar les
creus que s’alcen en diferents indrets dels nostres pobles
és una locució poc afortunada per no dir clarament incorrecta. No totes les creus bastides a l’aire lliure són creus de
terme. En el seu origen, que podríem situar al segle XII, malgrat que avui difícilment en trobaríem cap vestigi, les creus
eren fites –termes en definitiva- que indicaven els límits d’un
espai sagrat, d’una parròquia, o fixaven una demarcació,
etc.; però més tard –segle XIV i principalment durant els
segles XVI-XVII– se n’erigiren, en llocs ben concrets, per
motius de devoció o commemoració, que no res tenien a
veure amb motivacions termenals, També en època moderna
s’han esculpit espectaculars creus que són testimoni d’una
tradició que no s’ha pas extingit del tot i que aporta a la nostra cultura un bagatge molt interessant de coneixements.
Davant d’aquesta diversitat de creus i funcions es fàcil comprendre que l’expressió: creus de terme no respon a la realitat. Tampoc no meresqué l’aprovació d’Albert Bastardes,
(1981) a l’hora de titular el seu llibre - en el qual inclou totes
les creus que hi ha a l’aire lliure -, i optà per definir-les com
a Creus al vent. Ell s’inclina per aquesta expressió després
d’examinar - i rebutjar per imprecisa la locució que fa servir
en Josep Gudiol de Creus monumentals, perquè creu que no
totes són monumentals.

14

Són creus de pedra – algunes combinen la pedra i el ferro que han arribat als nostres dies no sempre en bones condicions de conservació i a vegades amb restauracions efectuades amb no massa bon encert per reparar els desperfectes
produïts per les inclemències del temps o les bretolades de la
gent. Cal afegir-hi les moltes que la guerra del 36 feu desaparèixer. Aparegueren a la cruïlla dels camins invitant els
caminants a l’oració per demanar la protecció dels sants
durant la caminada. Com a senyal de vigilància, atenció i
protecció se n’alçaren en llocs protegits o sagrats, com les
que hi ha en algun cementiri; igualment com a custòdia
davant d’ermites o portals de l’església; no lluny de les esglésies aprofitant un turó o una elevació lleu del terreny, on acudia el sacerdot per a la benedicció del terme o per implorar
la protecció del cel en les tempestats i pedregades i conjurar
el mal temps amb oracions i exorcismes. Ja més recents són
les creus testimoni o recordatori ( commemoratives), com les
alçades en ocasió d’una missió o d’un fet important que té
relació amb la comunitat. Pensem també en les creus–pedró,
que guarden un sant o una verge dins una capelleta coronada per la creu, i també les creus-comunidors, que són
aquelles construccions obertes als quatre vents a semblança
d’un porxo situada a la part superior o a prop d’una església.
Era l’aixopluc del sacerdot que hi acudia per comunir o exorcitzar el temps i evitar pedregades i aiguats.
Quan diem que la tradició de bastir creus dins o a l’entorn
d’un poble no s’ha pas extingit, tenim present Sant Guim de
la Plana, un petit poble de la Segarra d’uns 125 habitants,
que, malgrat la seva escassa població, pot presumir de tenir
en la seva agenda cultural uns dies dedicats a la representació del Nadal vivent pel qual ha obtingut justa fama. Es de
justícia també remarcar la voluntat de les autoritats de restaurar el Patrimoni que hi ha en el municipi. Un exemplar
d’aquest patrimoni són les restes d’una creu que s’alçava
enfront de l’església. Han optat per restaurar-la totalment.
L’acord contemplava la contractació d’un escultor de provada competència i aptituds. L’escollit fou en Lluís Cera Davins,
un escultor amb un currículum carregat de premis atorgats
al nostre país i a l’estranger. Té obra monumental a Puerto
Rico, a la façana exterior del monestir de Montserrat i a la
façana de la Passió de la Sagrada Família de Barcelona entre
altres. Moltes obres, però, són a col·leccions privades.
La creu, que a partir d’ara s’alça esvelta –són 5,26 m- a l’entrada de la població, dóna la benvinguda als visitants. És de

Sant Isidre (detall)
Sant Roc (detall)
formes elegants, esculpida amb destresa. Conté un capitell
d’una riquesa escultòrica de gran qualitat. La graonada presenta 3 graons i és de planta quadrangular. Acaba amb el
característic capitell que destaca sobre manera per la seva
elegant composició.
Cada una de les vuit cares recorda una petita fornícula d’arc
apuntat on hi ha esculpides les figures que guarden una
estreta relació amb el poble de Sant Guim.
En una de les cares s’hi representa la Mare de Déu de
Montserrat. La presencia de la Moreneta no necessita cap
justificació. És la patrona de Catalunya i la Verge més popular.
L’altre tema és Sant Sebastià. Fill de família militar i noble,
nasqué a Narbona, França. Capità de la guàrdia pretoriana.

Denunciat per ser cristià, l’emperador l’obligà a escollir entre
ser soldat seu o soldat de Crist. L’emperador s’enfadà per l’
elecció de Sebastià i manà assagetar-lo. El deixaren per mort,
però sobrevisqué i més tard fou assotat fins a morir .
La figura és la d’un jove lligat de peus i mans al tronc d’un
arbre. Nu amb un peritzònium a la cintura. Mirant amb serenitat i acceptant amb joia la seva sort, fruit de les seves creences.
Sant Roc. Nascut vers el 1300 a Montpeller. Ven l’herència i
va a tenir cura dels malalts de pesta i fa guaricions. Malalt,
es retira al bosc per no contaminar ningú, i un gos li porta
un panet cada dia.
Ja guarit, potser per la llepada del gos, es dedica als pobres,
i és arrestat i morí vers 1376-1379. Vida molt confusa, però
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Anvers: Crist crucificat
Revers: Marededéu
la devoció arranca cap al S.XV. És advocat contra la pesta i
les epidèmies. En alguns països es patró dels picapedrers i els
marbristes. La seva festa és el 16 d’agost.
Sant Jordi. Soldat romà, la seva vida és una llegenda. Segle
III a Capadòcia (Turquia).
Un monstre esfereeix el poble i li porten per calmar-lo un xai
cada dia. Acabats els xais, la fera demana una persona. Quan
toca a la filla del Rei, apareix el Sant i mata el dragó.
Darrera cada una de les figures hi ha la llegenda corresponent: S. Sebastià, S. Roc, S. Isidre, S. Jordi i les dades principals de l’obra: Lluís Cera /me fecit / in anno/ XXIV.
Enhorabona, doncs, a l’Ajuntament de Sant Guim de
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Freixenet per l’interès a restaurar un patrimoni, en mala hora
destruït, que és una clara manifestació de respecte i estimació envers els valors culturals i religiosos dels nostres avantpassats.
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TA R R A G O N A

La Iconografia de la Resurrecció del
Senyor
per JOSEP MARTÍ I AIXALÀ

L

’escena que representa el Senyor sortint del sepulcre, és la
forma menys canònica i més tardana de representar el
misteri de la Resurrecció.
Més tardana, perquè és del tot desconeguda fins al segle IX
o X a Orient i fins al segle XI a Occident, quan sembla que
comença a fer-se usual a l’Alemanya otoniana.
La menys canònica, perquè no es desprèn de les Escriptures,
sinó que podria derivar-se del teatre popular o de la relectura d’algun apòcrif com l’Evangeli de Pere. Si es compara, per
exemple, el text d’aquest evangeli amb el de Mateu, ens
adonarem que el canònic exclou tots els elements que tendien a visualitzar la resurrecció en si mateixa. Evitar la descripció de l’esdeveniment en ell mateix és una característica
de tots els escrits apostòlics. Cap dels deixebles de Jesús no
ha pretès haver presenciat el moment de la Resurrecció, de
la qual, però, n’han tingut l’experiència directa i personal a
través de les aparicions del Ressuscitat .
Així, doncs, l’església dels Pares, mai no va traspassar els
límits imposats per l’Escriptura en la representació iconogràfica del misteri de Pasqua. Sempre ho va fer d’una manera
simbòlica o al·legòrica, que li permetia representar el dogma
a través de l’analogia de la fe o també, i principalment, d’una
manera narrativa que visualitzava, seguint els Evangelis, l’es-

Capitell del brancal dret de la portada del claustre de la
catedral de Tarragona (segle XIII).

cena de la sagrada teofània en la que el misteri era revelat a
les santes dones.
Entre els anys 200 i 300 dC, es devia donar, a Palestina i a
Síria, una versió molt antiga d’aquesta representació amb les
tres Maries. Sembla que és la versió que es troba reflectida
en el baptisteri de Dura Europos, a Mesopotàmia del Nord.
Aquesta versió s’amplia, a partir de l’any 400, amb un repertori calcat en les diverses aparicions descrites en els
Evangelis, sobre tot les tingudes per Maria Magdalena, pels
Apòstols i, amb ells, per sant Tomàs. Així ho demostren un
mosaic de Sant’Apollinare Nuovo de Ravenna, una miniatu-
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Frontal del sarcòfag núm.
171 del Museo Pio Cristiano
(Ciutat del Vaticà), amb
escenes de la Passió i la representació simbòlica de la
Resurrecció al centre (segle
IV).

Tropaeum amb spolia i dues
figures de vençuts al peu, a
l’arc d’Orange.

ra dels Evangelis de Rabula i unes crismeres de plata de
Jerusalem, del segle VI. També les ampullae importades de
Terra Santa i conservades a Bobbio i a Monza.
La representació, que hem anomenat simbòlica, neix ben
segur a Roma al segle IV, en estret parentiu amb una iconografia determinada, la del tropaeum, que servia per a celebrar els triomfs militars. El tropaeum militar, adornat amb
spolia, campejava sobre les figures d’uns bàrbars vençuts.
Aquest esquema iconogràfic, procedent de la plàstica pagana, passà als sarcòfags cristians del segle IV amb les esmenes
oportunes, que el convertiren en el símbol triomfal de
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Jesucrist, particularment en el de la seva resurrecció victoriosa. El tropaeum fou substituït, doncs, per una creu rematada pel monograma de Crist inscrit en una corona de llorer,
que picotegen dos ocells posats sobre el travesser i els bàrbars captius de sota són reemplaçats pels soldats romans,
guardians del sant sepulcre.
L’altra representació de tipus al·legòric, és la que, amb el
nom d’Anàstasi, s’ha popularitzat a Bizanci durant l’edat
mitjana i que consisteix en una escenificació del davallament
de Jesucrist als inferns (1Pe 3,18-19), com a príncep de
l’Hades, el regne dels morts, del qual arrenca Adam i Eva, i
els pares que esperaven la seva vinguda. L’exemple més antic
d’aquesta representació de l’Anàstasi és un fresc del segle VII
o VIII a Santa Maria l’Antiga, sobre el fòrum romà. Aquesta
representació reinterpreta al·legòricament una escena imperial aplicada al triomf de Jesucrist: l’emperador victoriós
atreu cap a ell les personificacions de les províncies o ciutats
conquerides, o els seus representants, que estan agenollats
o postrats al seu davant.
De l’escena evangèlica amb l’àngelofania a les santes dones,
que reben l’anunci del missatge pasqual, hi ha tres representacions esplèndides a la Catedral de Tarragona. Dues del
segle XII – XIII, en dos capitells del claustre, i una altra en el
retaule de pedra de la capella de Santa Maria, del 1368. Dels
dos capitells, un és el de la columna més exterior del brancal
dret, sota de la primera arquivolta, de la porta romànica, que
comunica el claustre amb la Catedral, i l’altre es troba a l’angle nord-oriental de la galeria claustral. En el primer, dins

d’un àmbit de dos espais, delimitats per tres columnes i dos
arcades, un àngel mostra a les tres Maries el lloc on havia
estat posat Jesús; un sarcòfag entreobert sobre una columna
amb dos soldats armats, un a cada costat, sota el sepulcre,
que recorda l’esquema compositiu del tropaeum. Del sepulcre entresurt el llençol d’amortallar i, a sobre, pengen de l’arcada dos llantions, també com una reminiscència de les múltiples representacions en què l’escena es situa en un àmbit
litúrgic, particularment en la rotonda del Sant Sepulcre de
Jerusalem. A l’altre capitell, l’àngel remou la coberta del
sepulcre davant de les tres dones. Els dos capitells han pres
els elements narratius de Marc i de Mateu. En la capella de
Santa Maria, dita dels Sastres, en el retaule del mestre Aloi
de Montbrai, en el carrer del tercer pis, a la dreta, hi ha l’escena de les tres Maries, que van a ungir el cos del Senyor i es
troben amb el sepulcre buit amb dos àngels asseguts, l’un a
la capçalera i l’altre als peus, combinant les versions de Lluc
i de Joan.
Ja hem dit que aquesta escena de l’àngelofania amb les tres
Maries és la més antiga i estrictament canònica. La resurrecció en ella mateixa no hi és descrita. L’esdeveniment és presentat amb una gran sobrietat, de manera que esdeveniment i paraula divina és juxtaposen i és complementen. La
resurrecció que transcendeix el marc del vell eó, del viure pre-

