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Editorial

Batejats i il·luminats
per JOSEP M. MARTÍ BONET

A

mb molta freqüència la literatura patrística ens parla de la importància de l’aigua baptismal, del lloc on els cristians són batejats, de la il·luminació que es produeix tot seguit de rebre el baptisme i dels efectes del baptisme,
especialment del perdó de tots els pecats.
Els cristians —així ho dèiem en el darrer número de la nostra revista Taüll comentant els escrits de Tertul·lià— són
peixets de l’aigua baptismal; fora d’ella morim.
L’Església primitiva tenia una gran cura en explicar com calia que els neòfits rebessin el baptisme. Així tenim un dels
més preuats testimonis en el gran sant Justí —que morí màrtir l’any 163 en la persecució de Marc Aureli—. El filòsof
cristià Justí explica que el baptisme és un nou naixement i que, gràcies a ell, «som renovats per Crist i som consagrats
a Déu. Tota la comunitat cristiana —continua sant Justí— es preparava per celebrar el baptisme amb pregàries i dejunis». Després “els conduïm a un lloc on hi hagi aigua, i allà són regenerats tal com ho fórem nosaltres, perquè aleshores reben el baptisme d’aigua en el nom del Senyor Déu, Pare de l’univers i en el nom del nostre Salvador Jesucrist,
i en nom de l’Esperit Sant”. És que Crist va dir: “Ningú no podrà entrar al Regne de Déu sense haver nascut de nou”.
I és ben clara la impossibilitat que els qui ja han nascut retornin al ventre de les seves mares... La raó d’una cosa així
l’hem apresa dels Apòstols. En la primera generació fórem engendrats d’una manera natural i necessària per l’acció
dels nostres pares... però ara els batejats es tornen fills elegits i conscients, i aconsegueixen de l’aigua la remissió dels
seus pecats... Talment conduïm a les fonts els qui volen ser batejats».
El testimoni de sant Justí és ben concret: ens parla del lloc on hi hagi aigua i de les fonts on «conduïm el qui vol ser
batejat». Seran els primers baptisteris submergits en la mateixa mare naturalesa que després es convertiran en piscines paleocristianes, en piles romàniques, vertaders ventres maternals on es neix de nou i on són parits, donen llum o
són il·luminats a la fe els qui són batejats. En les piles baptismals els neocristians reben la vertadera llum, que és lloada per un altre escriptor de l’Església primitiva: sant Climent d’Alexandria (segle II), que exclama: «Salve llum! Des del
cel brilla una llum damunt de nosaltres —els batejats—, que estàvem, abans, sumits en la foscor i tancats en l’ombra
de la mort; llum més pura que el sol, més dolça que la vida aquí, a la terra... Ens ha arribat una llum indefectible, l’occident s’ha transformat en orient. Això és el que vol dir la “nova creació” que prové del baptisme, perquè el “sol de
justícia”, que travessa en la seva carrossa l’univers, recorre tanmateix la humanitat imitant el Pare que “fa sortir el sol
sobre tots els homes” (Mt. 5,45) i vessa la rosada de la veritat». Així són “il·luminats” els qui són batejats.
Aquests conceptes fonamentals del cristianisme es palesen en l’evolució dels objectes de culte de la pràctica del baptisme. Qui no veu en les grans dimensions de les piles romàniques —estudiades en el present número de Taüll— el
ventre maternal d’on rebem la nova creació?
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BARCELONA

Les piles baptismals en la celebració
del Sagrament del Baptisme
per JOAN SERRA SANMIQUEL

L’

Església ha acompanyat la celebració del sagrament del
baptisme, des de la seva institució per Jesucrist, d’uns
continguts que ajuden a dignificar-lo i a fer més entenedor
el seu signe d’iniciació del neòfit a la vida de la fe. En el capítol VII de la Didaché hi llegim: En referència al baptisme,
bategeu amb el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, amb
aigua viva. Si no tens aigua viva, bateja amb una altra aigua.
Si no pots fer-ho amb aigua freda fes-ho amb aigua calenta.
Si no tens ni l’una ni l’altra, aboca aigua en el cap tres vegades en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Hi ha una
diferència cabdal amb el baptisme que administrava Joan, i
és la invocació a l’Esperit Sant, signe inequívoc que sobrepassa el que antigament era l’aigua viva. Aquesta, ja no és el
signe únic segons hem pogut llegir a la Didaché. La pràctica
dels segles ha substituït l’aigua viva per aigua tancada en
una piscina baptismal, passant més endavant a deixar caure
l’aigua en el cap del neòfit tres vegades, fent servir per a l’ocasió una pila baptismal com les que ara coneixem.
Aquesta evolució en l’ús del signe de l’aigua, la veiem reflectida en les diferents formes de piles baptismals que la histò-

Pila baptismal –sarcòfag–. Santa Maria del Mar
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ria ens mostra. Tot i que aquesta evolució és ben patent, en
diferents èpoques de l’Església s’han recuperat ritus dels primers temps, segons el pensament de la comunitat que bateja. Bé podem dir, però, que són excepcions que confirmen
aquesta regla evolutiva. Per tal de fer-nos càrrec del que
diem, descriurem diferents formes de piles baptismals.
Comencem parlant de la pila que històricament hi havia a la
Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona, que va ser
constituïda església parroquial segons els cànons VI i XVI del
Concili de Toledo de l’any 693, tal com explica la crònica de
la visita pastoral de l’any 1921. Diu aquesta crònica que la pila
baptismal és de pedra, i, segons tradició, és el primitiu sepulcre de santa Eulàlia. Sembla que és un sepulcre romà, de marbre. Hi fou batejada santa Maria de Cervelló. Aquest sarcòfag
de santa Eulàlia –en passar les seves despulles a la cripta de la
catedral–, es feia servir de pila baptismal des del segle IV al
XX. L’any 1936 el Sr. Frederic Marès la recull, perquè no es
malmeti amb la guerra, i, finalment, queda dipositada en el

Museu d’Arqueologia de Catalunya.1 Hi ha un corrent d’opinió interessat a retornar-la a la Basílica de Santa Maria del
Mar, al peu del vitrall del baptisme de Jesús, de l’any 1920.
El sarcòfag està decorat amb estrígils i amb un quadrat llis al
mig. És de marbre de Carrara. Cultura romana dels segles III
al IV dC. Al seu interior, hi ha una sortida d’aigua, i, prop
d’un dels laterals hi ha una ranura com per a encaixar-hi una
peça de separació amb la part que conté l’aigua. El més probable és que la part de l’aigua fos per a entrar-hi la persona
que s’havia de batejar, i la part que queda separada de l’aigua, per seure-hi el diaca que administrava el sagrament del
baptisme.
Una altra pila significativa és la que hi ha a la Parròquia de
Sant Pere de les Puelles, de Barcelona. És una pila cilíndrica,
d’un sol cos, amb un voraviu a la part de dalt, tota de pedra,
anterior al segle XVII, i en la qual fou batejat sant Josep Oriol.

Pila baptismal. Sant Pere de Puelles

Tant pot servir per al bateig d’immersió com per al bateig segons els ritus posteriors. La seva senzillesa i rusticitat ben bé
pot ser un signe del pecat original en el qual està immersa la
persona, i que, en sortir batejada de la pila, és abandonada
per entrar a la vida lluminosa del cristià. Fins l’any 1936 es
conservava la partida de baptisme que deia: A vint-i-tres de
novembre any mil siscents i cinquanta per mi Barthomeu
Fontanals Gumer de Sant Pere fonch batejat, Joseph, Miquel, Antoni, fill de Joan Oriol velluter y de Gertrudis muller
sua, foren padrins lo Sr. Antoni Morell doctor en medicina y
la Sra. Maria Puig Ventós muller del Sr. Miquel Puig Ventós,
tots ciutadans.
Parlem ara de la pila que hi ha a la Parròquia de la Puríssima
Concepció, de Barcelona. És de marbre, dividida en dues
parts en el seu interior, una per a dipositar-hi l’aigua, i l’altra que és on hi cau l’aigua des del cap de la persona bate-

Pila baptismal. Parròquia de la Puríssima Concepció. Barcelona.
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Piscina baptismal. Parròquia de les santes Juliana i
Semproniana. Barcelona
jada, amb sortida cap a una piscina sota terra. És una pila
octogonal, i cada una de les vuit parts tenen uns relleus en
forma de trebol, significant la Santíssima Trinitat a qui és
adherit el nou cristià. Cada tres trebols estan separats per

Interior de la piscina.

unes columnes voltades d’espirals o estrígils. A la base de la
pila hi ha gravats motius florals, d’acord amb els cànons que
imperaven en l’època del modernisme, estil de la pila. A la
Parròquia no es té coneixement de cap més informació
documental. El suport és de quatre columnes juntes, que
descansa sobre una base massissa en forma de creu.
La Comunitat neocatecumenal recupera el baptisme per
immersió, seguint la pràctica dels primers temps. Aquesta
Comunitat regenta la Parròquia de les santes Juliana i
Semproniana, de Barcelona. La seva pila baptismal és una
piscina d’immersió, molt ben aconseguida.
Té forma octogonal, de marbre blanc. Situada a ras de terra
i envoltada d’un cordó que la preserva de ser trepitjada. Els
quatre extrems triangulars separats, fixos, tenen els símbols
dels quatre evangelistes. Les altres quatre cares rectangulars
que formen la tapa de la piscina juntament amb la part central, són metàl·liques, daurades, amb formes que volen
representar les aigües baptismals; i al centre el signe Pax
amb les lletres Alfa i Omega, envoltat de fulles de palmes i
oliveres. Un cop retirada aquesta tapa, queda al descobert la
piscina baptismal pròpiament dita. Al seu interior hi trobem
aigua calenta, que hi entra per un conducte des de l’exterior,
i uns graons per poder-hi baixar, significant el davallament o
immersió a l’aigua viva. Acaba la decoració una creu daurada al centre de l’aigua, en un quadrat fosc. Piscina construïda pels vols de l’any 1997, que és quan la Comunitat es feu
càrrec de la Parròquia.
Actualment hi ha moltes piles baptismals modernes degut a
les noves construccions de parròquies. Algunes d’aquestes
piles formen un conjunt força decoratiu ple de significats del
sagrament, situades a l’entorn del Presbiteri, que és el lloc
preeminent on se celebra la vida sacramental. Per tant, hi ha
piles baptismals artísticament acceptables que cal revalorar,
per tal de donar a conèixer les noves possibilitats que ofereixen els corrents litúrgics impulsats pel Concili Vaticà II.
Segurament que es resoldrien molts casos de bateigs amb
piles de recipients mòbils si es disposés d’un esperit de renovació que ajudés a superar possibles mancances econòmiques, sempre respectables.

1 Per la direcció del Museu d’Arqueologia de Catalunya, s’autoritza
fer-ne fotografies.
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GIRONA

Les piques baptismals romàniques de
l’Empordà
per JOAN BADIA-HOMS

A

les comarques de l’Empordà, des de l’Albera a les
Gavarres, s’hi ha conservat un nombre considerable de
piques baptismals de tipologia romànica. En la majoria dels
casos es tracta de peces d’extrema simplicitat -funcionals,
diríem-, sense decoració o amb molt escassos elements ornamentals. Gairebé sempre monolítiques, la seva forma és l’habitual de gran vas semiovoide amb base plana, o bé de copa,
també ovoide o acampanada amb un peu cilíndric més o
menys destacat. Els pocs exemples de piques de pla rectangular, a mena de gran caixa sense decorar, com les de Sant
Julià de Ribelles o de Sant Quirze d’Olmells, presenten seriosos dubtes sobre la seva suposada funció baptismal.
Piques sense decoració
De les piques més austeres, monolítiques, llises i sense peu, en
tenim mostres de dimensions reduïdes, que pertanyen a antigues parròquies rurals com les de Carbonils, la Cirera, Sant Julià
dels Torts i Sant Miquel de Solans (després santuari de Santa
Llúcia, a la Jonquera), aquesta darrera amb la base motllurada.
La majoria han estat retrobades i recuperades en intervencions
de les darreres dècades del segle passat. S’hi afegeix la de Palausaverdera, més gran i ben conservada, de pedra ben polida.
Les piques sense decorar en forma de copa, poden presentar
el seu peu cilíndric molt alt i potent, com la de Santa Maria

Pica baptismal de la basílica de Castelló d’Empúries.
(Foto: Josep Burset)

de Vilabertran, o menys destacat, com a Sant Miquel de
Fluvià -ambdues força monumentals, d’antigues abadies que
alhora eren parròquies.
Les piques decorades
Dintre de les dues formes bàsiques esmentades, s’hi integren
les piques que han estat decorades, algunes de manera molt
tímida, sense escultura, solament amb un ressalt llis que
corre al voltant, a la part superior, al perímetre de la boca:
Pincaró, Sant Feliu de la Garriga, Vilajuïga. A Santa Maria de
Lledó, aquesta cinta conté un senzill tema geomètric incís.
A l’Empordà és normal trobar piques amb un fris d’arcs cecs
o arcuacions, habitualment a la vora superior, una decoració
ben característica del romànic. Aquest fris d’arquets de mig
punt és present a les piques de Sant Martí d’Empúries, Santa
Eulàlia de Palau i Sant Tomàs de Fluvià. A Sant Cugat
d’Albons les arcuacions van acompanyades d’un cordó o relleu soguejat. A la pica protogòtica de Sant Esteve de Vilasacra, els arquets del fris són ogivals, apuntats. L’evolució cap
al gòtic coincideix amb el temple al qual pertany, de planta
rectangular sense capçalera diferenciada, de tipus cistercenc.
La pica de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga, presenta
una certa complexitat i elegància en la ornamentació: sobre
d’un alt peu cilíndric, té el ressalt llis o voraviu i un registre a
la meitat inferior compost per arquets amb columnetes.
Cal considerar que les piques esmentades fins ara es poden
situar, per raons lògiques, entre els segles XI i XIII –i en algun
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Empúries. (Foto: J. Burset)

cas de perduració potser fins a inici
del XIV-, amb un cert predomini de
les elaborades al segle XII, tot i la
dificultat que comporta la gran reiteració i possible perduració de formes
i solucions.