Capitell de l’angle nord-oriental de la galeria del claustre de la catedral de Tarragona (segles XII-XIII).
Carrer del retaule de la capella de Santa Maria, dita
“dels Sastres”, de la catedral de Tarragona (1368).

sent, i funda una nova manera de viure, que no te cap mena
d’analogia ni cap punt de comparació amb qualsevol altra,
és un esdeveniment metahistòric. El que es pot comprovar
històricament és el lloc buit de la seva absència, però també
l’experiència del trobament i de la presència del Ressuscitat
amb els seus deixebles. Una iconografia conforme amb les
Escriptures, igual que la catequesi o la predicació, evita tot
allò que no diuen els Evangelis. Com escriu bellament Hans
Urs von Balthasar, “els àngels radiants que estan asseguts a
on havia estat el cadàver de Jesús, l’un a la capçalera i a l’altre als peus, mesuren el buit i visibilitzen la reverberació de la
seva glòria”. Aquesta manera de representar la resurrecció,
suposa una perspectiva teològica molt acurada i una mena
de transposició iconogràfica del que en llenguatge bíblic
anomenaríem un gènere literari particular, que permet la
revelació del misteri sense llevar-li el seu essencial ocultament. Però en la mesura que els elements apòcrifs es sobreposen als canònics i una pietat poc discreta esdevé insensible
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a la gran simbòlica de les fórmules de la fe i dels misteris del
culte, es perd de vista la perspectiva teològica de les narracions bíbliques i la devoció esdevé irregularment imaginativa,
fins a representar Jesús sortint de la tomba o sigui allò que a
nullo prorsus mortalium visum, com encara recordava el
famós tractat Pictor christianus eruditus, de Juan Interián de
Ayala, del 1730, que volia orientar la plàstica cristiana en
l’esperit de la reforma tridentina.
Seria aconsellable, doncs, que la iconografia sobre el misteri
de la Resurrecció, proposada a la veneració del fidels en el
culte i en la catequesi, tornés a la representació de les escenes secundum Scripturas, o sigui, a les escenes més canòni-
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ques i de més arrelada tradició. O també a la plasmació de la
rica simbòlica cristiana, en la que el coneixement és sempre
reconeixement i el veure es fa clar només al creure, com en
l’evangeli del deixeble estimat. La pedagogia de la fe hi sortiria guanyant.

TERRASSA

A Egara dues piscines i un lavatori
baptismals
per JOSEP M. MARTÍ BONET

D

ues piscines baptismals del segle V, es troben en el conjunt monumental de la seu episcopal d’ Egara (Terrassa).
També del mateix segle, s’ha descobert un lavatori de peus
que evoca la resposta de Jesús a Pere indicant-li qui, si està
net, sols necessita rentar-se els peus. Aquests lavatoris de
peus es troben en alguns baptisteris paleocristians, per
exemple a Itàlia; però no són pas freqüents. Òbviament, les
excavacions realitzades a les esglésies de Sant Pere, Sant
Miquel i Santa Maria d’ Egara ens donen moltes importants
referències a la pràctica baptismal dels segles V-VII a Hispània
visigòtica. Els arqueòlegs (A. Moro, F. Tuset i M. G. Garcia) de
la campanya feta durant els anys 1995-2004 en les esglésies
de Sant Pere completaren especialment els resultats dels
anteriors: Puig i Cadafalch (1906-1934) i Jordi Ambrós
(1975-1980).
Hom observa a Egara durant els segles V-VII una gran activitat eclesial: dues piscines baptismals, una d’elles amb murs
del mateix baptisteri, ares d’altar, mosaics funeraris i moltes
restes del segle V i VI que indiquen que, ja en aquell segle V,
s’iniciava la construcció d’un conjunt episcopal realment
monumental, com també les tres esglésies, pintures paleocristianes i la nova piscina baptismal de mitjan segle V als
peus de l’església - catedral de Santa Maria (en el recinte
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actual dins la rectoria). Aquest nou baptisteri (del qual, com
hem dit, es conserven els seus murs i una obertura o finestra
a uns 5 metres d’alçada) es construí en ampliar la nau de la
catedral de Santa Maria i cobrir l’antiga piscina baptismal de
principis del segle V, que encara es pot contemplar a l’interior del temple actual de Santa Maria. Diuen que és una de
les piscines baptismals del període visigòtic més ben conservades a Hispània.
Resta encara l’opinió d’alguns historiadors, segons els quals
Sant Miquel és un baptisteri. Tanmateix, els arqueòlegs que
han estudiat recentment Sant Miquel creuen que Puig i
Cadafalch va suposar i construir una piscina on hi havia una
important sepultura. Segons ells, Sant Miquel, seria un
martyrium envoltat per un nàrtex del segle VI.
Òbviament les dues piscines d’ Egara són molt importants, així
com és molt curiós el lavatori dins el baptisteri de la rectoria.
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T O R T O S A

La Creu de la Vall. Batea (Terra Alta)
DEL MARTIRI A LA RECONSTRUCCIÓ (1932-2006)

Per JOSEP ALANYÀ I ROIG

La Creu
l símbol de la Creu ha estat estimat pels cristians des de l’origen de l’Església i emprat, pintat o esculpit, en objectes
manuals. Des de la pau de Constantí, superat el període de les
persecucions, la Creu començà a mostrar-se públicament com
a signe identificatiu dels cristians i a figurar en reliquiaris i sarcòfags i fins i tot en les monedes imperials. A la fi del s. II sembla que passà de ser un símbol identificador a objecte litúrgic
que mereixia rebre culte públic per l’íntima relació que havia
tingut amb la sang vessada i la mort redemptora de Jesucrist.
El poble, encara avui, canta fervorós davant la Creu i el Crucifix
l’himne de l’adoració de la litúrgia del Divendres Sant: “Crux
fidelis inter omnes arbor una nobilis… Dulce Lignum, dulces
clavos, dulce pondus sustinet”.
La Creu amb el Crucifix presidia l’altar de les esglésies i l’administració dels sagraments. Al capdavant de les processons,
quan la comunitat creient sortia als carrers i places i marxava
en rogativa pel terme, escenari de les penes i treballs del camp
i font de recursos de vida, hi anava la Creu parroquial alçada.
Arribà el dia que la fe i la pietat dels cristians engendraren la
necessitat de veure-la integrada en el paisatge natural i familiar on ells desenvolupaven llur vida quotidiana. I així la Creu
va convertir-se en un punt de referència als carrers i places de

E

Detall de la nova creu

les viles i ciutats i a llurs entrades, al cim de les muntanyes i
vora els camins o en llurs cruïlles. Això s’esdevingué, a la geografia nostrada, a l’edat mitjana, quan la presència de la Creu,
multiplicada, sacralitzà l’espai comunal.
Les creus de terme responien a diverses motivacions: algunes
eren dreçades com a fites de jurisdicció, d’altres eren commemoratives d’algun fet històric feliç o bé tràgic, d’altres eren
votives, i encara n’hi havia que eren plantades a l’indret d’un
antic molló mil·liar en cristianitzar-se la terra. Generalment les
creus commemoratives eren aixecades just al lloc on havia
ocorregut el fet històric (Creu del Llop, a Batea), les votives
eren gairebé sempre dintre les viles, davant l’església o al bell
mig d’una plaça (Creu de la Plaça Vella, a Batea), i les de fitació jurisdiccional solien estar a la línia del terme o als colls de
muntanya a la línia de divisió d’aigües (Creu del Coll
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d’Antubes, entre Batea i Caseres). Les creus que havien substituït un mil·liari es dreçaven vora un antic camí ral a una distància determinada del nucli urbà; per això eren denominades
per la referència horària d’un vianant que anava a peu. A
Batea hi havia la Creu del Quart, vora el camí de Gandesa, i la
Creu de l’Hora, vora el camí d’Orta, i una altra, la Creu de
Trufes, vora el camí de Maella. Algunes creus foren protegides
i emmarcades amb un templet. El poble les anomenava “creus
cobertes”. A la Terra Alta en coneixem dues: la Creu Coberta
de Gandesa, creu i templet gòtics del s. XIV; i la Creu Coberta
de la Vall de Batea, creu del s. XIV i templet del s. XVIII.
Les creus de terme bateanes
Les creus termenals de la vila varen dreçar-se gairebé totes
entre els segles XIV i XV, com la resta de creus dels termes
municipals de la Castellania d’Amposta. Eren, doncs, creus
gòtiques, obrades en pedra del país o forana, veres reproduccions simplificades de les creus processionals d’orfebreria de
les parròquies, fabricades majoritàriament pels orfebres de
Morella, Tortosa, Lleida, Barcelona i Sant Mateu del Maestrat.
A l’anvers mostraven la imatge del Crucifix i al revers la Mare
de Déu amb el Nen al braç; als braços de la creu hi havia els
símbols dels Evangelistas o les figures de la Verge Maria i Sant
Joan que flanquejaven el Crucifix formant Calvari.
La creu pròpiament dita era posada al capdamunt d’un fust
estilitzat de secció quadrada o octogonal i descansava
damunt el capitell o llanterna, on era encastada amb la precisió pròpia d’un bon pedrapiquer. El capitell era historiat
amb escenes de la història bíblica, amb figures de sants de la
devoció popular local, amb les armes heràldiques de la vila
respectiva o del donant que féu aixecar la creu. El fust, d’uns
4 a 5 m, s’inseria dins el sòcol que descansava generalment
sobre una esglaonada quadrada o octogonal.
El municipi de Batea era, entre els de la comarca, el que tenia
més creus termenals aixecades. N’hem comptat fins a deu:
1. La Creu del Placet de l’Església o de l’Abadia (s. XV). 2. La
Creu d’Antues o del Coll d’Antubes (s. XIV). 3. La Creu del
Camí d’Orta o de l’Hora (s. XIV). 4. La Creu del Fossar Vell (s.
XIII). 5. La Creu de Trufes o de l’Hora (s. XVI). 6. La Creu del
Llop (s. XIV). 7. La Creu de la Plaça Nova (s. XVI). 8. La Creu
de la Plaça Vella (s. XIV). 9. La Creu del Quart (s. XIII). 10. La
Creu de la Vall (s. XIV). Algunes d’aquestes creus patiren
atacs parcials durant la guerra dels Segadors, però foren restaurades i gairebé totes arribaren fins als dies de la revolució
iconoclasta de 1936. Només la Creu de la Plaça Nova, des-
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truïda durant la guerra del Francès, i la de la Vall, enderrocada el 1932 en plena República, varen desaparèixer abans. Les
altres, sense excepció, foren enderrocades i destruïdes
durant la segona quinzena de juliol del 1936. 1
La Creu de la Vall
La Creu de la Vall de Batea, anomenada també la Creu Coberta,
s’aixecava a la vora esquerra de l’antic camí ral de Batea a
Nonasp, avui carretera, a la cruïlla d’aquest amb el camí de la
Vall Bona que pren origen al peu de la creu. La Creu de la Vall,
originàriament sense cobrir, era formada per un sòcol en forma
de piràmide quadrangular truncada amb arestes axamfranades,
una canya o fust octogonal, un capitell vuitavat amb figures de
sants de la devoció popular bateana (Sant Miquel, Sant
Bartomeu, Sant Esteve, Sant Llorenç, Sant Pere, Sant Pau, Santa
Llúcia i Santa Àgata), i la creu, amb el relleu del Crist Crucificat
a la cara que mirava vers la vila i el de la Mare de Déu amb el
Nen al braç a la cara que mirava vers el Camí de la Vall Bona.
L’obra del conjunt de la creu, de pedra arenosa del país i estil
gòtic, deduïm que era feta en el segle XIV segons les descripcions que me’n donaren diverses persones de Batea que la veieren sencera in situ i hi acudiren en processó de rogatives més
d’un cop, entre elles la meva mare, Trinitat Roig i Pallarès, abans
de la seva destrucció l’any 1932. Els únics elements que varen
salvar-se de l’esmicolament iconoclasta foren el sòcol i la part
inferior del fust, encastada encara dins el sòcol, que restaren
tombats al bell mig de les restes del templet que cobria la creu.
El templet que cobria i emmarcava la creu gòtica i li donà el nom
de “Creu Coberta” constava de quatre pilars de pedra picada
de secció cuadrada amb els angles bisellats i base i imposta del
tipus cavet o copada, damunt els quals descansaven quatre arcs