Sant Miquel de Fluvià.
(Foto: J. Burset)
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Algunes peces singulars
Entre les piques que s’aparten de la tipologia més comuna,
cal esmentar la que recentment s’ha proposat d’identificar a
Sant Andreu d’Ullastret (antic castell carolingi de Vellosos),
que seria un precedent de les romàniques i dataria del segle
IX o d’abans. És un recipient troncocònic i monolític, sense
cap detall remarcable. Es pot veure al jardí del museu monogràfic del poblat ibèric.
La notable pica de Sant Martí de Peralada, perfectament
semiovoide i de grans dimensions, presenta en el seu cos
una inscripció coetània, gravada amb caràcters grans, en
dues franges entre línies incises.
A Sant Miquel de Cruïlles, priorat benedictí i també parròquia o sufragània del lloc, s’ha conservat una pica de factura poc corrent, que té forma de con truncat i invertit, amb la
base plana. Com a únic detall mostra una destacada inscripció: “1232 FONS”. Sens dubte ens indica la data en què fou
obrada.
Un exemplar força excepcional per les dimensions grans i la
decoració esculpida, és la pica de Sant Quirc de Colera, de
dues peces, la gran copa de pedra i el peu cilíndric amb base
motllurada. El cos de la pica té una franja esculpida a la part
superior amb relleus que representen moles, pàmpols i
estrelles a l’entorn d’un bàcul. És el bàcul de l’abat del
monestir de Sant Quirc, que dominava la parròquia del seu
terme. El missatge de la decoració és clar, en referència a l’oració i el treball per aconseguir el descans etern. La pica baptismal de Sant Quirc té una especial rellevància, però perd tot
el seu sentit fora del lloc d’origen.
Amb aquesta pica s’hi pot relacionar la de Sant Esteve de
la Selva de Mar, la qual, tanmateix, és molt més evolucionada. Sobre d’una alta columna, té un fris amb flors i
fruits amb un registre inferior d’arcs apuntats i lobulats
amb columnetes. Dins d’una composició semblant, aquesta pica representa un pas clar cap al gòtic; si la de Sant
Quirc es pot atribuir al segle XIII, la de la Selva de Mar
podria datar perfectament de finals del mateix segle o ja
d’inici del XIV.
El pas definitiu cap al gòtic l’assenyala, per exemple, la pica
antiga de Sant Genís de Torroella de Montgrí, exteriorment
poligonal i amb decoració geomètrica molt simple. És documentada dins de la primera meitat del segle XIV. Fa anys va
ésser identificada per Mn. Josep Quer.

Pica baptismal de Sant Quirze i detall.
(Fotos: J. Burset)

PIQUES EMPORDANESES.- breus referències

Una pica baptismal en el seu àmbit: Sant Miquel de
Fluvià
A l’església monàstica (i parroquial) de Sant Miquel de Fluvià,
al seu angle nordoest, a la tramada occidental de la nau lateral de tramuntana, hi ha la pica baptismal romànica que ja
hem esmentat abans. En aquest sector de l’església, al seu
mur nord, hi ha dues finestres altes i estretes, obertes a un
nivell molt baix, que per la seva situació són estranyes i força
sorprenents; només s’expliquen en funció de la il·luminació
de la pica i de l’espai de baptisteri. Per tant, la pica es troba
en el seu lloc des de la construcció del temple que es va
consagrar l’any 1065.
La mare de les piques baptismals empordaneses
La pica de l’actual “basílica menor” de Santa Maria de
Castelló d’Empúries mereix un esment final en el nostre recorregut. Tots els autors coincideixen en considerar aquesta pica
romànica com un exemplar únic, d’interès extraordinari. De
fet, es tracta de dues piques, una de gran (diàmetre 148 cm i
d’alçada 120 cm) i l’altre de més petita (92 cm de diàmetre i
60 cm d’alçada) afegida, com enlairada o suspesa, tallades en
un sol bloc de pedra calcària. L’efecte que ofereix el conjunt és
d’una gran singularitat. Les dues piques tenen un fris superior
d’arcuacions de mig punt, més altes i estilitzades a la gran,
amb simulació de columnes i minúsculs capitells en els quals
s’afiguren fulles esquemàtiques, tallades a bisell. Tot fa creure
que aquesta peça tan original pertanyia a l’església castellonina consagrada l’any 1064; segurament la seva decoració
d’arcs cecs va servir de model per a altres piques, més senzilles,
escampades per les terres de l’Empordà i del bisbat gironí.

– Santa Maria de Castelló !!
– St. Feliu de Carbonils - s.d, malmenada. (Ø 96 cm,
alçada 75 cm.)
– St. Miquel de la Cirera – s.d.
– St. Martí d’Empúries – fris arcs mp
– Sta. Maria de Vilajoan – fris arcs mp – molt petita,
beneitera - ??.
– St. Miquel de Solans o Sta. Llúcia – s.d., motllura
base (Ø 105 cm., alçada 82 cm.)
– St. Julià dels Torts – s.d.
– St. Silvestre, Valleta – d’obra de morter ??
– Sta. Maria de Lledó – fris incisions geom.
– St. Quirze d’Olmells – rectangular s.d. – ? (80 cm x
60 cm i 45 cm d’alçada)
– Sta. Eulàlia de Palau – fris arcs mp i peu cilíndric
– St. Joan Palau-saverdera – s.d., oval – 2ª pica: s.d.,
peu cilíndric - ??
– St. Martí Peralada – inscripció, ressalts, motllures.
– Sta. Eulàlia de Vilanova de la Muga – ressalt sup.;
registre inf. arcs mp, columnetes; base cilíndrica
amb motllura sup. (Ø 135 cm i d’alçada 108 cm i
diàmetre peu 57 cm)
– St. Quirc de Colera – fris relleus 23 cm.; peu cilíndric. (Ø 110 cm., alçada 93 cm., alçada peu 18 cm.)
– St. Miquel de Fluvià – s.d., peu cil. – espai baptismal - ! (Ø 110 cm. i alçada 78 cm.)
– St. Esteve la Selva de Mar – ressalt sup., fris relleus,
registre inf. arcs lobulats i apuntats, columnetes; alt
peu cilíndric.
– St. Tomàs de Fluvià – petita, fris arcs mp – peu quadrat posterior?.
– Sta. Maria de Vilabertran – s.d., gros peu cil. (diàmetre 96 cm, alçada total 94 cm i alçada peu 27 cm.)
– St. Feliu de la Garriga – ressalt sup., curta base cil.
– St. Feliu de Vilajuïga – ressalt sup.; gros peu cil.
exempt (?)
– St. Esteve de Vila-sacra – fris arcs apuntats s/ bases i
ressalt; peu cil.
– St. Bartomeu de Pincaró – ressalt sup.
– St. Julià de Ribelles – rect., s.d. - ??
– St. Cugat d’Albons – doble fris sup.: soguejat i arcs
mp – peu cil. s/. base rect.
– St. Miquel de Cruïlles – cilíndrica; inscripció 1232.
(diàmetre 115 cm. i alçada 65 cm.)
– St. Andreu d’Ullastret (Vellosos) - ?
– St. Genís de Torroella de Montgrí – gòtica 1ª m. XIV. - ?
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Les piques baptismals romàniques a
l’antic comtat de Besalú
per ANTONI NOGUERA MASSA

ANTECEDENTS
l baptisme és el primer dels set sagraments del
Cristianisme. El seu ritu era l’ablució dins l’aigua unit a
unes paraules, en virtut del qual hom esdevé membre de
l’Església de Crist, i reneix espiritualment .
El ritus de purificació mitjan l‘aigua ja es practicava a l’Orient
antic i s’estengué a l’Imperi romà anteriorment al
Cristianisme. Sembla que el nostre fou influenciat pels ritus
jueu de l’Antic Testament; però el gran precedent del baptisme cristià és el de Joan Baptista, al qual Jesús de Natzaret se
sotmeté.
En l’època patrística es considerava que el batejat era Fill de
Déu i d’ençà aleshores posseïa l’herència eterna. Era una
celebració solemne, d’un ritual complicat, que es practicava
a la vetlla de Nadal a Hispània i a la Gal·lia. L’església romana amb el seu papa Esteve, i després Agustí, aconseguiren el
reconeixement de la seva validesa.
El baptisme d’infants l’introduí Agustí com a conseqüència
del pecat original, que en els infants podia ésser esborrat pel
baptisme. Per aquest motiu s’impartí durant tot l’any, sense
cap data concreta
El ritus per immersió va practicar-se fins el segle XII i en els
països molt freds va ser substituït per el ritus d’aspersió.
Abans, no obstant, el papa Esteve III, a l’any 745, va permetre batejar per infusió en casos d’extrema necessitat
A la província eclesiàstica de Tarragona —-o sigui a tot
Catalunya—- l’arquebisbe Ennec de Vallterra, a l’any 1391,
va modificar la pràctica de l’antiga immersió per la d’un simple bany fet als infants, sostingut pels padrins.
No obstant, en la iconografia posterior, al hora de representar el bany de l’Infant Jesús fet per llevadores en les
Nativitats, és pot representat sovint en una pica romànica
d’immersió, com també els jueus conversos al passar-se al
culte cristià.

E
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BAPTISTERIS.
El baptisteri era el lloc destinat a l’administració del baptisme. Els primers cristians, a causa de les persecucions, batejaven als llocs on hi havia aigua natural o bé en les cases particulars, àdhuc en les catacumbes.
Els més antics coneguts són del segle III o bé dels inicis del
segle IV, quan es practicava el ritus d’immersió. Algun cop
s’aprofitaven construccions romanes o sales annexes a les
esglésies. Amb posterioritat, els baptisteris van ser autònoms. Les plantes solien ser circulars, quadrades o poligonals. Sembla que l’únic baptisteri hispànic autònom s’aixecà
a Santa Maria d’Egara, el qual es pot datar del segle V. Amb
posterioritat, segle VI, va ser el de la capella de Sant Miquel,
també a Terrassa; i un altre, més dubtós, el de Santa Maria
d’ Empúries. A Barcelona, fa cinquanta anys, es va descobrir
sota el paviment de la catedral, un annex a la basílica paleocristiana, una piscina octogonal.
A Catalunya, com en altres llocs, hom abandonà la construcció dels baptisteris separats i es generalitzà l’emplaçament
dins de les esglésies. En suprimir-se el ritus per immersió, el
baptisteri fou reduït a una pica gairebé sempre circular o
algun cop rectangular, situada sovint al costat de l’Evangeli,
fet que recollia la tradició de situar el baptisteri abans de l’església.
QUATRE PIQUES BAPTISMALS DE LA GARROTXA
Pica baptismal de Sant Feliu de Beuda (Garrotxa)
La pica baptismal de Beuda és de considerables dimensions,
132 cm. d’ample per 110 cm. d’alt, una de les grosses de la
comarca. Tan sols una tercera part d’ella és esculpida.
Aquesta superfície es divideix en dos registres superposats
horitzontals, el superior amb la part iconogràfica i l’inferior
ornat amb motius florals.
La part iconogràfica és repartida sota quatre arcs sostinguts
per columnes, amb capitells i bases llisos. Dintre el primer
arc, sempre d’esquerra a dreta que és com es desplacen les
seqüències en el romànic, hi ha una figura masculina, barbada i amb túnica i casulla, que sosté un llibre, calçat amb
punxa.
Sota el segon arc apareix una figura femenina, nua, amb els
cabells llargs que és atacada per una serp que li mossega el
pit dret i de la qual intenta desfer-se amb la mà esquerra,
mentre que amb la dreta s’estira els cabells.
Sota el tercer arc es repeteix la mateixa figura, ací amb les

Pica baptismal de Sant Feliu
de Beuda, (Garrotxa).
(Dibuixos i fotos de l’autor)

mans ajuntades sobre el pit, mentre que una altra serp li
mossega l’orella dreta
Finalment, dintre el darrer arc i d’una manera borrosa, tan
sols insinuades, hi ha dues persones, masculina i femenina,
presentades de costat i molt juntes, aparentment nues.
S’han fet diverses interpretacions en relació amb l’escena
de la temptació d’Eva, però no s’explica l’absència d’Adam.
També és dubtosa la creença que el primer personatge és
un Pantocràtor sense nimbe crucífer ni cap gest significatiu,
com és habitual en els cercles de la caiguda de l’home,
etcètera.
Hom arriba a la interpretació més adient d’aquest grup iconogràfic centrant-la en l’al·lusió al món del pecat, concentrat
en els tres últims arquets. Quant al primer, cal recordar el
capitell de Sant Privat de Bas, conservat al Museu d’Art de
Girona. Hi és representat un clergue al qual va dirigida l’advertència. La parella, mig esborrada, de l’últim arc s’interpreta també com una escena relativa al pecat de luxúria. La lectura, doncs, d’aquest grup escultòric és l’acció redemptora
del pecat per les aigües baptismals.
En el seu aspecte estilístic cal tenir en compte les formes
arrodonides, els trets facials frapants, l’angle obtús i en

punxa dels ulls i galtes exageradament boterudes.
Semblaria un grup vinculat a l’escola del Rosselló, encara
que excepcional. El seu artífex es mogué entre Maià de
Montcalm, Carbonils i algun capitell del Museu de
Peralada, i sobretot en el tema d’un dels plafons de Sallent.
El tipus de palmetes coincideix en alguna de les peces
esmentades, tot vinculant-lo probablement amb Sant Pere
de Rodes.
El cert és que en un moment determinat, que ignorem, es
deixà d’esculpir abandonant-lo a mig fer. També ens deixà
amb l’incògnit de la seva interpretació al·legòrica, que hem
intentat esbrinar.
Pica baptismal del Santuari dels Arcs (Garrotxa)
Aquesta pica baptismal de forma rectangular, va ser estavellada en dos trossos l’atziac any 1936, i hom trobà les seves
restes pels volts de l’any 1960. Avui sols en queda el record
i la fotografia sobre la qual fem aquest treball.
Era una bellíssima peça magnificament cisellada, d’una llargada d’uns 70 o 80 cm. La seva part frontal estava dividida
en tres registres: al superior s’hi concentrava la part iconogràfica esculpida; el segon és cec, sense esculpir, i el tercer

11

Pica baptismal del santuari dels
Arcs, (Garrotxa).

en mal estat de conservació, devia ser ornat amb una filera
de petits florons, dels quals encara s’en conservaven dos.
El simbolisme d’aquesta pica era complexa. Llegint-la d’esquerra a dreta, apareix un castell amb tres torres emmerlades, la del mig més alta. Pot interpretar-se com l’Església
aixecada dintre les aigües del baptisme, on les pedres eren
els creients. Una altra interpretació seria voler representar la
Jerusalem del cel.
Per sobre de la torre central apareix un personatge d’empeus
amb la dreta alçada amb un ceptre o espasa, signe de poder.
Potser representava a Déu. La seva cara era primitiva, sols
esbossats els arcs supraorbitals que alhora continuaven formant el nas, emmarcant uns ulls sols insinuats, així com la
boca.
Al centre d’aquest registre es representava un arbre bellament esculpit, de quatre branques obertes i torçades; les
superiors més petites, totes acabades en gràcils plomalls. El
tronc, i a cada costat hi havia dues rosetes, segurament per
ornar el gran espai que quedava per sota les branques inferiors. Simbòlicament, la verticalitat de l’arbre és el seu poder
ascensional cap el cel, com una nova escala de Jacob. Era
“l’arbre de la Vida” que donava la immortalitat; era l’arbre
“paradisíac”, plantat en els orígens i que perdurarà fins a la
fi del temps.
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Entre el personatge i l’arbre es veu una au esquemàtica, que
sembla que duu una petita branqueta a la boca. Podria
representar el colom amb la branca d’olivera que va anunciar
a Noé l’acabament de la immersió en les aigües de la mort i
el reeiximent a una nova vida, com la del ésser batejat.
A la part dretana el registre es divideix en tres compartiments
horitzontals, l’inferior i el superior amb dos cercles, en l’interior dels quals hi ha representades palmetes de cinc branquillons sense nervis units per la base, esfèrica, estant el del
compartiment inferior capgirat. La seva finalitat és més aviat
decorativa que simbòlica.
En el petit compartiment entre els de les palmetes, apareix una
serp anguilejant dirigint-se a l’arbre. Malgrat que la serp sigui
el símbol de la saviesa, es fa temptadora, fascinant, fins a provocar el primer pecat, que les aigües baptismals esborren.
Tota la pica està emmarcada per un requadre, el braç esquerre del qual, de d’alt a baix, es un bordó enroscat, que simbolitza les aigües baptismals.
Malauradament, és una petita joia d’art perduda inexorablement com tantes d’altres.
Pica baptismal de Sant Feliu de Riu (Garrotxa)
En aquesta menuda església perduda en les afraus garrotxines es troba una de les quatre piques baptismals rectangu-

Pica baptismal de Sant Feliu
de Riu, (Garrotxa).

lars de la comarca. Amida 60 cm. d’ample per 55 cm d’alçada, amb els angles inferiors lleugerament arrodonits. La seva
ubicació al costat de l’Epístola ens fa pensar que no és l’originària i que era situada a l’esquerra de la portada d’ingrés,
com era el ritual.
En la seva part frontal i a la dreta, hi ha representat dintre
d’un òval d’uns 35 cm. d’alt, un Calvari en baix relleu, enfonsat i treballat des de la superfície llisa, molt erosionat, sobretot dels caps. Aquest tema remunta al món bizantí i rebé el
nom de Deesi, que perdurà fins el segle XIV. La creu, ampla,
acaba a la superfície de la pica pels tres costats mentre que
l’inferior es difumina juntament amb les parts inferiors de
Maria i Joan. Per sobre els pals del patibulum apareix un Sol
anicònic i la Lluna horitzontal, còncau en la seva part superior. El Crist, amb la faç molt malmesa, estén els braços força
horitzontals, duu perizònium i les dues cames son primes i
paral·leles. Maria i Joan, en els llocs que els pertoca, dempeus ambdós i amb les mans unides dirigides al crucificat en
senyal de dol.
En aquesta superfície hi ha també el solc fet a la pedra per
anar-hi introduït l’escut del pany de la fusta que el protegia.
A més hi ha dues protuberàncies semiesfèriques, una a cada
banda, per protegir el pes de la fusta.
La presència d’un Calvari en una pica baptismal romànica a

Catalunya, hom diria que és única. Solament trobem aquesta representació en tot el romànic europeu en una pica
d’Alemanya (Freckenhorts) i dues a Suècia (Barlingbó i
Ottravad). El simbolisme d’aquest tema es basa en el fet que
Jesús mateix considerava el misteri de la seva passió i de la
creu com un baptisme. (Marc, 10, 38). Quin savi teòleg aconsellà al picapedrer d’aquesta petita i arraconada pica, d’esculpir-hi un Calvari? Quedarà per sempre en el més pur dels
anonimats.
Hom creu que cal datar aquesta magnífica pica de les acaballes del segle XII, en primer lloc, per la consagració de l’església com a parròquia; en segon lloc, per incloure un Crist
d’abans del segle XIII, pel paral·lelisme de cames i peus, i
finalment pel forat on anava encastat l’escut, d’iguals mides
i dibuix que els del pany de la porta d’entrada, coetània del
temps de la consagració.
Pica baptismal de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
Pel poc espai permès, deixarem l’extensa descripció d’aquesta interessant i única pica baptismal per un altre TAÜLL.
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L L E I D A

El sarcòfag romà de la parròquia de
Sant Vicenç d’Àger (La Noguera):
història i vicissituds
per FRANCESC FITÉ LLEVOT

E

s conserva a la parròquia de Sant Vicenç d’Àger un
magnífic sarcòfag romà que fins fa molts pocs anys s’havia utilitzat com a pica baptismal; un ús que ja tenia a la
Col·legiata de Sant Pere de la mateixa vila, d’on procedeix.
De fet, fins al seu tancament al culte, entorn al 1840, el pri-
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vilegi de baptisme era d’ús exclusiu de la Col·legiata. Es
conserva un acord sinodal de 1278, pel que l’abat Pere que
governava en aquell moment l’abadia, reinstal·la el baptisme
per immersió. Això ens cerciora que el sarcòfag s’avenia amb
aquest ús i ens permet d’afirmar que almenys des del segle
XIII es destinà a pica baptismal. Caresmar, i més endavant
Villanueva en el seu “Viaje literario a las iglesias de Espanya”,
el descriuen adossat al mur dels peus del temple, al costat de
l’epístola. Afirma Caresmar: “La pila bautismal que hay en su
iglesia principal es un sepulcro de romanos de mármol blan-

1. Sarcòfag romà – Parròquia de Sant Vicenç d’Àger
c. 230-240 d. J.C.
2 i 3. Detalls angle dret i cara lateral.

co”. Villanueva indica també que aquesta reutilització l’ha
trobada en altres esglésies, com la de Terrassa. El trasllat a la
parroquial de Sant Vicenç s’efectuà en la segona meitat del
segle XIX, quan restà desafectada la Col·legiata per haver-se
convertit en caserna militar.
El fet que en donés notícia Caresmar a la seva “Carta al
barón de Lalinde”, el 1780, facilità que fos conegut i s’inclogués en els inventaris de peces romanes hispanes, com fou
el cas de Bosarte (1786), que l’incorporà a la seva
“Disertación sobre los monumentos antiguos”, o el de Cean
Bermúdez que en dóna una descripció al seu “Sumario de las
antigüedades romanas que hay en España...” (1832), tot i no
haver visitat la col·legiata i desconèixer la peça de primera
mà. També Francisco de Zamora, en el seu “Diario de los viajes hechos en Catalunya” , entre1784-1790, deixa constància de la seva existència, tot afirmant que, en la visita que
efectuà el 1786, se n’emportà un dibuix que no hem conservat. Afortunadament, emperò, n’hem conservat un altre –o
potser una còpia del mateix- que suposem que podria ser el
que li facilità al pare Jaume Villanueva Salvador Mercadé,
que fou el seu hoste quan residí a Àger l’any 1806 per
consultar els fons de l’Arxiu Capitular de la Col·legiata de
Sant Pere. Afegeix Villanueva que el dibuix l’havia dibuixat el
1780 el germà del citat Salvador, Joan Mercadé, que fou
racioner de dita església. Tot fa suposar que ens trobem
davant un personatge estretament relacionat amb l’ambient
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il·lustrat del convent de Bellpuig de les Avellanes, on hi
hagué una importantíssima biblioteca i hi destacaren, a més
del pare Jaume Caresmar, els pares Pasqual, Martí i Finestres.
El dibuix del sarcòfag, i un altre que n’ha aparegut de la portada romànica de Santa Maria de Covet (Pallars Jussà) en els
fons de la Real Academia de la Historia de Madrid, demostren aquest interès per les antiguitats, inculcat als clergues de
l’entorn de la seva abadia. Les visites del pare Pasqual a diferents esglésies per estudiar llur antiguitat o veure les seves
relíquies, com l’efectuada a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger per examinar les relíquies de Santa Sabina, la patrona de
l’arxiprestat, que es guardaven en una arqueta Embriachi,
del segle XV, a l’altar de la cripta de Santa Maria la Vella,
exemplifiquen aquest ambient, així com les transcripcions de
textos epigràfics romans, efectuades a Isona, “in situ”, per
dit canonge avellanenc que actualment es conserven al recull
de la seva obra manuscrita, conservada a la Biblioteca de
Catalunya, la “Sacra Antiquitatis Cathaloniae”. Hem de creure que aquests dibuixos es trobaven entre els papers i manuscrits del pare Villanueva, aplegats i editats dins els volums del
citat “Viaje literario a las iglesias de España”, que es començaren a publicar primerament a València, fins el 1821, i que,
posteriorment, a partir del 1851, s’editaren a Madrid, sota el
patrocini de la Real Academia de la Historia. Descartem que
es tracti del dibuix que s’endugué Zamora, ja que la seva
documentació es troba aplegada al palau Reial de Madrid.

3
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Detall imago clipeata.