de mig punt obrats amb maó de falca. El conjunt era cobert
amb una estructura de bigues de fusta i teulada a quatre vessants, amb teula àrab. El templet, d’uns 10 m d’alçada, fou bastit a la segona meitat del segle XVIII i estava coronat amb una
llagosta de pedra, record de la terrible plaga de l’insecte que
havia causat la destrucció de les collites en diverses ocasions, i,
damunt, una creu de ferro. Després de la destrucció de la creu,
l’any 1932,2 el templet, abandonat, es convertí en una ruïna
total.
Davant la Creu de la Vall acudien els fidels bateans en multitudinària i solemne processó de rogatives, presidida pel prior de la
parroquia, acompanyat dels beneficiats i dels jurats de la vila,
quan els temps eren dolents per causa de llargues secades, les
pestes i altres epidèmies feien estralls i la llagosta amenaçava
amb la pèrdua de les collites. Hi anaven des del temple parroquial tot cantant les lletànies dels sants, els salms penitencials i
altres pregàries pels vius i pels difunts amb l’esperança ferma de
conjurar tota aquesta mena de mals. La Creu Coberta apareix
en documents diversos del segle XVIII amb la denominació de
“Creu de la Vall” (1758 i 1771) i consta haver donat nom a la
Vall d’En Belluga, que hi desguassa per ponent, “la Vall de la
Creu” (1798).3 D’ella ha escrit Mn. Antoni Mascaró: “Fue sin
duda la más notable, entre todas estas cruces de término, la
denominada Creu de la Vall, instalada bajo un esbelto templete, sostenido por cuatro sencillos pilares, por cuya razón vino
también a llamarse la Creu cuberta”. 4
Reconstrucció. Exemple de cooperació institucional
Després de molts anys d’abandó i dificultats de tota índole, la
Creu de la Vall de Batea ha pogut ser reconstruïda. Ha estat
gràcies a l’esforç mancomunat del Patronat pro Batea i de

Dibuix de l’antiga creu. Josep Alanyà.
Creu de la Vall de Batea. Any 1940.
Creu de la Vall. Any 1982

l’Ajuntament que s’ha arribat a la fi d’un llarg procés a partir
del moment que tots dos signaren un conveni de col·laboració pel qual l’Ajuntament de Batea atorgava al Patronat un
ajut de 19.020,23 euros per executar les obres de la recuperació de la creu, atès el seu valor històric i patrimonial. El projecte comptà així mateix amb un ajut de 5.149,83 euros del
Leader Plus, del Consorci d’Iniciatives Terra Alta.
Quedava ja lluny l’any 1985, quan, a instàncies del Patronat,
l’Ajuntament de Batea encarregà a l’arquitecte tècnic municipal, Ramon Rovira, una primera memòria i valoració per a
la recuperació de la creu. Després, membres del Patronat
anaren al punt on eren les restes de la creu i del templet per
reunir-les, inventariar-les i preservar-les. Començaren a fer-se
gestions davant la Conselleria de Cultura de la Generalitat
per reconstruir el monument; semblava que hi havia bones
expectatives, però no varen quallar. Nosaltres hi insistíem
sense defallir i no cessàvem de publicar a “La Vila Closa”
articles i notes d’encoratjament i justificació de la tasca
empresa.5 Però, sense cap resposta positiva, s’obrí un llarg
silenci que ens féu témer un rotund fracàs, si bé el Patronat,
l’Ajuntament i nosaltres mai no ens oblidàrem del tema ni
abandonàrem l’esperança.
L’Ajuntament de Batea, mogut a instància nostra i del regidor Pascual Roca i Alanyà, l’any 2002 recuperà el projecte de
reconstruir la creu i per decret de 12 de desembre va resoldre instruir expedient de desafectació del bé de domini
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Xavier Solé, escultor.
Coberta del temple reconstruït.

públic de la Creu de la Vall, destinat al servei públic de monument religiós, per qualificar-lo com a bé patrimonial. Amb un
nou decret de 3 de març de 2003, l’Ajuntament tramità l’expedient administratiu per cedir gratuïtament al Patronat pro
Batea la Creu de la Vall, perquè aquesta entitat pogués procedir a la reconstrucció. Ajuntament i Patronat signaren un
conveni de col·laboració, en virtut del qual el Consistori es
comprometia a finançar aquella part de l’import de la
reconstrucció que el Patronat no pogués aconseguir de les
diverses subvencions demanades.
Estant així les coses, l’any 2005, el nou arquitecte tècnic
municipal, Jordi Gas, actualitzà el pressupost de la reconstrucció de la creu i del templet i obrí la subhasta pública a
totes les empreses constructores del poble.
Per a la reconstrucció del templet tinguérem l’assessorament
dels tècnics dels Serveis Territorials del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre,
Josep Cid i Salvador Viladrich. La realització de les obres ha
anat a càrrec de l’empresa de construcció de Josep Maria
Altés i Fuertes, de Batea.
En el procés de reconstrucció van descobrir-se, netejar i recuperar els elements soterrats i colgats per la runa en el mateix
indret del monument; varen col·locar-se les bases de les
pilastres, va formar-se el basament i l’ancoratge al terreny i
els rejuntats; varen retrobar-se les pedres dels pilars i foren
aixecats aquests; va formar-se la coberta a base d’esquadres
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de fusta entre pilars, amb estructura piramidal i entallat de
fusta tractada especialment per a exteriors; va construir-se la
teulada de teula àrab; va formar-se un petit acabat de coberta del tipus barbacana senzilla; varen formar-se les arcades
de mig punt entre pilars a base de parets de fàbrica amb acabat revestit als dos costats i, finalment, va fer-se una neteja
general del monument i dels voltants.
L’execució de la creu fou encomanada a l’escultor Xavier Solé
i Borràs, de Vilalba dels Arcs. La creu, esculpida en pedra de
Vinaixa, amb la figura del Crist Crucificat a l’anvers i la Mare
de Déu del Portal, patrona de la vila, al revers, té 1 metre
d’altura i 0,70 m d’envergadura. El capitell o magolla, octogonal, motllurat a la part inferior i a la superior, té una altura de 0,42 m i mostra a la cara delantera l’escut de Batea i
en la resta de cares alternes els fruits més representatius del
nostre terme: la vinya, l’olivera i l’ametller. La nova creu s’ha
volgut semblant a l’original, que ha estat descrita i dibuixada per nosaltres: Una creu de pedra, d’estil gòtic, del s. XIV,
molt semblant i probablement del mateix autor de la que hi
havia a Sudanell (Segrià), de la qual resta una fotografia conservada a l’Arxiu Albert Bastardes. 6
El 21 d’agost de 2006, dins la Festa Major de Batea, després
de la missa de la Mare de Déu del Portal, patrona de la vila,
el rector, Mn. Rodrigo Monfort, i els dos fills del poble, Mn.
Cristòfol Suñé i Mn. Josep Alanyà, beneïrem solemnement la
Creu de la Vall i el seu templet i amb el Consistori municipal
i el Patronat pro Batea els inauguràrem feliçment amb la participació de feligresos que hi havien baixat en processó
L’escultor
Francesc Xavier Solé i Borràs (Vilalba dels Arcs, 1962), amb
formació professional de la Branca Administrativa (1978) i
estudis secundaris de BUP i COU (1984-1988), està graduat
en Art, especialitat Escultura, a l’Escola Taller d’Art de
Tarragona (1992) i llicenciat en Belles Arts (Escultura) per la
Facultat de Belles Arts “Sant Jordi” de Barcelona (1997). Ha
participat en diversos cursos i jornades de formació, en
alguns com a comunicant i ponent: Curs de Restauració de
l’Escola Mas Carandell de Reus (1991); IV Congrés
Internacional d’Esteles Discoïdals de Donosti (1991);
Primeres Jornades de Restauració i Manteniment de la Pedra
Natural a Lleida i “Encuentros Internacionales de Juventud
Cabueñes 92” (1992);
XIV Congrés Internacional
d’Arqueologia Clàssica de Tarragona i IV Simposi de
Restauració Monumental organitzat per la Diputació de

Inauguració del monument.
Any 2006

Barcelona (1993); VI Congrés Internacional d’Esteles
Funeràries de Pamplona (1995); Jornades sobre el Patrimoni
de la Pedra en sec de Manresa (2003); 10ª Edició de la
Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre en el curs dedicat a
L’antic poblament del Riberal. Formes de vida, creences i activitats artesanals, a Flix (2004); Simposi sobre Serveis de
Monuments. Present i futur, de la Diputació de Barcelona
(2005); Jornades sobre Restauració i Còpia, organitzades pel
Museu Episcopal de Vic, Museu Marès, el MNAC i la
Diputació de Barcelona (2006).
La seva activitat escultòrica i restauradora en intervencions
de restauració del patrimoni artístic i monumental és important: Anys 1987-89, Castell de Nonasp, Ajuntament de
Caseres i Mas del Bisbe, a Bítem; 1989-90, 2 creus de terme
a Corbera d’Ebre; 1991, antic Hospital de Santa Tecla de
Tarragona; 1991-95, Muralla romana, Amfiteatre, Escultura
romana “La Tecleta”, Necròpolis Paleocristiana, de
Tarragona, Vil·la romana del Mèdol, d’Altafulla, i Castell de
Miravet; 1996-97, Arc de Berà, 2 creus de terme a la
Fatarella –La del Bordó i de Ca la Portalera-, Façana Gòtica
del Palau de la Generalitat de Barcelona; 1999, Campanar de
la Capella Reial de Santa Àgata, de Barcelona, Porta dels
Fillols i Capella de Jesús de la Seu Vella de Lleida, Creu de
terme de Nonasp, Creu de terme de Bot; 2000, Pati dels
Tarongers del Palau de la Generalitat; 2001, Pati Gòtic,
Capella de Sant Jordi, del Palau esmentat, Porta dels Fillols i
Capella dels Requesens de la Seu Vella de Lleida; 2002, Seu
Vella i Campanar de Sant Llorenç, de Lleida, Església

Parroquial de Gandesa; 2003, Palau de la Diputació de
Lleida; 2004, Església Prioral de Reus, Palau Maricel de
Sitges, Penayes d’escultures de Juli González i Pau Gargallo
del MNAC, Creu del Camí de Fontaubella, de Falset; 2005,
Creu de terme del Camí de Favara, de Nonasp, Creu de
terme de l’Església de Santa Anna, de Barcelona, Creu de
terme d’Almatret; 2006, Creu del Piró de Falset, Crestall del
Campanar de la Prioral de Reus i Creu de la Vall de Batea.
Ha col·laborat amb l’escultora Eva Lootz a Tarragona (1991);
amb Pere Jaume en l’exposició dedicada a Joan Miró (1993)
i amb l’escultor Ramon Ferran Pagés en l’obra escultòrica de
les façanes de les esglésies de la Selva del Camp, la Fatarella,
la Pobla de Mafumet, la Torre de l’Espanyol, el Roser de
Tortosa, Riba-roja d’Ebre, Prioral de Reus, Vilalba dels Arcs, i
en els retaules barrocs de Vallclara, el monument a la Dona
Treballadora, de Reus, i el de Josep Manyanet, de Tremp.