El sarcòfag d’Àger, que es continua conservant a la parroquial de Sant Vicenç, tot i que ja fora d’ús com a pica baptismal, actualment es troba restaurat i exposat al públic molt
correctament, donat el seu valor històric i també la seva categoria excepcional, entre els sarcòfags d’exportació romans
conservats a Catalunya, entre els elaborats en tallers de la
ciutat Eterna. Com va arribar a la Col·legiata, encara és un

Vista conjunt
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enigma, tenint present que s’hauria traslladat a Àger abans
del 1278. Des de Tarragona? Des de la pròpia Roma, arran
d’un dels viatges ad limina dels efectuats pels abats d’Àger,
com suposà Sanahuja?. Des de Barcelona, potser transportat
pel mateix Arnau Mir de Tost en ple segle XI per enterrar-s’hi,
com ha suggerit Serafín Moralejo? Els interrogants resten
oberts, donada la categoria de la peça i del personatge que
hi apareix representat. Tot porta a suposar que es tracta
d’una obra excepcional, encarregada per sebollir-hi a un personatge d’alt rang, segurament pertanyent al patriciat romà,
ja que apareix togat. Això porta a descartar qualsevol possibilitat que es tracti d’un encàrrec per algun personatge de
relleu de l’Àger romà, malgrat els nombrosos signes que testimonien la romanització de la zona.
Es tracta d’un sarcòfag elaborat amb marbre grec -“greco
duro”-, procedent de les pedreres de la illa de Paros, el més
preuat per a peces escultòriques, cosa que el converteix
també en un peça singular; perfectament conservada, com
hem dit, mercès a la restauració efectuada l’any 1999 pel
restaurador Ramon Solé i Urgellés, que ens ha permès
conèixer, a més a més de la tipologia i la procedència del
marbre, ja que aquest, fins ara, es creia de Carrara. L’interior
restà inacabat, així com les pàtines aplicades damunt de les

superfícies, un cop enllestits els relleus, a base de components orgànics, com el làtex natural. La restauració la promogué la Direcció General de Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Del conjunt de la
peça, actualment es conserva únicament el vas funerari,
sense la coberta, decorat amb relleus per tres de les seves
cares, com era usual en els sarcòfags de fabricació romana,
ja que eren concebuts per anar adossats a un mur. Destaca
dels tres, el relleu de la cara frontal, molt més pronunciat i
acurat; els relleus laterals són més secundaris i amb un treball més esquemàtic.
El tema representat en la cara principal és un “thiasos” marí;
un tema que s’incorporà al repertori figuratiu dels sarcòfags
a partir de la segona meitat del segle II d. J.C. Sol haver-hi
figurades dues parelles de nereides cavalcant sobre els lloms
d’ictiocentaures, disposades simètricament, entorn del retrat
del difunt, generalment dins de “clipeus”, que en el cas d’Àger ajuda a sostenir un ictiocentaure barbat, al dessota.
L’escena es desplega sobre ones marines en les quals juguen
angelots i dofins i hi suren les dobles parelles, simètricament
disposades, dels icitiocentaures i nereides, les quals, seminues, sostenen entre les mans miralls, flors i àdhuc una lira.
No hi ha dubte que el que es vol evocar és el viatge triomfant del difunt, transportat per aquest seguici de déus - el del
propi Neptú -, als camps Elisis o l’illa de Leuké, com s’ha descrit, evocant les apoteosis mítiques. Les robes bufades de les
nereides, segons un esquema reiteradament emprat en el
món hel·lènic, des del segle IV, reforcen l’evocació d’aquest
viatge i transport del clipeus per part de dos dels ictiocentaures que ajuden a sostenir dos angelots, com si el deu marí
afavorís la navegació fent bufar els vents. Com hem dit, a
sota del clipeus, flanquejat per dofins i angelots, apareix un
altre ictiocentaure barbat que rema. Als costats laterals naveguen panteres marines que completen el seguici mític.
Malgrat el desgast, la “imago clipeata”, representada en
bust, ens permet d’advertir que es tracta, com ja hem dit,
d’un personatge d’un alt estament, encara en plena jovenesa, habillat amb túnica i la típica toga romana. El cabell el
porta curt, segons la moda romana, i no porta barba. L’estil
barroc-hel·lenístic no deixa dubtes que es tracta d’una peça
treballada per un taller fortament hel·lenitzat, malgrat el
qual el retrat es manté dins els paràmetres de la retratística
romana. La seva datació s’ha situat entre finals del segle II i
les primeres dècades del III; és a dir, entre finals de l’època

Joan Mercadé (?) sarcòfag d’Àger. (dibuix), Real Academia de la Historia (Madrid), c. 1780.

antonina i la severiana. Darrerament, es tendeix a datar-lo
vers el 230-240, en plena època severiana.
El relleu, de fris seguit, avui mutilat en part, era en origen
dens, com s’esqueia, amb diferents plànols de profunditat i
marcades diagonals, mercès a la gesticulació, la representació dels mantells bufats de les nereides i els esmentats angelots que omplen també el registre superior del relleu, partint
d’una composició perfectament simètrica. Exemplars
paral·lels es poden veure a l’Ospedale de S. Giovanni de
Roma, a S. Crisogono, també de Roma, i al Museu del
Louvre. Pel seu estil, s’ha posat en paral·lel amb el sarcòfag
de Proserpina de Sant Feliu de Girona (ca. 230 d. C.).
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SANT FELIU
DE LLOBREGAT

Dues piles baptismals romàniques
molt particulars
per JOAN SERRA SANTMIQUEL

Pila baptismal de l’església de sant Joan Samora

E

n el número vint d’aquesta revista TAÜLL, mossèn Josep
M. Martí Bonet transcriu a l’editorial “Nosaltres som
peixets”, unes paraules de Tertulià: “Nosaltres som 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”. M’ha fet pensar en aquestes
paraules l’anècdota que m’ha explicat Mn. Joan Mata
Munné, rector de la parròquia de Sant Pere de Màger durant
la visita a aquest santuari.
Diu Mn. Mata que la pila baptismal és prou gran com per a
celebrar-hi bateigs per immersió. I a l’últim que hi va celebrar,
el neòfit, un nadó d’uns vuit o nou mesos de vida, en el
moment de ser submergit a l’aigua, va començar a moure els
braços instintivament fent els moviments de voler nedar. S’hi
pot veure un clar simbolisme pràctic de les paraules de
Tertulià: les aigües del baptisme donen una nova vida; l’infant comença a viure pel seu compte per primer cop; és un
senyal de la nova vida en Jesucrist.
Tot plegat fa pensar que les paraules de Tertulià i el baptisme
per immersió que tant es practicava en el cristianisme dels
inicis, tenen una raó de ser, arrelada en la persona: l’aigua fa
sorgir del nostre interior la nova vida que hi roman latent.
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És important, doncs, estudiar com en els primers temps del
cristianisme el baptisme per immersió s’hi practicava i era
motiu de la construcció de tantes piles baptismals que
complien aquesta funció. Un exemple el tenim en les dues
piles que ressenyem tot seguit. Piles característiques de
l’època romànica, amb trets molt propis dels llocs on van
ser construïdes i utilitzades. Podem dir ben bé, que són
úniques.
En primer lloc parlarem de la pila baptismal de l’església de
sant Joan Samora, sufragània de la Parròquia de sant Esteve
Sesrovires.
La primera referència que hi ha sobre l’església de Sant Joan
Samora, és un document escrit de l’any 1080, on l’Abat de
Sant Cugat encomana l’església al clergue Ramon Sunifred.
Al llibre d’òbits i testaments dels anys 1527-1540 de la parròquia de Sant Llorenç d’Hortons, apareix citada l’església de
Sant Joan Samora com a parròquia dins la Universitat de
Gelida. Com a tal parròquia, doncs, podia disposar d’una
pila baptismal. L’actual església fou edificada entre els segles
XIII i XIV, en la transició del romànic al gòtic.
Poques dades hi ha sobre la pila baptismal de Sant Joan
Samora. Mn. Trens, l’any 1926, ja la descrivia com una pila

relleu i la base que li fa de suport. Alguns estudiosos consideren que és una llàstima que aquesta curiosa pila es trobi
coberta per la capa de pintura de color terrós, actualment
força deteriorada. En una fotografia anterior, la base és ben
bé cilíndrica. No sabem quan va ser canviada.

Pila baptismal de la parròquia de sant Pere de Màger
molt interessant amb decoració de triangles i losanges.
Començarem amb les mides. El diàmetre exterior de la boca
és de 90 centímetres i l’interior és de 68 centímetres.
L’alçada total és de 89 centímetres i la profunditat del vas
interior és de 45 centímetres. La peanya fa 28 centímetres.
És una pila de bateig per immersió, de pedra.
La seva estructura és circular i la part superior és envoltada
per dos grossos bordons d’uns 8 centímetres de gruix. A sota
mateix hi ha una sanefa en relleu, de motius triangulars
invertits o dents de serra, amb les puntes dirigides a terra. A
la part inferior hi ha un altre gros bordó i, en sentit ascendent, una altra sanefa repujada, formada per una mena de
puntes de llança, o bé triangles acabats amb petits rombes.
La pila és romànica, com ho demostra la seva senzillesa i austeritat. I també la seva rusticitat, doncs les puntes de llança
esmentades no encaixen simètricament amb els triangles
invertits superiors. El peu que li fa de suport s’assembla força
a una piràmide truncada que té menjats els angles d’intersecció de les cares, d’una manera irregular.
Tota la superfície és coberta d’una capa de pintura de color
terrós. A les fotografies que s’inclouen en aquest treball, es
pot observar amb una certa nitidesa, la pintura terrosa, el

Parlem ara de la pila baptismal de la parròquia de Sant
Pere de Màger.
Aquesta pila baptismal es conserva a l’interior de l’església
de Sant Pere De Màger, església que va tenir un primer edifici reformat l’any 1160. Segurament la pila data d’aquest
temps, encara que és difícil de precisar, car ni la forma ni la
decoració són típiques de l’edat mitjana. Tot i que sembla
seguir –en part–, les pautes medievals, és una peça molt
local i particular. Fa 110 centímetres de diàmetre exterior,
87 d’interior i 85 d’alçada. De pedra. Estructura troncocònica en la part superior i quadrangular en la inferior.
Ambdues parts estan unides per una franja que ressegueix
tot el perímetre de la peça. També hi ha una franja similar
a la part baixa, tocant a terra, encara que quadrangular. I
una altra a la part superior, que té un gruix d’uns 8 centímetres. Conserva part de la policromia original: pigment de
color vermell terrós i negre.
Hi ha elements esculpits en alt relleu. La part superior no té
cap tipus de decoració. Sota la franja central mostra elements en forma d’escuts a cada una de les seves cares.
Escuts totalment llisos, que semblen sostenir la part superior
de la pila. Alguns angles aixamfranats de la base quadrangular, mostren un gran escut escapçat per la part baixa, i els altres, unes flors lanceolades, segurament identificatives d’algun llinatge relacionat amb aquesta església, ja que formava
part del conjunt històric del castell de Vilademàger. A les
arestes que hi ha sobre la franja que toca a terra, s’hi veuen
quatre pinyes.
A les dues comarques del Penedès, a l’Anoia, i també en altres llocs de Catalunya, s’hi troben piles amb característiques
que les fan úniques d’una època artística com és el romànic,
i úniques per la simbologia religiosa que ens mostren la
manera de viure el baptisme.
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SOLSONA

Ramon Torres Prieto, pintor
per JOAQUIM CALDERER

A

quest és el nom i els cognoms d’un artista. Nasqué a
Barcelona l’any 1922. Com era d’esperar en un noi que
tenia aptituds per al dibuix i afany per aprendre, ingressà al
Centre de Belles Arts de Barcelona. Sota el guiatge d’acreditats mestres -Muntaner i Labarta entre altres- adquirí el
domini, el gust i la capacitat per emprendre reptes d’envergadura i resoldre’ls amb èxit total.
En són testimoni totes les exposicions tant les individuals
com les col·lectives en què ha participat. Recordem: Ateneu
barcelonès, Cercle Artístic de Sant Lluc, Cadaqués, etc.
Posseeix el títol de professor de dibuix i pintura de l’Escola
Superior de Belles Arts de Sant Jordi. L’any 1991 guanyà la
medalla de gravat d’Alexandre de Riquer.
La pintura de Torres pertany al grup d’artistes que expressa
els seus sentiments segons el concepte tradicional que es
basa primordialment en la utilització d’elements figuratius.
Serà més tard que, com la majoria, buscarà noves formes
que el portaran a prescindir d’aquests elements figuratius i a
expressar els seus sentiments usant només el color i convertint-lo en l’únic motiu sensual, en el protagonista, ja que la
pintura, diuen els seus defensors, no és la representació del
món visual sinó del món mental de l’artista.
No obstant la seva avançada edat continua pintant, majorment abstracte, ja que, segons ens manifesta, li proporciona
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moltes satisfaccions. El propòsit dels artistes abstractes consisteix a prescindir dels elements
figuratius per concentrar l’atenció exclusivament en el color. L’objecte havia estat convertit
en formes geomètriques en el cubisme i havia estat deformat en l’expressionisme. Ara simplement se’n prescindeix.
Si bé ens interessa l’obra del pintor en la seva totalitat voldríem, no obstant, detenir-nos en un
període ben concret. Ens referim als anys immediatament després de la guerra quan l’artista
té la residència i el treball al Berguedà. Concretament a la Colònia Viladomiu Vell (Berguedà).
Aquesta colònia del Llobregat, com tantes altres, compta amb una majestuosa església,
construïda l’any 1885, gentilesa de l’esplendorosa economia amb que contaven els amos
d’aquests nuclis de població i de l’interès i religiositat dels senyors Viladomiu en aquest cas.
Aquest mecenatge s’allargava fins a fer-se càrrec del manteniment i decoració del temple.
Dissortadament en la guerra del 36 foren cremades les imatges de sant Marc, sant Josep,
sant Jacint i sant Tomàs que havia creat l’escultor Flotats de Barcelona.
En 1952 el Sr. Viladomiu es proposa reparar la destrossa que uns bàrbars havien comès i
retornar l’art a l’església vilment i estúpida sacsejada durant la guerra.
Les parets nues del presbiteri invitaven a prendre una decisió ambiciosa, atrevida i apassionant. Es tractava de fer-hi uns murals monumentals que canviarien l’aspecte de nuesa
total i serien l’admiració de tothom. No és d’estranyar, doncs, que a l’hora de buscar
artistes per a la decoració del presbiteri acudissin a pintors que oferissin les majors garanties. A Torres Prieto el tenien ben a prop i la seva trajectòria com a pintor tenia els suficients atributs com per a encarregar-li aquest ambiciós projecte i donades les característiques de la seva pintura, oferir-ne una realització encertada.
Considerem que les pintures, –4 grans plafons,– que abasten les parets del presbiteri de
l’església de sant Marc de Viladomiu Vell mereixen una especial atenció. En elles sant Josep
hi juga un paper preeminent.
A l’hora de fer una anàlisi de les escenes de personatges vestits amb hàbits, mantells,
túniques, capes o vestits vaporosos, inflats, folgats (balders), som conscients del risc que
comporta de caure en incongruències anatòmiques o actituds i gestos impossibles.
També valorem la perspectiva que tindrà l’espectador d’una pintura col·locada a 5-6 metres d’alçada. Ens sentim contents de poder incorporar un artista més a la llista dels pintors
que amb més o menys assiduïtat toquen la temàtica religiosa i de donar-ne a conèixer part
d’aquesta obra executada en l’església d’un nucli poc nombrós d’habitants com és la
Colònia Viladomiu Vell.
Donant un lleuger repàs als diversos episodis comencem per comentar la tela situada a l’esquerra del presbiteri que, de manera clara i rica de color, tracta la tradicional escena del
Naixement de Jesús.
Torres Prieto ha elaborat l’escena del Naixement ( 270 x 200 cm) amb una composició que
inclou els personatges essencials més dos pastors i un àngel. Maria està agenollada en
actitud de recolliment, posat natural i serè, amb els braços creuats sobre el pit i la mira-

A l’esquerra, Desposoris de Josep i Maria

A dalt, naixement de Jesús.
A baix, Maternitat.
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da vers l’Infant. Vesteix mantell de color blau i va nimbada.
Josep, també agenollat, amb els braços oberts, joiós al
contemplar Jesús que inicia el gest d’incorporar-se. Josep
vesteix túnica i mantell de color marró. Tant Josep com el
Nen van nimbats. Els dos pastor resten dempeus, vesteixen
túniques de color verdós i mantells verd l’un i marró l’altre.
Completen l’escena l’àngel a la part superior i el bou i la
mula a la menjadora.
L’altra tela, –(385 x 172 cm)–, tracta el tema del desposori de
Josep i Maria. En un pati porticat Josep i Maria es donen la mà
mentre el sacerdot els beneeix. Maria amb vestit blanc i mantell de color blavós mostra una expressió dubitativa i té la mirada perduda. Completen l’escena quatre personatges situats en
últim terme i altres dos a primer terme, de perfil, aparentment
deslligats del moment que es viu en la cerimònia.
L’altre tema és la mort de sant Josep, (270 x 200 cm). En
aquest episodi la situació dels personatges i la seva anatomia
ens crea dubtes estructurals. L’escena representa Josep moribund, acompanyat de Jesús, dempeus, i Maria agenollada al
peu del llit. Un tema poc freqüent en la nostra pintura. Ens
recorda, (només en l ‘ubicació dels personatges) l’obra de
Goya “la mort de sant Josep” que guarda el Monestir de
sant Joaquim y santa Anna de Valladolid. En la pintura de
Goya tant Jesús com Maria resten asseguts.
Jesús predicant entre els doctors de la llei. Aquest és el tema
d’aquest plafó, –(385 x 172 cm)–, que ens situa dins un temple on Jesús, rodejat de set personatges, mostra amb la mà
estesa el llibre de la saviesa d’on extreu les ensenyances que
deixen bocabadats als mestres de la llei, amb cares d’admiració i sorpresa. Jesús porta el vestit blanc i ostenta aurèola.
La gamma dels vestits dels mestres passa d’un marró fosc a
uns liles combinats.
La composició és d’una total placidesa, combinada amb una
harmoniosa gamma de colors que creen una atmosfera de
serenor i benestar.
És el conjunt d’aquestes pintures que, tot i tractar una temàtica freqüentment emprada, captiven l’atenció i aporten els
valors d’una plasticitat ferma i valenta, expressada amb traços segurs i ben definits.

Jesús al temple
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TA R R A G O N A

L’Obra de l’escudeller barceloní
Llorenç Passoles conservada al Museu
Diocesà de Tarragona
per JOSEP A. CERDÀ I MELLADO

D

urant una visita a la reserva del Museu Diocesà de
Tarragona vam poder identificar algunes obres realitzades, molt probablement, per l’escudeller i rajoler barceloní
Llorenç Passoles, una de les figures cabdals de la producció
de ceràmica catalana.
L’obra de Llorenç Passoles ha estat objecte d’un acurat treball d’investigació per part de Sílvia Canalda Llobet, professora del departament d’història de l’art de la Universitat de
Barcelona, que va preparar la seva tesi doctoral sobre les
rajoles historiades que aquest ceramista va fer per al convent
de Sant Llàtzer dels pares franciscans de Terrassa, que encara es conserven in situ al claustre (CANALDA 2000a: 42–51)
(CANALDA 2000b: 49–64). Passoles és conegut també pels
plafons sobre la vida de sant Pau que decoren el vestíbul de
la Casa de la Convalescència, a Barcelona (LLUBIÀ, BATLLORI 19742: 134-136), així com per altres obres que se li atribueixen, com ara els dos grans plafons sobre la batalla de
Lepant que decoren les parets laterals de la capella del Roser,
a Valls (MARTINELL 1924). Alguna obra seva duu la signatura del mestre escudeller, per la qual cosa no és difícil de reconèixer els seu peculiar estil pictòric en altres obres anònimes
(ALBERTÍ 2000: 38-48).

Plafó amb la Verge del Roser. Atribuït a Llorenç Passoles
(ca. 1640 – ca. 1650). Procedeix de la parròquia de Sant
Martí de Maldà (l’Urgell). Museu Diocesà de Tarragona.

Llorenç Passoles fou fill del també escudeller barceloní
Miquel Passoles i de Paula, i nét de l’escudeller i gerrer Rafael
Passoles. Al seu temps, també, el seu fill Pau, va ser escudeller. Amb la mort de Pau s’extingí la nissaga dels Passoles
com a ceramistes. Sabem que vivia al quarter de Sant
Francesc, al carrer dels Escudellers, on tenia una casa amb
l’obrador, amb dos portals: un, el de la casa, i l’altre, el de
l’obrador, on s’accedia pel carrer de la Mare de Déu, dit així
en record d’una capelleta que hi havia a la casa de n’Estaper.
El dia 13 de setembre de 1631 es va casar amb Eulàlia Tàsies,
filla de Bernat Tàsies, paraire de Barcelona, i d’Aldonça. Uns
anys més tard, vidu, es casà en segones núpcies amb Maria
Ferrer, filla d’Antoni Ferrer, pagès de Torrella, i d’Elisabet. En
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Frontal d’altar amb Santa Anna Trinitària (fragment), atribuït a Llorenç Passoles (ca. 1640 – ca. 1650).
Procedeix de la parròquia de Sant Martí de Maldà (l’Urgell). Museu Diocesà de Tarragona.

diverses ocasions va nomenar procuradors perquè s’encarreguessin de solucionar certs assumptes que la documentació
no detalla, però que podrien estar vinculats amb el cobrament de diners que se li devien per encàrrecs que va executar a diversos llocs del territori català. Fou parroquià de Sant
Jaume. Va desenvolupar càrrecs a la confraria dels Escudellers, com el de clavari, prohom i prohom primer (aquest
càrrec, durant els anys 1670-71, 1674-75 i 1679-80). Va
morir l’any 1683.
Un fet sorprenent, o si més no, interessant, és que dues
obres atribuïdes a aquest mestre escudeller procedeixin de
la parròquia de Sant Martí de Maldà, a la comarca de
l’Urgell. Sorprèn, perquè el nostre personatge va ser l’autor
(segur o probable) d’importants encàrrecs que només
podien sufragar alguns particulars o institucions d’alt poder
adquisitiu. Tenint en compte la distància entre Sant Martí
de Maldà i Barcelona, la pregunta és òbvia: qui va ser la
persona (o persones) que varen finançar els plafons de
ceràmica? Com es varen posar en contacte amb Llorenç
Passoles? De moment no tenim respostes satisfactòries per
donar solució a aquests interrogants.

24

Al fons del Museu Diocesà tarragoní es
conserven, com a mínim, tres obres perfectament atribuïbles a Llorenç Passoles: un plafó amb la representació de la
Verge del Roser, un fragment d’un plafó
amb les figures de sant Sebastià i sant Roc, i un tercer plafó,
del qual només es conserven onze rajoles, on es representa
la Verge Maria amb el nen Jesús i Santa Anna.
El plafó de la Verge del Roser
La relació de Llorenç Passoles amb la temàtica de la Verge del
Roser és una constant en la vida d’aquest mestre. Ja hem dit
abans que se li atribueixen els dos plafons al·legòrics de la
batalla de Lepant que hi ha a la capella del Roser de Valls,
però també fou l’autor d’una sèrie de plafons o frontals d’altar on està representada la figura mariana, sola o acompanyada d’altres sants. L’any 2005 vam publicar un article il·lustrat amb algunes imatges del Roser que li atribuïm (CERDÀ
2005: 42-45). Es conserva un frontal d’altar amb la seva
signatura a l’església de Santa Maria de Palau-Solità; un
altre, anònim, al Museu Episcopal de Vic; un tercer frontal,

també anònim, al Museu Vicenç Ros, a Martorell (amb la
verge del Roser, sant Francesc d’Assís i sant Antoni de
Pàdua), i un quart, al Museu del Cau Ferrat, a Sitges, amb el
Roser acompanyat de sant Pere de Verona i sant Domènec.
La singularitat del plafó de Tarragona és que correspon a un
“quadro” (com es deia aleshores) format per 20 rajoles (5
fileres i 4 columnes), amb les línies de tanca o marc corresponent, per la qual cosa es tracta d’una imatge exempta, és a
dir, no formava part d’un frontal, com les altres representacions. Fa 67,4 x 54 cm. La Verge se situa al centre del plafó
amb el nen al braç esquerre, ambdós envoltats per un rosari
fet de petites rosetes. Al capdamunt, quatre flors vistes per
sobre que formen la figura d’una creu. Fora de la tanca del
rosari, a cada costat, hi podem veure una gran flor. A la part
superior del quadre, la característica línia horitzontal blava
amb la qual Passoles simbolitzava el cel, i el cap d’un angelet a cada extrem, molt semblant als que figuren al vestíbul
de la casa de la Convalescència.
La Verge del Roser de Tarragona és una de les composicions
més ben aconseguides de Llorenç Passoles. La finor i la seguretat de les pinzellades (en contraposició a altres figures
seves) així com els colors emprats (en especial, el groc verdós
de la túnica del nen Jesús) suggereixen que podria tractar-se
d’una obra primerenca seva, potser de la dècada dels anys
40-50 del segle XVII, quan l’autor deuria tenir entorn dels
quaranta anys.
Aquesta obra va ser donada a conèixer per primera vegada
l’any 1925 (SERRA I BOLDÚ) i, posteriorment, l’any 1992
(RAMON 1992: 209).
El frontal de Santa Anna Trinitària
Una altra obra seva, potser coetània, seria el fragment de
plafó format per onze rajoles amb les figures de Santa Anna
Trinitària, Maria i Jesús. Es tracta d’un frontal d’altar. Fa uns
67,5 x 40,5 cm. Els reversos de les rajoles estan numerats per
poder-les col·locar en l’ordre correcte. Les cinc rajoles de la
primera filera duen els números 65, 66, 67, 68 i 69; les de la
filera central: 50, 51, 52, 53 i 54. La rajola de la tercera filera té el número esborrat. A més, n’hi ha de soltes (les rajoles
que duen els números 10, 21 i 35). Com que es tracta de la
part central, per obtenir un frontal rectangular amb aquestes
onze rajoles caldrien, com a mínim, cinc fileres de 15 rajoles,
és a dir, un total de 75 rajoles. A cada costat es veu el marc
pintat que separa les figures centrals de la decoració floral