1 Josep ALANYÀ I ROIG, Les creus del terme de Batea (s. XIII XVI), dins « La Vila Closa » 51 (1999), pp. 169-180.
2 “La Veu de Tarragona”, núm. 1266, 20-7-1932, p. 2.
3 Josep ALANYÀ I ROIG, Les creus del terme de Batea (s. XIII XVI), dins « La Vila Closa » 51 (1999), pp. 179-180.
4 Antonio MASCARÓ, Mis memorias, p. 97.
5 Josep ALANYÀ I ROIG, La Creu de la Vall, dins « La Vila Closa
» 8 11988); 14 (1989); 16 (1990).
6 Josep ALANYÀ I ROIG, Les creus de terme de Batea (s. XIII-XVI),
dins « La Vila Closa » 51 (1999), p. 179.
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URGELL

L’Església de Santa Maria de
Valldeflors de Tremp
per FRANCESC PRATS I ARMENGOL

L’

antiga vila, avui ciutat, de Tremp es troba situada al centre de la Conca a què dóna nom, a la comarca del Pallars
Jussà. Els orígens del seu poblament són incerts; en qualsevol
cas, però, al mateix indret on es troba la població de Tremp
s’han trobat restes de l’edat del bronze.
Sense gaire fonament, diversos autors han parlat de la fundació de la vila per un procònsol romà o per Carlemany, però
aquestes informacions no es poden comprovar. El poblament
medieval de Tremp devia néixer a redós d’una església dedicada a la Mare de Déu en temps remots, possiblement entre els
segles IX i X.
L’església de Santa Maria de Tremp apareix citada a l’acta de
consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell. Els dubtes sobre
la datació d’aquest document, signada l’any 819 o 839, però
que hom situa al segle X i les escadusseres referències que en
tenim fan que només puguem parlar de l’existència de la vila
de Tremp i d’una església al voltant del segle X.
La llegenda ens parla de l’ocultació de la imatge de la verge
davant la imminència d’un atac sarraí i de la seva descoberta,
anys després, sota un esbarzer florit en ple hivern en un indret
nevat del vall defensiu de la població; d’aquí, el nom:
Valldeflors. Mare de Déu de Valldeflors ha estat la patrona de
Tremp (llevat dels anys compresos entre 1671 i 1856, en què el
patronatge principal fou el de Sant Bonifaci) fins a l’actualitat.
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Els orígens de l’actual església de Santa Maria de Valldeflors
els hem de situar a l’any 1079, quan apareix citada en un
document com a “olim a paganis destructa” (destruïda pels
pagans). El comte Ramon IV de Pallars Jussà, de fet, el causant de la destrucció, fa un acte de dotació de diversos privilegis i de donació de diversos béns a Santa Maria de Tremp,
així com la delimitació d’un territori que donaria origen a la
vila. És a partir d’aquest moment que comencem a tenir referències tant de l’església com de la vila i dels seus habitants,
que l’any 1087 els comtes van atorgar a l’església de Tremp.*
Des del 1090 tenim constància de l’existència, a l’església de
Tremp, d’una comunitat de canonges que el 1257 eren vuit
(n’hi arribaria a haver 10 el segle XIX). El 1391 van entrar a la
comunitat quatre beneficiats (que arribarien a ser 25).
Tant l’església, que havia anat rebent diferents donacions,
com la vila devien anar creixent. Del 1109 hi ha una referència a l’església nova que substituí l’antiga; i, al llarg del segle
XII, hi ha un seguit de notícies que parlen d’aquest creixement de la vila, que possiblement ja s’havia envoltat de muralles i s’hi celebrava una fira. L’any 1175 la vila va esdevenir lloc
de domini comú entre el comte de Pallars i el bisbe d’Urgell .
Les poques dades que tenim sobre el volum demogràfic de la
població ens indiquen que la vila devia anar creixent (a la
segona meitat de segle XIV hi vivien entre 700 i 800 perso-

nes) i l’església es devia anar modificant per les necessitats de
culte dels trampolins.
D’aquestes modificacions no en sabem gairebé res. Per les
escasses restes que ens han arribat, podem creure que l’edifici actual es va assentar al mateix indret on hi havia hagut una
primitiva església romànica. Ens resten la portalada lateral,
que devia donar accés al claustre (documentat fins al segle
XV), i 6 capitells romànics, que en devien provenir i que
actualment són al Museu Diocesà d’Urgell.
Aquest edifici romànic devia ser substituït, en tot o en part,
per un de gòtic, com ho palesa l’antiga capella del Santíssim
(avui dedicada a Sant Bonifaci). És possible que aquesta reforma fos ocasionada per l’incendi que va sofrir l’església al voltant de l’any 1400 que la va destruir totalment i va ocasionar
la desaparició de la imatge primitiva de la Mare de Déu, segurament romànica. El 1401 el consell general de la vila acordà
que tothom deixés, en fer testament, la desena part de llurs
béns per tal de poder acabar l’obra de l’església.
L’església era també el lloc on es reunia el Consell General de
caps de casa, el màxim òrgan de govern de Tremp. S’hi degué
reunir fins a la rehabilitació de l’edifici anomenat l’Abadia, venut
pel bisbe d’Urgell a la universitat de Tremp l’any 1432. El qual
amb tota seguretat, després s’utilitzà com a casa consistorial.
Dos cents anys més tard, l’edifici, on es realitzaven la majoria
dels enterraments, devia estar tronat, com ho devia estar
igualment, si ja no havia desaparegut, el claustre, on també
hi ha documentats enterraments.
Les obres del nou temple van començar l’any 1638 i van durar
fins el 1642, Van ser executades pel mestre d’obres barceloní
Claudi Casals.
La nova església de Tremp era un edifici d’una sola nau de 13
metres d’amplada per 40 de llargada i 20 d’alçada, acabada
en un absis poligonal. Al mig hi havia situat el cor i els contraforts van ser utilitzats per construir-hi quatre capelles laterals. El campanar, que va quedar inacabat, va ser rematat amb
una espadanya que, entre els anys 1908 i 1909 va ser substituïda pel campanar actual, gràcies a una deixa testamentària
de mossèn Martí Mussoles.
Des de l’acabament del nou temple, l’edifici ha sofert un
seguit de vicissituds que han comportat algunes reformes. A
molt poc temps del seu acabament, el temple parroquial va
sofrir un nou incendi la diada de Corpus de l’any 1646, de
què es va salvar la nova imatge amb només una cremada a la
galta. No sabem quins foren els altres danys a l’església oca-

Retaule Major de la Verge de Valldeflors. (Talla neogòtica
del s.XVII) . El retaule original fou destruït durant la guerra civil. Foto: Uriach

sionats per aquest incendi, però hi ha algunes referències a
obres que s’hi feien els anys 1658 i 1659 en què s’esmenta
la construcció de les voltes de l’església. No sabem si aquestes voltes no havien estat acabades el 1642, si van ser destruïdes per l’incendi o s’havien malmès per alguna altra raó.
Al llarg dels segles XVII i XVIII es van portar a terme petites
obres que no van alterar l’estructura de l’edifici. L’any 1673 es
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va col·locar l’orgue damunt la porta lateral, on va romandre
fins a inicis del segle XX. El 1677 es va annexionar la torre de
defensa contigua a l’església i va ser utilitzada com a sagristia fins a les darreres reformes i treballs de restauració en què
la torre ha estat deixada exempta. El 1685 el bisbe va prohibir de continuar amb els enterraments dins de l’església a
causa del progressiu deteriorament del seu paviment, que es
trencava i s’enfonsava en podrir-se les caixes.
El 1744 es va signar el contracte per a la construcció d’un nou
retaule per a l’altar major. Va ser realitzat pels escultors Josep
Sunyer i Carles Morató. Fou destruït a l’estiu del 1936. Cal
suposar que l’antic devia desaparèixer a l’incendi de 1646. No
sabem com era l’altar major entre aquestes dues dates. El cronista mossèn Lledós parla d’un contracte per a la construcció
d’un retaule per a l’altar major l’any 1701 encarregat a l’escultor de Balaguer Josep Argemir, que no sabem per quin motiu
no arribà a construir-se. Lledós l’identifica erròniament com el
de Sunyer i Morató. Error en què cau també el cronista Antoni
Mir, que l’atribueix a l’escultor Local, Josep Casasses, el qual
potser podia haver col·laborat amb Sunyer i Morató.
A l’altar de Sant Bonifaci hi és enterrat en un senzill sepulcre
el bisbe Francisco Cathalan de Ocon, que va morir de malaltia en el transcurs d’una vista pastoral l’any 1763.
L’any 1780 es va restaurar la façana lateral de la placeta amb
un aplacat de pedra.
Un nou desgavell a l’església va tenir lloc l’any 1808 amb el
saqueig del tresor i la crema de l’arxiu per part de l’exèrcit
francès. La crema de l’arxiu va ocasionar pèrdues irreparables
en la documentació que impossibiliten estudiar-ne la història
amb profunditat.
L’any 1922 amb motiu dels actes de la coronació canònica de
la imatge de la Mare de Déu de Valldeflors, es van portar a
terme algunes reformes, com la restauració de la façana principal de l’església, la supressió del cor i el trasllat de l’orgue
damunt de l’entrada principal. L’orgue havia estat restaurat i
ampliat a càrrec de l’enginyer Fred Stark Pearson que havia
coincidit a Tremp l’any 1913 amb el bisbe d’Urgell Joan
Benlloch en una visita pastoral d’aquest i que a instàncies
seves es féu càrrec de la restauració.
L’any 1923 l’església va rebre el títol de basílica per una petició
del bisbe Justí Guitart. El 1851 havia perdut el de col·legiata.
La guerra civil va suposar un trasbals a tots els nivells. A part
de la desgràcia de les pèrdues humanes ocasionades per la
repressió revolucionària posterior a la sublevació militar feixis-
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Retaule barroc de Sant Bonifaci, costat dret del creuer.
Foto: Uriach

ta, l’onada antireligiosa va comportar la destrucció d’una part
important del patrimoni cultural de Santa Maria de Valldeflors.
Gairebé tots els retaules i les imatges que els guarnien, el
mobiliari litúrgic i una part molt important de l’arxiu parroquial fou destruïda. Pràcticament tot el tresor, força valuós, de
la Verge de Valldeflors, va ser recollit per representants del
Banc d’Espanya i va desaparèixer. Malgrat tot, el zel de les
autoritats republicanes que van intentar posar fre als esdeveniments, i el fervor d’alguns creients que s’hi van jugar la vida
van possibilitar la salvaguarda d’alguns dels elements més sig-

Església de Tremp. Exterior. Foto: Uriach

nificatius i sense dubte els de més valor artístic de l’església de
Tremp: la Mare de Déu de Valldeflors. (la qual com la talla de
Sant Bonifaci i altres obres d’art, va ser recollida per membres
del Departament de Cultura de la Generalitat i restituïda a l’acabament de la guerra), el retaule de Sant Bonifaci, el sepulcre del bisbe Catalán de Ocón (tapiats per l’Ajuntament l’estiu de 1936), l’orgue, els vitralls, una de les corones de la
Mare de Déu, una dormició de la Mare de Déu, un Crist
barroc... així com una part de l’arxiu parroquial recuperada de
la foguera.

El temple, utilitzat com a magatzem, va ser recuperat per al
culte a l’entrada de les forces franquistes l’abril de 1938.
La ciutat de Tremp es va omplir de joia el 1939 amb el retorn
de la Mare de Déu de Valldeflors, que el dia 8 de setembre va
ser col·locada en un altar major buit per la desaparició del
retaule que havia estat cremat.
Immediatament després de l’acabament de la guerra civil es
va crear una comissió encarregada de recollirs fons per a la
reconstrucció d’un nou retaule.
Va ser encarregat a les escoles salesianes de Barcelona el 1949 i va
ser beneït solemnement pel bisbe Iglesias Navarri el 8 de setembre de 1953. Es tracta d’una inspiració, amb algunes variants, de
l’antic retaule barroc de Carles Morató i Josep Sunyer.
El 1972 es va celebrar el cinquantenari de la coronació de la
Mare de Déu, i se li va canviar oficialment el nom, que passà
de Davall de Flors a Valldeflors.
El 1980 el BOE va publicar l’anunci de l’expedient d’incoació
per a la declaració de Monument Nacional de l’església de la
Mare de Déu de Valldeflors. L’any 2006 va arribar aquesta
declaració.
Els anys 1999-2000 es procedí a refer la teulada i a pintar
amb molt bon gust tot l’interior de la Basílica. L’any 2006, es
rehabilitava la nova capella dedicada a la Sagrada Família i a
sant Josep Manyanet. En aquesta capella hi llueix l’esplèndid
retaule donat pel Temple de la Sagrada Família de Barcelona.
És rèplica del de Llimona amb marc de Gaudí. Aquest retaule
era venerat des de feia més de setanta anys a la cripta del
conegut temple de Barcelona. Actualment s’està culminant
una restauració integral i ampliació del monumental orgue de
la Basílica, que passarà a ser un dels més importants orgues
pneumàtics de Catalunya.
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V