que hi ha a dreta i esquerra,. mentre que a la part superior
es pot veure el característic dibuix inspirat en un brodat que
apareix en altres obres seves i dels seus contemporanis.
El frontal de Sant Sebastià i Sant Roc
La tercera peça correspon a un altre fragment de frontal d’altar. La part central la formen 30 rajoles amb les figures de
Sant Sebastià, a l’esquerra, i de Sant Roc amb el seu inseparable gos, a la dreta, amb un fons d’arbres. Fa 209 x 120 cm.
El marc de tanca està format per una ampla banda de color
verd entre dues bandes més primes de color groc. Envoltant
el marc central, hi ha tres columnes i cinc fileres de motius
vegetals inspirats en temàtica tèxtil i als laterals de cada plafó,
una sanefa de motius florals, molt característica de l’obrador
passolià. A la part superior hi ha, altra vegada, la sanefa de
brodats. El plafó que es conserva al Museu tarragoní és,
actualment, molt més gran, ja que conté rajoles que no pertanyen a l’original (per exemple, les dues fileres de la part
inferior) i les rajoles de la sanefa dels marges superior i inferior. També hi ha rajoles col·locades fora de lloc. En total, al
plafó original hi hauria quinze rajoles i mitja d’amplària i cinc
fileres de rajoles d’alçària; és a dir, un total de 80 rajoles.
Aquest frontal és, de les tres obres atribuïdes, el de pitjor
qualitat artística. La pinzellada és més insegura i les ombres
ocràcies empastifen massa el dibuix. Ja no hi apareix el color
groc-verdós, tan característic de les obres de la primera meitat de la dissetena centúria. El conjunt recorda el frontal d’altar de Sitges, i les figures de la Casa de la Convalescència, de
Barcelona que varen ser pintades entre els anys 1679 i 1681
(a la mort del pare l’obra va ser continuada pel seu fill Pau).
Les figures representades, sant Sebastià i sant Roc eren, juntament amb sant Cristòfol, els sants advocats contra la
pesta, una epidèmia que va delmar la població catalana l’any
1652-53 i que va rebrotar posteriorment, encara que no amb
tanta virulència. No té res d’estrany, doncs, que aquests dos
sants hi siguin representats. Per les característiques estilístiques del plafó i per la temàtica el faríem d’un moment posterior al final de l’episodi de la pandèmia, és a dir, de la segona meitat de la dècada dels anys 50 en endavant.
Queda per resoldre el problema de qui va encarregar els dos
plafons a aquest conegut ceramista barceloní (al Museu
Diocesà de Tarragona hi ha dos plafons més que també procedeixen de Sant Martí de Maldà: un, amb la representació de
Maria Magdalena i l’altre, amb les Ànimes del Purgatori), amb-
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dós de la segona meitat del segle XVII, obres de gran qualitat
artística. No hem trobat cap lligam familiar directe o indirecte
entre els Passoles i Sant Martí de Maldà. Existeixen importants
plafons encarregats a escudellers barcelonins procedents d’altres parròquies de les comarques de l’interior de Catalunya,
com la de Sant Antolí, prop de Cervera, on hi havia fins l’any
1936 un frontal amb la figura d’un miracle de sant Isidre, plafó
que ara es conserva al Museu Comarcal de Cervera, obra que
vam atribuir a l’escudeller Pere Marras pel fet d’estar casat
amb una noia d’aquella parròquia i per la coincidència cronològica entre aquest fet i la data del matrimoni.
La Dra. Sofia Mata, conservadora del museu tarragoní, ens
va fer saber que la família del canonge de la seu tarragonina
Ramon Foguet, un personatge que va realitzar importants
encàrrecs d’obres d’art al segle XVIII, procedia de Sant Martí
de Maldà. Queda oberta, doncs, la possibilitat que avantpassats d’aquest canonge, segurament personatges d’una certa
notorietat social, encarreguessin aquestes obres a alguns
dels més destacats escudellers barcelonins del moment. Per
les evidències que han quedat, Llorenç Passoles deuria ser un
d’ells.

Frontal d’altar (detall)
amb les figures de Sant
Sebastià i Sant Roc.
Atribuït a Llorenç Passoles
(ca. 1653 – ca. 1683).
Procedeix de la parròquia
de Sant Martí de Maldà
(l’Urgell). Museu Diocesà
de Tarragona.
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TERRASSA

La caldera bullent convertida en pila
baptismal
per JOSEP M. MARTÍ BONET

F

a vint-i-un anys que els bisbats catalans i la Fundació Caixa
de Pensions presentaren amb èxit al palau Macaya de
Barcelona una singular mostra recordada per molts i evocada
en els catàlegs impresos, anomenada Thesaurus. L’art al bisbat
de Catalunya 1000/1800. En aquesta exposició hi havia el
retaule de sant Quirze i santa Julita. Abans de l’exposició fou
restaurat i en aquesta intervenció reaparegueren sectors de la
pintura que el temps havia convertit en taques indefinides,
com la panoràmica de boscos i ciutats que es veien (o millor
dit: abans, no es veien) a través dels finestrals. Però també hi
havia una escena molt ingènua en la qual sant Quirze aprofita l’aigua bullent de la caldera en la qual es troben ell i la seva
mare per batejar els qui, per la predicació de sant Quirze, foren
convertits al cristianisme. En la restauració, doncs, advertirem
que no hi hagué confusió en creure que l’aigua que era llançada sobre el cap dels batejats fossin petites taques blanques.
Sabem per la llegenda àuria que era l’aigua de les fonts baptismals que en aquesta ocasió era blanca, no incolora, perquè
procedia de la caldera del martiri, tota ella bullent.
El retaule de sant Quirze i santa Julita (fill i mare) fa 250 x
280 cm. i és de tremp sobre fusta amb veladures a l’oli.
Procedeix de l’església de Sant Quirze del Vallès i actualment
es pot contemplar permanentment a una de les sales de la

Pia Almoina, amb el nombre 19 d’inventari del Museu Diocesà de Barcelona. Les escenes es distribueixen en tres carrers de dos pisos; el central i tres a cadascun dels laterals. Els
marcs són amb maçoneria de forma semicircular, en què
apareixen els escuts de la ciutat de Barcelona.
A la taula central es troben els sants titulars: Julita asseguda
en un tron de fusta i el seu fill Quirze dret davant d’ella, ambdós amb els atributs del seu martiri: la gran serra, el gran
ganivet i els claus.
Sobre la taula central, en forma de punta o coronament,
figura el calvari amb Maria i Joan Evangelista.
Als carrers laterals trobem les escenes de llur martiri: la narració s’inicia al pis superior del costat esquerre quan, el prefecte Alexandre tracta inútilment de persuadir Julita i Quirze
perquè renunciïn a la seva condició de cristians. El prefecte
vol que sacrifiquin a un ídol al temple de Tars (Cilícia).
A la segon escena, els botxins flagel·len amb fuets emplomats el nen (fill de Julita) davant del prefecte i d’altres membres del tribunal.
En l’últim compartiment de l’esquerra hi ha una escena de
gran ingenuïtat per part del mateix Quirze, que segons la “llegenda àuria” tindria tres anys en aquell moment, i predicava
la fe en presència de la seva mare Julita i d’altres companys de
presó encadenats, mentre a l’altre costat de la porta es troba
un canceller que escolta atentament la doctrina cristiana.
En el costat dret de l’escena més alta es representa amb un
cruesa esborronadora el martiri de sant Quirze, que fou trossejat amb una serra per dos botxins davant de la seva mare.
El Pare etern rep l’ànima (cos i esperit) del sant nen.
L’escena del mig-esquerre representa Quirze i Julita –aquest
és l’episodi al qual ens hem referit al principi de l’article–
immersos en una caldera d’aigua bullent, ocasió aprofitada
pel nen Quirze per batejar amb aigua fumejant el grup de
fidels conversos que imploren el baptisme.
Per últim, mare i fill són decapitats per ordre del prefecte que
assisteix a l’escena. Al costat de les víctimes apareix Crist,
acompanyat d’un cor d’àngels que s’atansa per recollir les
seves ànimes i conduir-les a mans de Jesús, per ser emportades cap al cel.
És ben cert que és una notable obra d’art: el colorit utilitzat
és molt ric, es combinen hàbilment tonalitats fredes i càlides
que, pel seu contrast, injecten vitalitat al conjunt cromàtic.
Els fons arquitectònics i finestrals serveixen per resoldre el
problema de la perspectiva que ja preocupava a pintors d’a-
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questa època, i sembla que vol iniciar les tècniques i temàtiques dels fons del renaixement per a abandonar la monotonia dels fons gòtics.
Molts tècnics en la història de l’art volen veure en aquest
retaule la mà d’Huguet. I és que és ben cert que, si el comparem amb les pintures dels magnífics retaules de Sant
Vicenç de Sarrià –que actualment s’exposen a les sales del
Museu d’Art de Catalunya, a Montjuïc–, hi ha escenes i postures que semblen haver estat calcades de les del nostre

Escena del
bateig amb
aigua bullent i
detall (dalt)
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retaule. Malgrat tot, com exposa –i possiblement prova la
professora Lacarra–, molt probablement cal atribuir-lo a
Pere Garcia de Benabarre. Aquest artista era aragonès, i la
seva activitat es desenvolupà a Saragossa, Barcelona,
Benabarre (Osca) i Barbastre (Osca) durant la segona meitat
del segle XV. El 1455 arriba a Barcelona i es coneix amb els
hereus del famós Bernat Martorell, els quals el van contractar per cinc anys a partir del dia 1 de gener del 1456.
Aquests hereus eren Na Bartomeua Falguera, vídua de
Bernat Martorell, i el fill d’aquest, també anomenat Bernat.
Allà també coneix el pintor Huguet. L’objectiu del contracte
era portar a terme les pintures ja començades pel seu espòs
i pare, i iniciar altres treballs –com podria ser el retaule major
del poble precisament de Sant Quirze, situat a prop de
Terrassa–.
Al final de la seva vida residí a Benabarre, d’aquí la seva
denominació a part de Pere García.

T O R T O S A

Dues piques baptismals d’immersió a
la diòcesi de Tortosa
Per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

A

la diòcesi de Tortosa, entre d’altres elements antics
d’ús litúrgic, es conserven algunes piques baptismals
d’immersió d’època medieval. D’entre les conegudes,1
nosaltres hem pogut accedir i estudiar dues d’elles: les
situades a l’antiga església parroquial de Pinyeres (Batea,
comarca de la Terra Alta) i la que es troba dintre de les
runes de l’antiga església del lloc de Fullola (Tortosa,
comarca del Baix Ebre). Tal com veiem aquestes piques es
conserven a dos edificis que en un moment donat serviren
de parròquia, però que el despoblament patit per ambdues poblacions durant l’època moderna impediren que
aquestes peces fossin substituïdes per d’altres més modernes i més adequades al canvi de ritus de bateig esdevingut
a finals de l’edat mitjana.
La primera de les piques està situada dintre del temple de la
Transfiguració en el lloc deshabitat de Pinyeres, en l’actual
terme municipal de Batea. Aquest temple presenta una sola
nau de planta rectangular i capçalera plana. L’element més
remarcable d’aquesta església és la presència de diversos arcs
diafragma apuntats que sostenen unes lloses de pedra que
conformen la coberta, tècnica constructiva característica
d’alguns edificis religiosos de la zona.

Pica baptismal de l’antiga església de Pinyeres (Foto:
Joan-Hilari Muñoz).
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La pica (figures 1-2) està obrada amb un únic bloc de pedra
sorrenca de color groguenc i medeix 98 centímetres d’alçada per 103 centímetres de diàmetre; el gruix és de 10 centímetres. La conca té un diàmetre de 88 centímetres i alçada
de 52 centímetres. La peça està situada al sector meridional
de l’antic temple parroquial, enfront de la porta d’entrada.
Es troba adossada a un dels arcs diafragma de l’edifici i presenta una mena de base treballada en el mateix bloc de la
conca on eren submergits els infants en el moment de rebre
el baptisme. No presenta cap altra decoració epigràfica ni
escultòrica que una senzilla motllura aplicada a la vora. La
cronologia de la peça no està del tot clara, però podríem
pensar que fou obrada durant el segle XIII, ja que fou durant
aquest segle que segons l’estudiós Joan Fuguet hi fou construïda l’església de Pinyeres, ja que l’any 1280 el comanador
de Miravet hi va atorgar un carta de poblament a aquell lloc.
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L’altra peça es troba situada enmig de les ruïnes de l’antiga
església del lloc deshabitat de Fullola, dintre del terme municipal de Tortosa. Aquest antic poblat fou propietat de la nissaga
dels Montcada després de la conquesta cristiana i a principis
del segle XIII Ramon de Montcada hi va atorgar dues cartes de
poblament a diferents pobladors. Durant l’edat moderna patí
un seguit d’atacs piràtics que motivaren la seva desaparició
com a nucli habitat. Actualment només resten en peus alguns
elements del castell d’aquell lloc: una torre circular, uns quants
murs de tancament, les restes de l’església i un seguit d’antics
masos als voltants de l’antiga fortalesa.
L’església on es troba la pica està enrunada i només conserva les parets perimetrals i dos arcs diafragma apuntats que
sostenien la coberta a dues aigües, actualment desapareguda. El moment en que fou construït aquest temple no està
gens clar perquè ens manquen documents, però el podríem

situar o bé a finals del segle XIII o a principis del següent.
Similar datació sembla presentar la pica d’immersió que tot
seguit presentarem.
Aquesta peça (figures 3-4) es troba a la part sud de l’antiga
església del lloc, en una zona que originalment estava a sota
del cor del temple, a jutjar per les empremtes deixades per
les bigues de fusta desaparegudes en els murs. Fou obrada
en un sol bloc d’una pedra calcària dura de tons grisosos. No
presenta cap mena de decoració exterior i té les següents
dimensions: 106 centímetres de diàmetre exterior, una alçada de 62 centímetres i un gruix de 14 centímetres. La seva
conca interior té un diàmetre de 77 centímetres i una alçada
de 48. A causa de la manca de vigilància del lloc la pica mostra un cop recent que ha provocat el trencament d’un fragment de la vora.
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Pica baptismal de l’antiga parròquia de Fullola. (Foto:
Joan-Hilari Muñoz).

1 A més de les dues que tractarem, sabem de l’existència d’altres
piques d’immersió a l’antiga església de Berrús (Riba-roja d’Ebre) i a
l’ermita de sant Julià (Alfara de Carles).
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URGELL

Piques baptismals de la Val d’Aran
per JOSEP M. AMIELL

D

ins l’art religiós, que les esglésies de la Val d’Aran han
pogut conservar al llarg dels segles, malgrat destruccions
i pillatges, hi trobem les piques baptismals, que tenen una singularitat remarcable en quasi be totes les esglésies parroquials.
Endevinem en totes elles un desig, una intenció, per part del
qui va manar-ne l’ execució, que la pica baptismal tenia una
missió important en la vida cristiana i, per tant, mereixia per
part de l’artista un execució acurada i bella. No és agosarat
de dir que la Val d’Aran és un lloc on es troben un conjunt
de piques romaniques úniques dins les diverses comarques
de Catalunya.
En parlar de les piques que es guarden dins les esglèsies, trobem tres camps:
-Piques baptismals d’immersió.
-Piques baptismals utilitzades avui.
-Piques beneiteres.
Piques d’immersió
Referent a les piques baptismals d’ immersió, algunes d’elles
s’han conservat dins les esglésies gràcies que van ser destinades a guardar l’oli –un bé escàs a la Val d’Aran-, que els
fidels oferien en petites quantitats i que depositaven dins la
pica i que servia per al culte i per a la il·luminació del temple.
Dit oli ere ben guardat amb pany i clau. Algunes d’elles són
ara adossades al mur de l’església, altres separades.
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Pica baptismal de Santa Maria de Tredós.

D’aquestes trobem: a Santa Maria de Tredòs, una pica d’immersió amb forma de cap de peix o animal fantàstic, amb
dos grans ulls, de 85 cm. de llargada; a Santa Eulàlia d’Unya,
una pica rectangular de 118 cm. de llargada. La cara frontal
té una abundant decoració de línies ondulades, quadrats i
cercles amb dues creus; a Santa Maria d’Arties i a Sant
Andreu de Salardú tenen simbolismes semblants a un dels
costats de la pica: hemisferes, creu, barres. La pica d’immersió de Sant Esteve de Betrén té una realització tosca amb tres
creus gregues d’incisió poc definides A Sant Miquèu de
Vielha, es conserva a l’atri de l’església una possible pica
d’immersió en forma de banyera dins un gran bloc de pedra
negra irregular en la seva part exterior, però amb un buidat
fet amb cura; li falta el fons. No podem descartar que alguna d’aquestes piques tinguessin un destí funerari.
Església de sant Pèir de Bausen: Fa uns tretze anys, en
unes obres de millorament de la sagristia de l’església, en
renovar el paviment de fusta, en el subsòl, en un espai d’uns
6 metres quadrats i una profunditat de 1’25 metres, va aparèixer una gran pedra rectangular de 177 x 130 cm. en el seu
exterior i 57 cm d’altura; les mides del buidat interior són de
138 x 79 cm i una profunditat de 25 cm. No està foradada,

Pica baptismal de Santa Eulàlia d’Unya.

però sí que, al mig d’un dels laterals, té una concavitat de 25
per 25 cm., formant un segon petit recipient en forma d’embut. Hi ha signes que havia tingut una gran tapa de fusta per
protegir el seu interior. I amb els forats que hi ha a la pedra,
potser tenia una reixa per protegir-ne l’accés. En construirse totalment l’església i la sagritia al s.XVIII, segurament
sobre l’església antiga, aquest possible baptisteri va ser
col·locat en un angle del subsòl de la sagristia, espai que
devia ser destinat a guardar aliments, com en totes les esglésies d’Aran, espais que es coneixien amb el nom de graners.
Si realment va tenir funcions baptismals, ve a ser una peça
única, d’unes característiques peculiars i pròpies d’un ample
baptisteri d’immersió. Aquesta peça demana un estudi
exhaustiu i comparatiu amb altres possibles descobertes.
Piques baptismals
Fou en els S. XII i XIII quan van aparèixer una gran quantitat
de piques baptismals amb tres elements diferenciats: vas,
peu i base.
Podríem remarcar en elles les següents característiques:
-La qualitat del material. Totes elles són de marbre blanc o
tirant a gris, i alguna pica, quasi negra. Dit material no
sempre podien trobar-lo pròxim al lloc on les piques estan
ubicades. Són d’una pedra dura que no ha sofert cap
deteriorament al pas del temps.

-Cal destacar també la grandària de les piques, algunes
d’elles superen el metre de diàmetre. Així: Escunhau,
Tredòs, Unha... Algunes d’elles tenen motius ornamentals, sobretot al vas i també al peu i a la base.
Les piques tenen tres parts clarament diferenciades: el vas
amb decoració o sense. El peu que en algunes d’elles és
decorat, i així també la base. Fem la següent relació de tres
tipus de piques:
-Piques amb temes vegetals. El vas és abraçat per una tija
ondulada i de cadascuna de les corbes sorgeixen uns
brots secundaris que es cargolen vers l’interior en forma
d’espiral; dels seus angles surt alguna fulla, així a: Begós,
Vielha, Betlan, Montcorbau.
-Piques amb figures humanes o animals, acompanyades
de flors de lis, arcs... Les trobem a Escunhau, Gausac,
Casau i Vilac.
-Piques amb altres elements decoratius: Aubert, tres
soguejats de gran finura, concèntrics a la part inferior del
vas. Gessa, amb una creu al mig del vas. Bossost, diversos
anells que van buidant la pedra fins a aproximar-la a la
base suprimint el peu. Tot té una harmonia dins una gran
simplicitat.
-Altres piques fan de mal datar, però algunes poden considerar-se romàniques malgrat que no tinguin cap decoració.
Piques beneiteres
Seria interessant d’aprofundir en l’estudi de les piques beneiteres i saber si el seu ús anava destinat des del començament
a contenir l’aigua beneita.
Trobem vuit piques que podem comsiderar-les romàniques.
Totes elles tenen una decoració molt semblant a la de les
piques de batejar. Una part d’elles estan incrustades al mur
de l’església, i no tenen peu; la decoració no és solament a
la part que queda visible, sinó que dóna el tomb i ara està
oculta. En elles es veu que havien tingut un peu i, per tant,
no adosades al mur, havien estat foradades per evacuar l’aigua. Les dimensions són d’uns 40 cm de diàmetre. La pregunta que un es pot fer és si realment la seva funció al seu
origen va ser solament per contenir aigua beneita o per
alguna relació amb el baptisme.
Les esglésies que tenen piques beneiteres amb decoració
romànica són: Begós, Escunhau, Gausac, Casau, Mont, Vilamòs, Vila, Arrós... Aquests tres últimes, amb peu i separades
del mur.
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Posem una mostra fotogràfica de dues piques baptismals,
malgrat que sigui difícil l’elecciò entre elles
Pica de Sant Pèir d’Escunhau. Pica baptismal de marbre,
amb un diàmetre de 104 cm., l’interior 83 cm. Un peu llis, de
poc diàmetre, no proporcionat amb la pica. La decoració és
la següent: hi veiem una zona dividida en dos frisos horitzontals que desemvolupen un tema vegetal amb una tija ondulant i altres secundàries. A la part inferior, presenta un tema
geomètric format per cercles i semicercles secants. Després
ve la temàtica figurativa i simbòlica: un rectangle amb una
figura humana que sosté amb la dreta un bordó amb un
ocell (simbol del poder?), o és un bàcul en forma de T, que
faria referència a la creu del calvari; amb la mà esquerra
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sosté un objecte dificil d’identificar. Al segon compartiment
apareix l’Agnus Dei amb l’afegiment d’un bordó amb la creu
(apareix també aquest símbol a la pica de Sant Andreu de
Casau). A continuació, una figura humana dempeus amb els
braços estirats, que porta un martell i una destral. Segueix
una màscara o testa ovalada en la part superior i una flor de
lis a la inferior. Acaba la decoració amb un crismó semblant
al que hi ha a la porta de la mateixa església. Aquestes tres
ultimes figures són incloses en cercles delimitats, un d’ells,
per un soguejat i l’altre amb una senzilla banda, i per les flors
de lis i una testa o màscara en els seus angles.
Pica baptismal de Sant Esteve de Montcorbau: Aquesta
peça té els tres elements ben diferenciats: vas, peu i base. El

Pica baptismal de Sant Pèir d’Escunhau.

Pica baptismal de Sant Esteve de Montcorbau.

vas amb base aixamfranada té un diametre de 82 cm i l’interior de 64 cm. L’ornamentació conté el tema freqüent en altres pìques de la Val: una tija ondulada, que es desdobla en
espirals oposades en cada una de les corbes, amb l’afegit
d’un conjunt de rebrots, constituïts per fulles corbes.
El peu és una columna de secció circular dividida en compartiments rectangulars acabats en arcs cecs separats per uns

triangles i en la part superior una ziga-zaga coronada per un
anell sota el vas. La base és formada per unes motllures circulars i, entre elles, unes hemisferes amb un recorregut circular. Aquesta peça té una gran qualitat tècnica i és molt
semblant en decoració i qualitat a les de Sant Pèir de Betlan
i Santa Creu de Begós.

Gràfic descriptiu
de la pica
d’Escunhau,
tret de ”Catalunya
Romànica”
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L’any 2004 L’albergueria, Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic,
va crear l’exposició “LA PICA BAPTISMAL. On hi ha aigua hi ha vida.”
L’exposició serví, d’una banda, per a parlar del significat de la pica
baptismal, i de l’altra, per a mostrar l’evolució tipològica i artística de
la pica com a element escultòric, al llarg dels segles, des de les piques
preromàniques fins les dels nostres dies, amb exemples escollits d’entre les desenes i desenes de piques baptismals del nostre bisbat. Ha
semblat oportú de recuperar els textos de l’exposició i les piques
seleccionades en aquest número de la revista Taüll on es fa una certa
incidència en aquest tema, per compartir d’aquesta manera una
aproximació senzilla però precisa al món del baptisme.

Les piques baptismals. Una aproximació teològica i artística.
On hi ha aigua, hi ha vida
per NARCÍS RIBA I CODINA

O

n hi ha aigua, hi ha vida, i on no n’hi ha, desert. Per això
l’inici de la participació en la vida del Senyor ressuscitat
-el Baptisme- té l’aigua com a signe. Igualment veiem unida
l’aigua a accions de neteja, de purificació. Bo i rentats, la vida
pot començar i continuar a pler, alliberada de brutícies que
l’enterbolien i la frenaven.
L’aigua com a element ritual que purifica i dóna vida és força
universal. La tradició cristiana dóna significació nova a ritus
habituals entre els jueus en temps de Jesús i de la primitiva
Església, per no anar més lluny.
Els sacerdots del temple de Jerusalem acomplien la purificació
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pel bany de l’aigua abans de realitzar llur servei. Deduïm del text
evangèlic que altres grups, per exemple els fariseus, cercaven la
puresa ritual per mitjà del bany en diverses circumstàncies.
Els papers de Qumran prescriuen banys de purificació semblants entre els essenis, a les comunitats del desert de Judà;
i bé que els costava d’omplir la piscina al desert! La missió de
Joan Baptista en aquells paratges, vora el Jordà, comportava
un baptisme de conversió: el perdó dels pecats i la preparació del nou poble que havia d’acollir l’arribada del Messies.
Jesús mateix s’hi solidaritzà inaugurant allí el seu anunci del
nou Regne.
No és estrany, doncs, que l’Església primitiva atorgués al
bany de l’aigua el caràcter de signe eficaç de la fe en
Jesucrist, mort i ressuscitat, i d’entrada a la comunitat cristiana amb la consegüent conversió de la vida anterior. Els pares
Tertul·lià i Hipòlit (s.II-III) parlen de la benedicció de l’aigua
amb paraules rituals, que repassen accions en què Déu ha
aportat salvació per mitjà de l’aigua.
Vint segles d’Església registren dues formes de celebrar el
bany baptismal: per immersió –el candidat entra a l’aigua– i
per infusió –l’aigua és vessada al cap del candidat–. En la
immersió el catecumen entra a l’aigua i s’hi submergeix per
tres vegades amb la invocació de les Persones trinitàries o bé
amb la resposta a la triple pregunta sobre la fe en el Pare, el
Fill i l’Esperit Sant.
La immersió expressa més significativament el nou naixement
per l’aigua i l’Esperit: el candidat s’ha tret els seus vestits, és
acompanyat per un diaca que exerceix el ministeri de l’Església,
en sortir és vestit amb la novetat d’una vestidura blanca.
La Didakhé, un document escrit a cavall entre el segle primer
i el segon, prescriu el bany baptismal amb aigua viva; tanmateix admet la infusió si l’aigua escasseja. De fet l’Orient ha
conservat les dues formes, mentre l’Occident ha perdut la
immersió pràcticament a partir dels segles XIV o XV. El ritual
actual les proposa totes dues en pla d’igualtat.
Baptisteris antics fan pensar que coexistia la immersió total
amb l’entrada a l’aigua només fins els genollis i la infusió,
que fa vessar aigua tres cops sobre el cap del candidat en el
nom de les Persones de la Trinitat.
La infusió sola no demana entrar a l’aigua; per tant n’hi ha
prou amb una pica d’on es pugui treure i on es pugui recollir.
Així, simplificat i com estereotipat, pot recordar que l’aigua i
tota la seva significació té l’origen en el do d’una font, que
sovint raja d’una roca, perquè els humans visquem.