I

dicte universitate omnia bona mea.
Et ut predicta maiori gaudeant firmitate non vi nec
dolo sed sponte juro per Dominum Deum etc. predicta attendere et observare etc.
Pro precio vero predicte ymaginis sive pro logerio
meo convenistis et promisistis michi dare duodecim
libras monete Barchinone de terno.
De quibus solvistis michi septuaginta solidos in quibus renuncio.
Et residium detis et solvatis et teneamini dare et solvere michi incontinenti cum perfecero et tradidero
dictam ymaginem.
Ad hec ego Guillelmus Cerveroni predictus laudans
predicta nomine dicte universitatis convenio et promitto vobis dicto magistro Aloy, quod incontinenti
cum perfeceritis et tradetis dictam ymaginem, dabimus ego seu dicta universitas vobis residuum dicto
precii seu logerii.
Et pro hiis complendis obligo vobis et vestris omnia
bona dicte universitatis.
Hec igitur etc.
Et volumus quod possent fieri duo instrumento etc.
Testes Bernardus de Moraria et Raymundetus de
Boxedera, de dicta villa, Petrus de Guines, cives
Terrachone et Raimundi Morelli, notarius

C

Noves consideracions sobre la
Marededéu d’Els Prats de Rei:
iconografia i tipologia mariana de la
Verge d’Aloi de Montbrai
per MARTA CRISPÍ

Die lune .V. kalendas decembris anno Domini
Mº.CCCº.XºL. [27 novembre 1340]. Ego magister
Aloy, pictor sive ymaginator civis Barchinone, gratis
etc. convenio et promitto vobis Romeo Decani et
Romicono Arters, sindicis et iuratis ville Patrorum,
licet absentibus, et Guillelmo Cerveroni, presbitero
vicario ecclesie eiusdem ville presenti, pro vobis ac
dicta universitate recipenti, quod hinc ad festum
Natalis Domini proxime venturus fecero vobis in dicta
civitate Barchinone, quandam ymaginem beate Marie
tenentem ymaginem Filii sui in brachio, de lapide, scilicet, vocato alabaustre.
Et quod dicta ymago habebit in longitudinem sex palmos ad canam Barchinone.
Et quod eamdem ymaginem deaurabo in orlis mantelli et in aliis locis ubi debent et consuete sunt tales
ymagines deaurari.
Et quod faciam eidem ymagini beate Marie unam
coronam de lautono deauratam.
Et quod dictam ymaginem faciam ut pulcriorem
potero bone fide.
Et pro hiis complendis et attendentis obligo vobis et
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A

quest contracte, exhumat per Josep Maria Madurell
l’any 19491, ens dóna a conèixer l’encàrrec formulat
pels síndics de Patrorum a un dels escultors més prolífics i
prestigiosos del moment, mestre Aloi, qualificat com a pintor i imaginer de Barcelona2. Des de la publicació de l’instrument notarial la Marededéu havia estat esmentada en els
estudis dedicats a Aloi de Montbrai i considerada com una
de les obres perdudes de l’escultor oriünd de França. La identificació d’aquest ambigu Patrorum amb Els Prats de Rei és
pot confirmar gràcies a les referències onomàstiques que
aporta el document, el vicari de l’església i els testimonis del
contracte procedeixen de poblacions veïnes3. Altrament, la
Marededéu conservada a una de les capelles laterals de l’església parroquial de la vila concorda amb els termes estipulats pels síndics d’Els Prats de Rei: es tracta d’una Verge d’alabastre, amb el seu fill al braç, de sis pams d’alçada4, sense
corona original (de llautó, ara perduda), i es relaciona amb

altres imatges que estan en l’òrbita del Mestre Aloi. Així,
doncs, la troballa de la Marededéu d’Els Prats de Rei permet
obrir una nova via per conèixer la discutida producció artística de l’escultor francès. No ens aturarem tanmateix en
aquest punt, ja desenvolupat en la publicació en la qual
donàvem a conèixer la imatge. Per contra, voldríem comentar la iconografia de la imatge i aprofundir en els precedents
tipològics de l’escultura.
Es tracta d’una Marededéu dempeus i, per tant, del tipus
marià més habitual en la imatgeria dels segles XIV i XV, tant
en l’extensa producció de petites Marededéus d’ivori que circulaven abastament per tot Europa i que eren destinades a
la devoció privada, com en l’estatuària de caràcter devocional que presidia els altars de les esglésies i capelles, els portals dels temples o les portes de les muralles que permetien
l’accés a la ciutat. La Marededéu d’ Els Prats de Rei presenta,
a més, un tret que, si bé podria semblar inicialment gratuït,
és present en un abundós nombre d’escultures: Maria acarona el peu nu de l’Infant. Aquest gest, que apareix ja en la
pintura bizantina, és repeteix en l’estatuària gòtica mariana.
Així, a Catalunya s’aprecia en un bon nombre d’exemplars5.
Junt amb aquest llarg seguit de Marededéus catalanes del
XIV podrien citar-se exemplars autòctons anteriors i molts
d’altres d’origen francès i italià. Els antecedents d’aquesta
iconografia es poden rastrejar en el temps: dues estatuetes
d’origen nord - europeu del segle XIII mostren el gest6, alhora, que el motiu es popularitzava en la pintura italiana al
darrer terç del dos-cents a partir de les obres de Coppo di
Marcovaldo, de les quals, la Madonna del bordone en constitueix un dels testimonis més representatius. Ara bé, com ha
assenyalat D. Mouruki, la Verge acarona el peu nu de Jesús
en la pintura bizantina des de finals del segle XII, i possiblement existeixen models anteriors en la pintura de l’imperi
bizantí7. És possible, doncs, que l’origen del tipus iconogràfic sigui oriental i que passés a Occident en tombar la dotzena centúria.Quina és la càrrega simbòlica d’aquest model
iconogràfic? S’han apuntat diverses teories al respecte;
segons els pares de l’Església, el cos de Crist s’ordenava a
partir d’un sistema jeràrquic. Sant Agustí, emparant-se en un
text paulí (1, Cor. 12-27), identificà el cap amb la divinitat i
els peus amb la humanitat. Així mateix s’expressaren sant
Ciril de Jerusalem i Eusebi de Cesarea. De fet, segles més
tard, sant Bernat seguia un raonament similar si sant Pau
jutjà adequat descriure el cap de Crist en termes de la divini-
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tat (1 Cor, 11,3), no ens sembla inadequat assignar als peus
la seva humanitat (Càntic dels Càntics I, sermó VI, 6). Les
referències reiterades als peus de Crist com a símbol de la
humanitat semblen ésser claus per interpretar el gest marià
de les escultures gòtiques. Maria, mare de Crist home i, alhora, Mare de Déu per la unió hipostàtica que uneix les dues
natures en la persona de Crist, subratlla la humanitat de
Jesús acaronant-li els peus8. Existeixen, però, altres opinions:
els peus nus de Jesús podien interpretar-se també com un
presagi de la Crucifixió; també podria assignar-se a aquest
gest un simbolisme eucarístic (Maria acarona el cos de Crist
que s’ofereix a la Missa)9, o bé podria tractar-se d’una petició de Maria a través de la postració als seus peus10.
Pel que pertoca a la tipologia mariana, la Marededéu d’ Els
Prats de Rei es caracteritza perquè el braç dret de Maria toca
el peu del Nen alhora que subjecta la part superior del mantell; aquesta peça de la indumentària mariana es creua horitzontalment donant lloc a un generós plegat que cau verticalment. El paral·lel immediat a aquest gest es localitza en un
grup de Marededéus de l’Ile-de-France i de territoris propers:
es tracta de les Marededéus de Varennes-sur-Seine, la de
Courtomer i la de Mainneville11. Estem, sense dubte, davant
d’una tipologia mariana d’origen parisí que arriba a
Catalunya probablement lligada a la figura del seu artífex,
Aloi de Montbrai. De fet, la cronologia de les escultures franceses, segon quart del segle XIV, és relativament anterior a la
producció de mestre Aloi documentat a Catalunya entre
1337 i 136812.
Per concloure, resta subratllar les similituds entre la Verge d’
Els Prats de Rei i dues Marededéus catalanes. La fesomia del
rostre de Maria: de cara arrodonida, ulls menuts i sortits,
boca estreta, cabell arrissat que emmarca el rostre és extraordinàriament similar a la Marededéu de Pedra13, venerada en
una capella dels cingles del Montsec, prop d’Àger (La
Noguera) i d’una Verge que conserva actualment l’Art
Institut de Chicago14. Ambdues imatges presenten de nou
un regust francès que es palesa en la figura somrient de
Jesús i el seu cap lleugerament inclinat.
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Fotografies: Arxiu fotogràfic del Bisbat de Vic

1 J.M. MADURELL: “El pintor Lluís Borrassà: su vida, su tiempo, sus
seguidores y sus obras” dins Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, VII, 1949, núm. 658, pàg. 213-214.
2 Vegeu l’article publicat per la qui subscriu sobre la Marededéu
d’Els Prats del Rei : «Una obra documentada d’Aloi de Montbrai :
la Marededéu dels Prats de Rei. Noves vies per a l’estudi de l’escultor francès” dins Locus Amoenus, 7, 2004, pàg. 111-116.
3 El representant d’Els Prats de Rei és Guillelmus Cerveroni i els testimonis Bernardus de Moraria i Raymundus de Boxedera. Cervera es
troba a pocs quilòmetres d’ Els Prats de Rei i és molt probable que
Bernardus de Moraria i Raymundus de Boxedera siguin originaris de
la pròpia vila o del proper Sant Pere Sallavinera on el llinatge dels
Boixadors posseïa un castell.
4 La Marededéu fa 110 x 40 x 18 cm. La policromia recent emmascara la indubtable factura gòtica de l’escultura.
5 La Marededéu de Pedra (La Noguera), la Verge procedent de
Sallent de Sanaüja (ara al MNAC), la de Boixadors (Museu Episcopal
de Vic), la Marededéu de Castelló de Farfanya, una Marededéu que
presideix un altar lateral del Vinyet de Sitges, la Verge de Matadars
(MNAC), la Verge dels Sastres de la catedral de Tarragona, la
Marededéu de la porta dels sombrerers de Santa Maria del Mar
(Barcelona), una Verge conservada a la clausura del monestir de
Pedralbes i una Verge del MNAC (núm. inv. MNAC/MAC 4362)

6 Es tracta d’una estatueta conservada actualment al Louvre (núm.
inv. OA 10925) realitzada a la zona de Lieja i datada entre 12201230, i una escultura d’ivori d’una col·lecció particular de mitjan de
segle. Sobre aquestes obres podeu veure: D. GABORIT CHOPIN:
“Stautette: Vierge à l’Enfant tronant” dins Museu del Louvre:
Nouvelles acquisitions du département des objects d’art 1980-1984,
París, 1985, núm. cat. 3, pàg. 27-28.
7 D. Mouruki estudia la iconografia arrel d’una icona de l’Hodegetria
del Museu d’Atenes que presenta aquest motiu: “A Thirteenth-century icon with a viarant on the Hodegetria in the Byzantine Museum
of Atenas” dins Dumbarton Oak Papers, XLI, 1987, pàg. 403-414.
8 Els textos citats són extrets de la monografia de L. Steinberg que
desenvolupa la idea del sistema jeràrquic del cos de Crist, vegeu: La
sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y en el olvido del
moderno, París, 1989, pàg. 39-44 y 168-172. F. Baron ha recollit la
interpretació en l’estudi que dedica a un grup de Marededéus franceses que presenten aquesta iconografia: “La Vierge et l’Enfant”,
dins Trésors sacrés, trésors cachés. Patrimoine des églisses de Seineet-Marne, París, 1988, núm. cat. 69, pàg. 176-177.
9 W. R. Corrie recull aquesta opinió en l’estudi que dedica a la
Madonna del Bordone de Coppo di Marcovaldo. La commemoració
de la festa del Corpus Christi, que s’introduí en el calendari litúrgic
durant el segle XIII, contribuí a fer veure el cos de Crist amb un valor
sacramental, vegeu de l’autor esmentat: “Coppo di Marcovaldo’s
Madonna del Bordone and the Meaning of the Bare-Legged Christ
Child in Siena and the Est” dins Gesta, XXXV/1, 1996, pàg. 43-65.
10 H. BELTING: Likeness and presence: a history of the image before the era of art, Chicago, 1994 (1990), pàg. 390.
11 Vegeu en aquest sentit el comentari que dedica a aquesta
seqüència de Marededéus Françoise Baron (supra nota 8)
12 Sobre la personalitat d’Aloi de Montbrai podeu consultar: A.
DURAN i SANPERE: Els retaules de pedra dins Monumenta
Cataloniae, Barcelona, 1932, vol. 1, pàg. 51-55, J. AINAUD DE
LASARTE i A. DURAN i SANPERE: Escultura gòtica dins Ars Hispaniae,
Madrid, 1956, vol. VIII, pàg. 207-208, J.M. MARQUÈS: “El sepulcre
de Sant Daniel de mestre Aloy” dins Revista de Girona, 96, 1981,
pàg. 195-201, P. FREIXAS: “L’obra de Mestre Aloi a Girona” dins
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXVI, 1982-1983, pàg. 7785, i d’aquest mateix: L’art gòtic a Girona. Segles XIII-XV, Girona,
1983, pàg. 114-117, N. de DALMASES i A. JOSÉ i PITARCH: L’art
gòtic. Segles XIV-XV, dins Història de l’Art Català, Barcelona, 1984,
vol. III, pàg. 134-138 i R. TERÉS: Escultura antiga i medieval, dins Ars
Cataloniae, Barcelona, 1997, pàg 250-256, vegeu també alguns
esments dins el treball d’A. FRANCO: “Influenza catalana nella scultura monumentale del Trecento in Sardegna”, dins Arte Cristiana,
LXXV, 1987, pàg. 225-246, i les darreres aportacions de P. FREIXAS:
“Cabeza de Cristo”, dins Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIVXV, Madrid, 1997, núm. cat. 4, pàg. 100-103. L’estudi més recent i
que planteja noves vies per explorar la figura de mestre Aloi és: F.
ESPAÑOL: El gòtic català, Manresa, 2002, pàg. 224-227.
13 La Marededéu de Pedra fou destruïda durant la guerra civil i

actualment només se’n conserven alguns fragments. Era una
excel·lent escultura de pedra policromada. Podeu veure-la reproduïda dins: Àlbum meravella, llibre de belleses naturals i artístiques de
Catalunya, Barcelona, 1928-1936, vol. II, pàg. 182. Vegeu també les
referències que en proporciona Pere SANAHUJA: Historia de la villa
de Ager, Barcelona, 1961, pàg. 258-265 i F. FITÉ: Reculls d’Història
de la Vall d’Àger. I. Període Antic i Medieval, Àger, 1985, pàg. 285293.
14 Ignorem les vies a través de les quals ha arribat al museu nordamericà. Anteriorment coneixíem la imatge mercès a la fotografia
de l’Institut Ametller (clixé C-2489): (Dorothy GILLERMAN: “Virgin
and Child” dins Gothic sculpture in America II. The museums of
the Midwest
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COL·LABORACIONS

El retaule gòtic del segle XIV, de
Beget (2na. part)
per JOAN DOMÈNECH MONER
C
En una visita de l’escriptor i periodista Narcís Jordi Aragó a
l’església de Beget al voltant de 1990, vam comentar conjuntament el fet esmentat de la diferent disposició que devia
tenir el retaule abans i quina no seria la nostra sorpresa, ben
agradable per cert, quan, al cap d’un temps, l’escriptor ens
va fer arribar una reproducció d’una postal de la col·lecció
que es guardava a casa seva on, efectivament, figurava el
retaule begetí amb una disposició majoritàriament vertical,
és a dir, formant un sol bloc de tres rengles o pisos i quatre
carrers cada un, rematats, és clar, pels quatre frontons originals i llegint-los horizontalment de dalt a baix i d’esquerra a
dreta, les escenes quedaven repartides així: l’Anunciació, la
Visitació, l’ Anunciació als pastors, el Naixement, l’Aparició
de Jesús a la Magdalena, l’Ascensió, l’Assumpció de la
Verge, la Pentecosta, els Sants Innocents, l’Adoració dels
Reis, la Presentació al temple i la Fugida a Egipte. Els quatre
quadres que fugen del cicle nadalenc quedaven, amb aquest
repartiment, just a la zona intermitja (en el segon pis) i trencaven, igualment, el discurs lògic de l’explicació iconogràfica.
L’any 2001 el retaule de Beget fou portat a restaurar al Servei
de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, a Sant
Cugat, per tal de poder-lo exhibir en la mostra d’Art Sacre
que, a la primavera, es va realitzar al Museu d’Art de Girona.
S’efectuà un acurat estudi de la peça a càrrec de Patricia
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Maseda i Idoia Tautull, alumnes de la Universitat de Girona, i
una remodelació estructural que situava les llosetes distribuïdes en un sol bloc de tres pisos i quatre carrers, amb les escenes guardant l’ordre següent, començant sempre per dalt.
Pis superior: la Visitació, l’Anunciació a Maria, el Naixement
i l’Anunciació als pastors. Segon pis o rengle intermig:
l’Adoració dels Reis o Mags, el degollament dels Sants
Innocents, la Fugida a Egipte i la Presentació de Jesús al temple. Pis inferior: l’Ascensió, l’Aparició de Jesús a Maria
Magdalena, la Pentecosta i, finalment, la Mort i Assumpció
de la Verge Maria.
Un cop acabada l’exposició, els tècnics del Servei de
Restauració, que no estaven prou convençuts de la disposició final, van optar per tornar-lo a estudiar millor i reestructurar-lo, de manera que, quan definitivament fou retornat a
Beget l’any 2002, s’instal·là tal com es creia realment que
havia estat concebut en el moment original, amb la Mare de
Déu de la Salut al mig i el que és pròpiament el retaule repartit en dos carrers per banda, de tres pisos cada un. Així,
doncs, la lectura feta per pisos, tot i la separació, i començant sempre per la part superior, permet seguir prèviament,
sense interrupció el cicle nadalenc, és a dir, l’Anunciació, la
Visitació, el Naixement, l’Anunciació als pastors, la matança
dels Sants Innocents, l’Adoració dels Mags, la Fugida a
Egipte, la Presentació al temple i, finalment, els quatre quadres del cicle de la Resurrecció, l’aparició de Jesucrist a la
Magdalena, l’Ascensió, la Pentecosta i la Mort i Assumpció
de la Mare de Déu.
Cal considerar que el que hem anomenat, en algun moment,
ordre lògic només és relatiu, atès que la narració dels episodis de la vida de Jesús infant no són explicats en el Nou
Testament pel mateix evangelista sinó per dos - Sant Mateu
i Sant Lluc- i un esmenta uns fets i l’altre uns altres, de manera que és difícil trobar la successió justa que encaixi. Mateu,
per exemple, explica l’adoració dels mags (2,10-12), l’avís de
l’àngel a Sant Josep perquè fugi a Epipte (2,13-15) i, posteriorment, el degollament dels Sants Innocents (2,16-17).
Segons això, en el retaule de Beget, en aquest cas i potser en
algun altre, l’ordre resultaria invertit. El qui parla, en canvi,
de la Presentació al temple és Lluc (2,22-35) i no fa referència a la fugida o estada a Egipte per saber si és abans o després. Per lògica, hauria de ser després, per tal que ja no
haguessin de patir les ires d’Herodes i poguessin fer la cerimònia sense amagar-se. Joan i Marc no fan cap referència a

Fotografia del retaule de Sant Joan de les Abadesses amb
la imatge de Santa Maria la Blanca.
aquests episodis. Es comprèn, doncs, que en alguna de les
col·locacions sofertes al llarg dels temps, hi hagués la visió
subjectiva del rector de torn i no sempre fos coincident amb
l’anterior.
El retaule va ser instal·lat definitivament a la dreta de la nau
del temple, centrat en un parament de paret noble de 212
cms. d’extensió, comprès entre l’arc triomfal que delimita el
sector del presbiteri i la porta d’accés al campanar, amb els
carreus del segle XII de fons, ben escairats i nets. Situat aquí,
permet admirar la bellesa del treball dels escultors, tot i que

el conjunt no arribi a la finor del retaule de Sant Joan de les
Abadesses, tant pel que fa a la talla de la Verge de la Salut,
situada al centre sobre una peanya de ferro, amb la seva policromia i la corona amb els merlets restituïts, com a les dotze
llosetes degudament repartides com hem dit. Tot el conjunt
escultòric abraça una superfície d’uns dos metres quadrats
(1’50 de base x 1’50 aprox. d’alçada). Aquesta disposició del
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retaule coincideix gairebé totalment amb la que va intuir el
professor Agustí Duran i Sanpere en la seva visita a Beget al
voltant dels anys trenta del segle passat, excepte en alguns
casos en què no va conciliar prou bé la cronologia dels fets i,
per tant, va invertir l’ordre (inverteix, concretament, els dos
carrers de la dreta). Duran i Sanpere, per cert, explica2 que
va veure el retaule “guardat al cambril de l’altar major, entre
les presentalles de la Santa Majestat, després d’haver rodat
per l’església, no sempre prou ben custodiat”. A la mateixa
obra on ho escriu, s’insereix una fotografia del retaule, agafada una mica de biaix, que, coneixent bé com coneixem
l’església begetina, es constata que és feta amb la peça
recalcada a la part interior de la paret de ponent, a tocar la
pica baptismal d’immersió del segle XII. Es troba damunt de
dues travesses de fusta, una d’elles treballada (de 50 x 28),
que, per cert, no ens estranyaria que, junt amb el capitell de
fusta actualment al Museu d’Art de Girona, formés part d’un
antic baldaquí, com algú ja ha dit referint-se al capitell.
Deixant això de banda, tal vegada Duran i Sanpere aconseguí que li baixessin el retaule –que tenia llavors la disposició
que hem descrit de dos rengles de sis llosetes cadascun- fins
a prop de l’entrada de l’església, per tal de retratar-lo amb
més angle, i amb més llum. Suposem que al cambril, pel que
diu, el retaule devia estar penjat just d’esquena al plafó que
dóna suport, per l’altre costat, a la Majestat, i és evident que
tenia poca distància per fotografiar. Ens estranya, però, que
no acabés de fer treure el retaule a fora. Per tant, també
podem suposar que la fotografia és d’un altre moment i que,
com molt bé diu Duran i Sanpere, el pobre retaule ha anat
d’una banda a l’altra, al llarg de la seva existència, fins a
tenir, en aquests moments, un lloc definitiu. Sense anar més
lluny, a la mateixa paret de la fotografia on figura recalcat,
hi hem vist una robusta peanya de fusta buida que possiblement, per les mides, anys ha, havia suportat el pes de la
imatge de la Mare de Déu. No són els únics casos de canvis
constants. El mateix retaule de Santa Maria la Blanca també
va patir desmembraments i destruccions i diverses recomposicions i emplaçaments variats. Sortosament, avui, aquestes i
altres mostres de l’art de l’anomenat Taller de Sant Joan de
les Abadesses, poden ser contemplades dignament.

La Mare de Déu de la Salut, abans de la restauració del
2001.
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Retaule de la Mare de Déu del Roser
de Sant Martí de Tous
per ANNA HOMS

El retaule recuperat, amb la Mare de Déu restaurada, en
la seva situació actual.

UNA NOVA TROBALLA
Durant la Guerra Civil espanyola foren cremades i saquejades
moltes esglésies, comportant la desaparició d’una part dels
béns artístics eclesiàstics que en elles s’hi trobaven. A vegades però, gràcies a l’acció dels feligresos o rectors, a la tasca
de la Junta de Salvaguarda del Patrimoni de la Generalitat,
així com també del mateix atzar, es pogueren salvar algunes
de les obres que de ben segur haurien desaparegut. Alguns
d’aquests objectes doncs canviaren de mans i una part d’aquest patrimoni també va acabar tornant a les esglésies.
Avui parlem d’una obra recuperada, o millor dit d’una part
d’una obra que recentment ha retornat a la parròquia d’origen.
Es tracta d’un petit compartiment del retaule de la Mare de
Déu del Roser de la parroquial de Sant Martí de Tous. En el
número 10 d’aquesta revista, de l’any 2003, parlàvem d’aquest important retaule que trobem a l’església parroquial.

Bibliografia:
Domènech Moner, Joan Beget i la seva rodalia. Agpograf.
Barcelona, 1987.
Duran i Sanpere, Agustí Els retaules de pedra. Monumenta
Cataloniae Vol. I. Editorial Alpha. Barcelona, 1936.
Maseda, Patrícia i Tantull, Idoia Estudi sobre el retaule i Verge
gòtica de l’església de Santa Maria (sic) de Beget. (sense
publicar) (2001).

2 Els retaules de pedra (Monumenta Cataloniae Vol. I). Editorial
Alpha. Barcelona, 1936. Pàg. 36

© Arxiu Fotogràfic del Bisbat de Vic
l’obra restaurada , ja col·locada al costat de les altres.
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Sant Joan Baptista i
Sant Pau
© Arxiu Fotogràfic
Bisbat de Vic..

Fins ara coneixíem sis taules conservades d’aquest retaule,
salvades de la crema del 1936: la Nativitat, l’Adoració dels
Mags, l’Oració a l’hort de Getsemaní, el Plany sobre el Crist
mort, la Resurrecció i Sant Joan Baptista. En temps de la
Guerra Civil totes elles es trobaven en un estat de brutícia
general, fet que comportà la manca d’interès per part dels
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milicians i n’evità la seva destrucció. Les taules ressorgiren de
l’oblit quan Mn Vicenç Blanco es va fer càrrec de la parròquia.
Totes elles són obra del pintor fra Damià Vicens, datades
entre 1595 i 1596, i semblen procedir del monestir de Sant
Jeroni de la Murtra (Badalona), el qual tenia bona part del

domini de Tous durant el segle XVI; després foren traslladades a Tous, on actualment es troben, ubicades en una de les
capelles laterals de l’església. No es conserva l’estructura del
retaule amb l’enfustament, perdut durant la Guerra, sinó
cada taula per separat, emmarcada individualment, sense
saber-se encara quina seria la disposició original exacte de les
mateixes.
Quan parlem d’obres d’art que per la Guerra Civil van desaparèixer poc ens imaginem que, després de tants anys
poguem encara tenir l’agradable sorpresa de poder parlar de
la recuperació d’una peça antiga i que, a més a més, formi
part d’un conjunt conservat i estudiat. Aquest és el cas d’una
petita taula que l’any 2005 fou donada, per part d’un particular, que ja intuïa que podria tractar-se d’una part del retaule existent, a la parròquia de Sant Martí de Tous.
Es tracta d’una pintura a l’oli sobre taula, amb la representació del que semblaria ser la figura de Sant Pau. El sant està
dempeus, duu una vara llarga o espasa a la mà esquerra i
sosté un llibre obert amb la dreta. Està representat com a un
home d’edat avançada, calb i amb una barba grisa blanca.
Duu nimbe i una túnica granatosa amb cenyidor, amb un
mantell ocre al damunt.
Formalment i estilísticament, aquesta taula ens fa pensar que
formaria part de l’antic retaule de la Mare de Déu del Roser,
concretament de la predel.la, igual que la que representa
Sant Joan Baptista.
Ambdues són taules verticals, rectangulars i medeixen pràcticament el mateix (taula amb Sant Pau: 40,1 x 16,8 cm;
taula amb Sant Joan: 40 x 16,6 cm). El compartiment recuperat sobre el qual avui parlem, sembla que hauria tingut
algun tipus d’emmarcament, actualment no conservat.
Aquesta taula té pèrdues de capa pictòrica en algun punt,
especialment a l’extrem inferior esquerre; Malgrat aquesta
pèrdua, la paleta cromàtica d’aquesta també ens aproxima a
la resta de taules i, especialment, a la de Sant Joan Baptista,
així com també la composició general, el traç i la manera de
realitzar certs motius com per exemple el nimbe. Tot això
reforça la hipòtesi que relaciona aquest compartiment amb
el retaule de Tous.
Segons Giralt, C., Junyent, R. i Plans, S., autors del llibre
dedicat a aquest retaule: El retaule del Roser de Sant
Martí de Tous1, de l’any 1998, ens parlen que aquest
podria haver estat format per unes quinze taules, contant les

de la predel.la, el cos i l’àtic i que les taules conservades es
distribuïrien de la següent manera: Sant Joan Baptista, el
Plany sobre el Crist mort i l’Oració a l’hort s’ubicarien a la
predel.la; la Nativitat i l’Epifania al cos central, a l’esquerra i
dreta respectivament; i la Resurecció aniria al cos central, al
cantó esquerre, al segon pis.
En aquest punt és on nosaltres situaríem la nova taula, en la
zona de la predel.la, igual que la taula germana on apareix
Sant Joan Baptista. No sabem però en quin punt exacte d’aquesta caldria ubicar-la.
L’autor del retaule, fra Damià Vicens, sembla que s’hauria
format i hauria col.laborat amb el taller dels Mates en la realització de diferents obres, especialment a l’àrea de
Barcelona i voltants. Quan s’ordenà frare, en època tardana,
ja era un artista consagrat i desvinculat d’aquest taller. Se sap
que realitzà diverses obres dins el mateix monestir i per diverses esglésies parroquials, com per exemple la parroquial de
Tous. Pel seu treball pictòric i bon ofici fou un pintor de
renom, el qual defugia dels sistemes artesanals més repetitius, habituals en els tallers de l’època.
Sembla que aquest retaule és l’única obra fins ara conservada de fra Damià Vicens, un dels grans pintors de la Catalunya
d’aquesta època, la qual caldria incloure dins l’època de plenitud del pintor.
Amb aquesta troballa s’ha pujat un graó més en el coneixement d’una important obra pictòrica de finals del segle XVI.
Esperem que apareguin més obres del pintor per tal que es
pugui estudiar més en profunditat el seu estil i trajectòria
artística.

1 Obra de referència consultada per contextualitzar l’article:
Giralt,C; Junyent, R; Plans, S. El retaule del Roser de Sant Martí de
Tous, Edita: CECI (Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada), Sant
Martí de Tous: 1998, 213 pàgs.
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ELS BONIFÀS.
Una nissaga d’escultors.

(Pròleg de Joan Bosch i Ballbona).
Institut d’Estudis Vallencs (Biblioteca
d’Estudis Vallencs), Valls, 2006. 470
pàgines. Fotografies de l’arxiu fotogràfic de Cèsar Martinell. Arbres
genealògics. Apèndix documental.
Índexs onomàstic i geogràfic de procedències.

Sofia Mata de la Cruz
Jordi París i Fortuny:

Aquesta obra, de recent aparició,
constitueix l’aportació bibliogràfica
més nova al coneixement de la nissaga dels Bonifàs. Presenta una visió
actualitzada d’aquesta família d’artistes, que es van dedicar de manera
primordial a la talla de fusta i a la
realització de retaules, i que trobem
actius entre la segona meitat del
segle XVII i l’inici del segle XIX. Tot i
que treballaren arreu de Catalunya,
l’epicentre de la seva actuació va ser
la ciutat de Valls. El treball aporta
una biografia detallada, basada tant
en les dades ja conegudes, que foren
publicades en el seu moment per
Cèsar Martinell i altres investigadors,
com en noves dades documentals,
inèdites, de cadascun dels membres
de la nissaga: Lluís Bonifaci (el besavi), Lluís Bonifaci i Sastre (l’avi),
Baltasar Bonifaci i Anglès (el pare),
Lluís Bonifàs i Massó i Francesc
Bonifàs i Massó (els fills). S’aporten
també dades biogràfiques d’altres
membres de la família, així com dels
comitents i dels col·laboradors professionals dels artistes.
Al mateix temps, s’ha establert el
catàleg de les obres de cadascun
dels membres de la nissaga, amb
una dedicació específica als darrers
membres, els germans Lluís i
Francesc Bonifàs i Massó. En aquest
cas, el catàleg s’ha enriquit i completat amb la consulta directa d’una
font documental tan important com
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és el Llibre de feines de Lluís Bonifàs
i Massó, així com amb les valuoses
aportacions de l’inventari parroquial
fet a la diòcesi tarraconense en
1924, una font que esdevé una preciosa contribució si pensem en les
desastroses conseqüències dels fets
de juliol de 1936, que suposaren la
pràctica desaparició de la majoria de
les obres dels Bonifàs. El cos d’imatges que acompanya aquest estudi,
algunes inèdites, és en si mateix una
aportació documental, ja que recupera l’arxiu fotogràfic de l’arquitecte
vallenc Cèsar Martinell, un fons que
la seva filla, la Sra. Maria Martinell,
ha donat recentment al Museu de
Valls.
El treball aporta una bibliografia
molt completa i un fons documental
del qual caldria destacar l’inventari
dels béns de Lluís Bonifàs i Massó,
que ens permet fer una visita virtual
al que havia estat casa seva, el seu
taller i el seu estudi. També s’inclouen el contracte del cor de la Seu
Nova de Lleida (4 de desembre de
1774), i els comptes de la capella
dels Dolors, a l’església de Sant Joan
de Valls, fins a un total de cinquanta-tres documents. Un índex geogràfic de procedència de les obres i un
índex onomàstic completen aquest
treball. En paraules del Dr. Joan
Bosch, “ara mateix, a casa nostra,
cap artista de l’època moderna no
compta amb una biografia i un
inventari de treballs tan complet,
enriquits encara amb un retrat de
llur clientela, i amb una bona panoràmica del seu emmarcament històric i cultural”.
SOFIA MATA

Llibres, revistes, publicacions
L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE
MONTBLANC I EL SEU TEGINAT.
Joan Fuguet i Sans
Miquel Mirambell i Abancó:
Cossetània Edicions (Col·lecció El Bagul),
Valls 2006. 93 pàgines.
La restauració del teginat de l’església
gòtica de Sant Miquel de Montblanc,
duta a terme entre els anys 2001 i 2005,
a càrrec de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya, ha estat el punt
de partida de la recol·lecció d’una gran
quantitat de documentació que ha permès revisar els coneixements que fins ara
es tenien del temple montblanquí, especialment del seu sostre.
Aquest llibre analitza la història i la construcció de l’edifici, i se centra en l’estudi
del seu extraordinari teginat i la seva iconografia, amb la voluntat de donar a
conèixer la riquíssima decoració d’aquest
element constructiu, possiblement el
més antic de Catalunya en el seu gènere
i un dels més ben conservats encara in
situ, tot i que alguns dels seus components actualment es troben custodiats
en diversos museus catalans.
El llibre aporta unes magnífiques fotografies de Gener Alcántara i Rodrigo,
que il·lustren l’estudi del teginat, dels
seus elements i de la decoració present,
on els éssers fantàstics es combinen amb
motius geomètrics, pseucal·ligràfics, fitomòrfics, zoomòrfics, heràldics i de figures humanes. L’obra es completa amb un
glossari, una completa bibliografia i un
apèndix documental amb aportació de
vuit documents.
SOFIA MATA

EL ESPACIO SAGRADO EN LA
ARQUITECTURA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA.

religiosa i l’exemplerietat i transcendència de la seva inquieta i profunda dedicació al tema..

Enique Fernández Coblan.

En la segona part , l’autor defineix i
relaciona les diverses tipologies del temple amb un o diversos arquitectes i amb
una o diverses obres corresponents als
tipus: catedral, basílica, monestir (església monàstica), Arquitectura sacra a l’aire lliure (arquitectura commemorativa,
creus de terme...). Els petits espais de
culte: l’oratori i la capella, l’església rural
dues esglésies d’urgència a Barcelona, i
l’església parroquial.
L’autor ha optat aquí per a l’exposició
d’algunes obres i arquitectes paradigmàtics, en una o dues ocasions, al nostre
parer, discutibles; ha fet ús d’obres publicades i ha omès alguna realització prou
important.

Edició: Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia. Santiago de Compostela. 2005
ISBN : 84-85665-71-6
Resultat de la tesi doctoral presentada
per l’autor, aquest llibre ha merescut
diversos i importants guardons pel seu
enfocament i metodología, per l’abundant documentació que aporta, per l’oportunitat i l’interès del tema: l’arquitectura religiosa produïda a Espanya en el
període 1950-65, “una de les claus de la
Modernitat en el nostre país”.
Amb abundants il·lustracions únicament
en blanc i negre, el contingut es divideix
en dues parts:
La primera, comença amb un capítol
dedicat a la història litúrgica del temple
cristià des dels orígens fins al Moviment
Litúrgic i l’encíclica “Mater Dei”.
Segueix, en el capítol II, amb un estudi
sobre arquitectura religiosa i Modernitat;
una informació i comentari sobre les
experiències en el camp de l’art sacre a
Alemanya -amb arquitectes i obres rellevants i influents-, a Anglaterra, França i
Itàlia. Dedica tot un capítol a Espanya
(període 1950/65) (en el qual es comenten les “vies”, els “agitadors” i les “iniciatives”; el debat sobre l’arquitectura
religiosa i dos capítols finals amb els
enunciats: “L’arquitectura religiosa com
a ideal”, Lluís Moya –amb un estudi
extens sobre el seu ideari i la seva obra
religiosa- i l’arquitectura religiosa com a
praxis: Miquel Fisac, amb comentaris
biogràfics), professionals i estudis específics de la seva aportació a l’arquitectura

La bibliografia és completa i comentada..
En l’Epíleg s’exposen breument les respostes a les qüestions inicials de l’assaig,
que es formulaven en relació amb l’essència del fet arquitectònic, el concepte
de temple i la transcendència històrica
del Moviment Modern.
Segueix un Nexus amb la referència de
50 obres, la major part, esglésies parroquials, que, segons l’autor, permeten
intuir la transcendència i el grau de refinament que l’arquitectura va aconseguir
en el període i que pot servir com a base
per fonamentar una arquitectura religiosa contemporània.
Un llibre important per als interessats en
un tema que, llarg temps menystingut,
és motiu darrerament d’una atenció creixent i merescuda.
MANEL BOSCH.
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mena de restauració, malgrat haver estat força deteriorades
durant la guerra civil. L’estat de degradació era bàsicament
degut a l’humitat, a la negligència i a l’acció antròpica especialment en la part més afectada del mur Oest. Tant el
suport, com la capa de preparació i la pictòrica mostraven
alteracions importants i en augment. La pols i el sutge, a
més, havien enfosquit i motivat la pèrdua de lluminositat i
Transparencia de l’obra.
L’objectiu de l’intervenció ha estat el de garantir l’estabilitat
de les pintures, la seva bona fixació als murs i la recuperació
de la coloració.
L’artista JOAN CARLES PANYÓ (1755-1840) deixeble dels
Tremulles i de l’Escola de Nobles Arts de Barcelona, va ser professor de dibuix a Girona i fou nomenat director de les Escoles
de Dibuix d’Olot i de Girona. Treballà en diversos llocs de
Catalunya com a pintor i decorador amb coneixements d’arquitectura. La seva extensa obra és poc coneguda malgrat
ésser un dels millors artistes del neoclassicisme al nostre país.
Aquesta restauració contribuirà, sens dubte, a l’enriquiment
del patrimoni parroquial d’aquesta localitat turística.

RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS DE LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.
Església de Santa Susanna del Mercadal. GIRONA ciutat.

GIRONA
RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS DE JOAN
CARLES PANYÓ.
Església de Sant Martí.- L’ARMENTERA (Alt Empordà)
Les pintures restaurades són les que es troben en la capella
Sud del creuer. Representen quatre misteris de dolor del
Rosari: L’Oració a l’hort i la Coronació d’espines a la paret Est
i el Camí del Calvari i la Flagel·lació a la paret de ponent.
Gairebé de la mateixa alçada (2,50 metres) i d’una amplada
que oscil·la entre 1,90 i 2’05 metres, són pintures d’execució
àgil, fetes amb la técnica de la pintura al sec, poc matèrica,
sobre un morter de calç i sorra, sense lliscar.
El seu estat de conservació era molt deficient. Des de la seva
execució –any 1801- no havien rebut pràcticameent cap
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Han acabat les obres d’arranjament de l’esmentada capella i
les de restauració de les pintures.
S’ha recuperat tota la vivesa dels colors de les cinc pintures
al fresc realitzades entre els anys 1950-1953 per l’artista
DOMÈNEC FITA.
FITA, poc després d’acabar els seus estudis a l’Escola de Belles
Arts de Barcelona, va formar part del grup Flamma – constituit durant la primavera del 1948 pels artistas: Carulla, Fita,
García, Leó i Vallès- i, en aquesta etapa inicial va dedicar-se,
gairebé exclusivament, a les obres d’encàrrec d’art religiós.
Cronològicament les pintures del Mercadal es realitzaren
entre la del Baptisteri de l’església de l’hospici de Girona i la
del Baptisteri de l’església de Betlem de Barcelona. Es nota en
elles una notable seguretat en el traç i l’execució, el coneixement i domini de l’ofici , la preocupació per cada tema amb
esbóssos molt abundants acompanyats d’escrits en els blocs
de notes i la voluntat de desprendre’s d’influències per anar
conformant un llenguatge plenament personal.

Noticiari
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC),
s’han portat a terme les obres de restauració de les pintures de l’absis.
Els treballs han finalitzat recentment. No disposem d’informació gràfica per poder oferir als lectors els resultats d’aquesta important i necessària obra de restauració.

VIC
El proppassat dia 20 d’abril, a la sala romànica de
L’albergueria – centre de difusió cultural del bisbat de Vics’ha inaugurat el cicle ORÍGENS, que es desenvoluparà
durant la primavera, l’estiu i la tardor i comprendrà exposicions, música, visites i conferències.
En el tríptic informatiu del cicle, llegim:
“Orígens. Anar al principi sense tornar enrere, cercant la
perspectiva que ens dóna la realitat inicial. Anar al principi
per a cercar la claredat que ens doni obertura, calma,
coneixement. Anar al principi per a cercar les arrels de l’esperança- l’únic futur.
L’albergueria vol reflexionar sobre l’origen, que ens remet
al Gènesi. L’àmbit bíblic com a punt de partida i arribada
d’una reflexió artística i social nascuda de la nostra realitat
contemporània- l’única realitat possible”.
Un interessant cicle que, sens dubte, s’afegirà exitosament
a les activitats d’aquest centre.
Les cinc pintures representen els misteris de goig del Rosari
i es disposen en els paraments de fons de la capella, entre
els nervis de la volta i els capitells.
La restauració s’ha limitat a la neteja de la pols, fum i sutge
que havien enfosquit profundament cada una de les
peces. No obstant, cal indicar que l’aurèola que envolta les
figures no figurava pas en l’obra original.

RESTAURACIÓ DE LES PINTURES ROMÀNIQUES DE
L’ABSIS.
Església de Sant Pau de Fontclara. Palau-Sator ( Baix
Empordà )
Tal com s’esmentava en el Butlletí anterior ( TAÜLL nº 19 )
en un article del Sr. Pere Rovira, sota la direcció del Centre
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ARXIU.- Documentació produïda i/o
rebuda per institucions, organismes,
indústries, comerços, famílies i individus, que es guarden, protegeixen i
conserven per a usos o interessos
diversos : històrics, jurídics, instruments de treball, i també pel seu valor
i interès.
Rep també aquest nom, el local o conjunt de locals on es recull, manipula i es
protegeix, es classifica i es guarda
aquesta documentació.
Arxiu capitular. Correspon als documents d’un capítol catedralici (actes
capitulars i notarials, administració, llibres cerimonials i sacramentals).
Arxiu diocesà .Correspon a una diòcesi i comprèn documents que es refereixen bàsicament a decrets,lletres,
provisions, col·lacions, processos, visites pastorals, sentències, llibres d’administració de sagraments i òbits, originals o duplicats d’arxius parroquials.

ATLANT.- Element arquitectònic,
estructural o decoratiu, generalment
amb figuració d’home, que suporta
una cornisa o tot un entaulament. D’ús
en l’arquitectura grega i romana i en la
del renaixement i barroc.

posava al cap de Crist, generalment el
nimbe era cruciforme. També adorna el
cap de les figuracions dels àngels i
sants, sense forma de creu, en la seva
condició de participants de la glòria de
Déu.

ATOVÓ.- Peça d’argila sense coure, assecada al sol. Més sovint s’anomena tova.

AUTOGRAFIA.- Es diu de les tècniques
de reproducció d’imatges per tipografía
i litorafía,, en les quals el motlle d’impressió s’obté pel trasllat directe d’un
dibuix o d’una escriptura damunt d’una
planxa de pedra especial. La imatge
reproduïda també rep aquest nom.

ASPERGES.- Nom donat a l’antífona
que correspon a l’aspersió de l’aigua
beneita.
També s’anomena asperges, el salpasser, que és l’objecte emprat per fer l’aspersió.

ATXA.- Ciri gran i gruixut, de forma
geométrica i de quatre blens.

ASTRÀGAL.- Motllura semicircular convexa que enllaça la columna amb el
capitell en l’arquitectura clàssica, especialment en l’ordre jònic.
ATÀURIC.- En l’art musulmà, és una
decoració a base d’elements vegetals
més o menys estilitzats.
ATAUXIA.- Ornamentació consistent
en introduir esmalt o metalls fins dins
unes entalladures fetes sobre un
metall.

46

ATRI.- Pati interior voltat, generalment, de pòrtics. En l’arquitectura
romana, era el pati central de la casa,
on es rebien les visites i es practicava el
culte dels avantpassats. Al sostre hi
havia una obertura quadrangular anomenada impluvi.
ATROMPETAT-ADA.- En un mur, es
diu de la forma que presenta una obertura o un arc quan un dels paraments
mostra més amplària i alçada que l’altre.

AURÈOLA.- En les arts plàstiques és
un emmarcament que es disposa per
fer ressaltar una figura o un tema.
Adopta formes diverses: el·líptica, ovalada, circular, de punta d’ametlla.
També s’anomena nimbe. A partir del
segle III, els artistes cristians usaren el
nimbe en les
imatges religioses.
Primitivament
es representava el cos de
Crist envoltat
d’una aurèola anomenada glòria i ,
Aurèola o nimbe
quan es discrucífer

AVANTGUARDISME.- Dintre la denominació d’aquest moviment, s’hi
engloben les activitats artístiques, literàries, musicals, cinematogràfiques,
que es van desenvolupar als inicis del
segle XX i que evidencien la crisi que es
produeix en les arts i la literatura occidentals com a reflex d’una crisi més
general en la cultura, en el propi art
que busca noves formes d’expressió
allunyades de l’art tradicional, en la
societat i en el pensament. Aquests
moviments d’avantguarda arriben a la
plenitud després del 1918 i desapareixen cap als anys trenta, però des dels
seixanta fins als nostres dies, s’actualitzen en estètiques modern style, dadaïsme i pop. La importància de l’avantguarda, tan sols en el camp de l’art,
resta patent en el breu llistat de moviments que s’hi poden incloure: modernisme, fauvisme, expressionisme,
cubisme, futurisme, orfisme, suprematisme, vorticisme, dadaïsme, neoplasticisme, creacionisme, iltraïsme, purisme,
constructivisme, superrealisme, nova
objectivitat i surrealisme.
AXONOMETRIA.- Mètode geomètric
de representació de les figures de l’es-

Glossari
pai. S’usa en la gràfica d’edificis.
L’element referencial per situar cada
punt de l’espai és un triedre trirectangular, sobre els plans del qual es projecta
ortogonalment el punt. És convenient
de graduar els eixos (o sigui, dibuixar
sobre ells les projeccions de la unitat de
mesura escollida, centímetres, per
exemple) per determinar exactament la
posició del punt. La projecció s’anomena isomètrica, si el pla del dibuix segueix
igualment la direcció dels tres eixos.

segle Vè, però va ser introduït com
objecte litúrgic, el segle VII.

Església de Sant Nicolau de girona.
Arqte. Joan M. de Ribot

AZAILA.- Poble de Terol on es troba un
poblat ibèric amb molta cerámica pintada (segles III-I a C.)
BACINA.- També s’anomena captiri. És
una plata o safata de metall usada per
a demanar almoina.
BÀCUL o crossa. Bastó pastoral amb
l’extremitat superior corbada; és símbol d’autoritat, i el porten els bisbes i
els abats. L’origen sembla remuntar al

BALDAQUÍ.- Equival també a Dosser,
Cimbori i Cobricel. Element de tela,
fusta, metall o pedra noble que sobremunta i cobreix preferentment l’altar,
però també algún altre objecte religiòs.
Es disposa de diverses maneres: recolzat damunt de quatre columnes, sortint de la paret i recolzat en una biga o
suspès del sostre. Pot adoptar diverses
formes i ser fix o mòbil.

BANDA.- En
arquitectura
es diu d’una
motllura plana, horitzontal i sobresortint d’un
parament, a
vegades per
indicar, per exemple, la situació i gruix
d’un sostre, o bé amb finalitat simplement decorativa.
Les bandes llombardes o lesenes , són
faixes verticals de pedra i de poc relleu
que, en general, s’uneixen en la part
superior del parament mitjançant
arcuacions.
Són característiques de l’art romànic
originari de la Llombardia i ornamenten, especialment, els murs exteriors de
les capçaleres de les esglésies (segles XI
i XII).
BANQUETA.- En construcció, és la
base d’un fonament amb major amplada que la paret que hi recolza. També
és el replà que es forma per diferència
de gruixos d’una paret en alçada.
BAPTISTERI.- Construcció circular o
poligonal, sovint coberta amb cúpula,
alçada prop d’una església o catedral a
partir del segle IV, amb una piscina
central, en el qual, en dies fixats per la
litúrgia, el bisbe conferia el baptisme
per immersió. Aviat restà unit a l’edificació principal, mitjançant un porxo i,
en època carolingia - egle VII – va caure
en desús en ser reemplaçat el ritus pel
d’infusió, per al qual s’usen les piques
o fonts baptismals, de pedra, ceràmica
o metall, sovint ornamentades, i que es
disposen sobre un sòcol i amb una
coberta de protecció, a l’entrada o a
l’interior de l’església.
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