Evolució escultòrica de les piques baptismals catalanes
per JOSEP BRACONS CLAPÉS

A

ls primers temps del triomf de l’Església els baptisteris
acostumaven a ser edificacions exemptes, generalment
de planta rodona, octagonal o quadrada, centrades per la
piscina baptismal. D’aquestes característiques era, per exemple, el baptisteri de la primera catedral de Barcelona, descobert l’any 1968.
Avançada l’Edat Mitjana, l’arquitectura romànica i gòtica va
tendir a la integració en un sol organisme arquitectònic de la
majoria de funcions pròpies de la institució eclesiàstica, de
manera que els baptisteris van deixar de ser construccions
independents i van esdevenir capelles integrades a les estructures dels temples. Només en alguns països, com Itàlia, es va
conservar l’antiga tradició dels baptisteris exempts. Són prou
coneguts, per exemple, els baptisteris de les catedrals de
Parma, Pisa o Florència.
La ubicació habitual de les capelles baptismals al si de les
esglésies és cap a la part de ponent, prop de la porta principal, bo i fent visible que s’entra a l’Església a través del baptisme. Aquestes capelles són presidides per les fonts, piles o
piques baptismals, que per la seva significació en el context
litúrgic acostumen a ser embellides i dignificades fins a esdevenir, sovint, obres d’art dignes de consideració.
La forma de les piles baptismals evoluciona acompassadament amb la dels estils artístics.
En època romànica (segles XI-XIII) són freqüents les piques
de forma semiesfèrica, amb el receptacle considerablement
gran, encara apte per a la immersió. A la diòcesi de Vic en
coneixem diversos exemplars, la majoria provinent d’àmbits
rurals, realitzats en pedra i decorats amb senzillesa: la de
Santa Maria de Salselles –avui guardada a Lluçà-, la pica de
Santa Fe de Calonge de Segarra, decorada amb motius geomètrics, la de Santa Cecília de Molló o Santa Maria de
Borredà, etc.
En època gòtica (segles XIV-XV) les proporcions de les
piques baptismals es fan més esveltes. El peu s’eleva i es fa

molt més visible, mentre es redueix la profunditat de la pica
pròpiament dita, consegüentment a l’abandonament definitiu del baptisme per immersió. Tot i que hi ha piques d’època gòtica amb decoració figurada també són freqüents
les que desenvolupen amb elegància perfils poligonals.
Aquest és el tipus que representa la magnífica pica baptismal de la catedral de Barcelona i que també segueix la pica,
més humil, de Sant Cristòfol de la Castanya, prop de Coll
Formic.
Sense variar substancialment les formes i les proporcions de
les piques establerta en època gòtica, les dels segles XVI,
XVII i XVIII (Renaixement, Barroc i Neoclassicisme) es caracteritzen per la seva decoració d’arrel classicista amb canaladures, estries, cornises, orles, etc. En són mostra les
piques de Santa Maria de Rubió i Sant Jaume de la
Guardiapilosa –ambdues de l’Anoia-, ben barroques, o les
piques de Santa Maria de la Seu de Manresa i Sant Boi de
Lluçanès. En aquest darrer cas també s’hi fa notar el protagonisme de les cobertes, que podien arribar a assolir la
forma de petits templets o cimboris.
El retorn als estils històrics medievals que es produeix en
l’art del segle XIX és ben palès en la pica baptismal de
Santa Maria de Ripoll, esculpida durant la gran restauració
del bisbe Morgades, que tracta de reproduir les característiques de l’escultura romànica de plenitud. Una de les
característiques de l’art del Modernisme és la valoració de
l’autenticitat dels materials i de la seva expressivitat, característica que es patent en la pica baptismal del santuari de
Nostra Senyora de l’Ajuda, a Sant Fruitós de Balenyà, la
qual destaca per les textures de la pedra amb què es
treballada. En aquesta pica i en la de Ripoll, ja comentada,
també s’hi ha de notar la presència destacada d’inscripcions en llengua catalana. Hi ha, en això, una clara voluntat de fer visibles els vincles entre l’església, la cultura i la
història d’aquest país. Tret definidor de l’art del segle XX és
la depuració de les formes i el refús de l’ornamentació.
Despullar per assolir allò que és essencial. Reflex d’aquesta
voluntat n’és la pica baptismal de Sant Pau de Segúries, al
Ripollès, esculpida amb motiu de la consagració de la nova
església parroquial, l’any 1971.
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1.– Santa Maria de Salselles / Romànic
“En època romànica (segles XI-XIII) són freqüents les piques de
forma semiesfèrica, amb el receptacle considerablement gran,
encara apte per a la immersió, la majoria provinent d’àmbits
rurals, realitzades en un sol bloc de pedra, sense decorar: és el cas
de la pica de Santa Maria de Salselles, avui guardada a Lluçà...”
2.– Santa Fe de Calonge de Segarra/ Romànic
“La pica de Santa Fe de Calonge de Segarra, també romànica i
apta per al baptisme per immersió, és decorada amb simples però
molt eficaços motius geomètrics...”
3.– Sant Jaume de la Guardiapilosa / Barroc
“... La pica de Sant Jaume de la Guardiapilosa, a la Segarra, ben barroca i contundent, amb arcuacions en la copa i reticulats al peu ...”
4.– Santa Maria de Rubió / Barroc
“Sense variar substancialment les formes i les proporcions de les
piques establertes en època gòtica, les dels segles XVI, XVII i XVIII
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es caracteritzen per la seva decoració, sempre sòbria, d’arrel classicista amb canaladures, estries, cornises, etc. N’és mostra la pica
de Santa Maria de Rubió...”
5.– Sant Cristòfol de la Castanya / Gòtic
En època gòtica (segles XIV-XV) les proporcions de les piques baptismals es fan més esveltes. El peu s’eleva i es fa molt més visible,
mentre es redueix la profunditat de la pica pròpiament dita,
consegüentment a l’abandonament definitiu del baptisme per
immersió. Tot i que hi ha piques d’època gòtica amb decoració
figurada també són freqüents les que desenvolupen amb elegància perfils poligonals. Aquest és el tipus que representa la pica
baptismal de Sant Cristòfol de la Castanya...”
6.– Santa Maria de la Seu de Manresa / Neoclàssic
“... L’extraordinària pica de Santa Maria de la Seu de Manresa,
feta d’un gran bloc d’alabastre, es caracteritza per la seva decoració classicista i per la seva planta oval ...”

7.– Sant Boi de Lluçanès / Neoclàssic
“... En aquest cas, també s’hi fa notar
el protagonisme de les cobertes, que
podien arribar a assolir la forma de
petits templets o cimboris...”

7

8.– Nostra Senyora de l’Ajuda / Modernisme
“... Una de les característiques de l’art
del Modernisme és la valoració de l’autenticitat dels materials i de la seva
expressivitat, característica que es
patent en la pica baptismal del santuari de Nostra Senyora de l’Ajuda, a Sant
Fruitós de Balenyà, la qual destaca per
les textures de la pedra amb que es treballada. En aquesta pica i en la de
Ripoll, també s’hi ha de notar la presència destacada d’inscripcions en llengua catalana. Hi ha, en això, una clara
voluntat de fer visibles els vincles entre
l’església, la cultura i la història d’aquest país...”

8

9
9.– Santa Maria de Ripoll / Neoromànic
“... El retorn als estils històrics medievals que es produeix en
l’art del segle XIX és ben palès en la pica baptismal de Santa
Maria de Ripoll, esculpida durant la gran restauració del bisbe
Morgades, que tracta de reproduir les característiques de l’escultura romànica de plenitud...”

10
10.– Sant Pau de Segúries / Contemporani
“...Tret definidor de l’art del segle XX és la depuració de les formes i
el refús de la ornamentació. Despullar per assolir allò que és essencial.
Reflex d’aquesta voluntat n’és la pica baptismal de Sant Pau de
Segúries, al Ripollès, esculpida en motiu de la consagració de la nova
església parroquial, l’any 1971...”
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TARRAGONA
PLA DIRECTOR DE RESTAURACIÓ
Després dels darrers deu anys d’obres de restauració sense
interrupció de la Catedral, es creu necessari la divulgació dels
treballs portats a terme als ciutadans de Tarragona i als professionals involucrats en la preservació del patrimoni cultural
del país, per tal de donar a conèixer la tasca realitzada i
contrastar els resultats obtinguts.
Aquesta difusió s’ha concretat en tres àmbits:
1.- Un seminari realitzat, amb un cicle de conferències
sobre la catedral, el context del patrimoni religiós al
nostre país i les actuacions de les institucions civils i
eclesiàstiques responsables d’aquest patrimoni.
2.- Una exposició explicant les obres de restauració portades a terme i les dades documentals i arqueològiques
trobades.
3.- Una publicació científica i de difusió dels valors documentals de la Catedral i de la seva recuperació arquitectònica recent.
SEMINARI: RESTAURACIÓ DE LA CATEDRAL EN EL
CONTEXT DEL PLA DE CATEDRALS
La divulgació en l’àmbit acadèmic i científic, així com a nivell
ciutadà, ha estat l’objectiu del seminari que s’ha portat a
terme entre els 29 de novembre i el 2 de desembre passats
després de l’actuació continuada de restauració de la catedral de Tarragona al llarg de deu anys, per tal de contrastar
l’obra executada i les noves dades documentals obtingudes.
Cal tenir present la importància de la difusió dels treballs de
restauració d’un monument històric, tal lligat a la memòria
col·lectiva i als sentiments de pertinença dels ciutadans.
La participació d’especialistes de reconeguda solvència professional i científica ha permès la formació d’un ampli equip
interdisciplinar que ha participat no tan sols en els estudis
previs i projectes de cada actuació, sinó també en l’execució
dels treballs de restauració. Al costat dels arquitectes s’ha
comptat amb arqueòlegs, historiadors, geòlegs, químics, restauradors de béns culturals, mestres picapedrers, vitrallers,
etc., que de forma coordinada han portat a terme la recuperació de la catedral.
S’ha pretès emmarcar l’actuació de la Catedral de Tarragona
dins l’àmbit de l’actuació de les diferents administracions
responsables de la preservació del patrimoni cultural del país,
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per tal d’avaluar els resultats obtinguts en el cas de
Tarragona i contrastar-los amb altres actuacions similars.
Aquestes activitats s’han complementat amb una sèrie de
visites guiades de les zones restaurades amb explicació dels
treballs portats a terme pels tècnics directors de les obres.
EXPOSICIÓ “IN SEDE”
Per tal de donar una àmplia difusió als treballs duts a terme
pel Pla Director al llarg d’aquests deu anys, s’ha organitzat
una exposició temporal a Casa Canals (Museu d’Història de
Tarragona) entre el 30 de novembre passat i el 25 de febrer
de 2007. Aquesta té com a objectius donar a conèixer quines han estat les fites del Pla Director i com s’estan assolint
al llarg de la seva materialització en les diferents obres realitzades. Amb la finalitat de donar a conèixer el llarg procés, de
vida, de construcció, de deteriorament i de restauració i
rehabilitació de la Catedral de Tarragona al llarg de la seva
dilatada història, l’exposició s’ha articulat en tres grans
àmbits.
En el primer es dóna compte de la història de l’edifici, no tan
sols en el seu aspecte de constant construcció i transformació

Catedral de Tarragona. Planta general.

Noticiari

Exposició
Lloc:
Casa Canals
Carrer Granada, núm. 11
43003 Tarragona
Del 30 de novembre de 2006
al 25 de febrer de 2007

Seminari
Restauració de la Catedral de
Tarragona en el context
de Pla de Catedrals
Lloc:
Sala dActes del Col·legi
dArquitectes de Catalunya
Carrer Sant Llorenç, núm. 20-22
43003 Tarragona
Del 29 novembre
al 2 desembre de 2006
Inscripció:
Secretaria del COAC
Tel. 977 24 93 67

Jornades de portes obertes
de les zones restaurades del
Campanar i Sector de Ponent
del Claustre de la Catedral de
Tarragona (places limitades)
Visites guiades:
de 10 h. a 12 h. matí
dies 2, 9 i 16 de desembre de 2006
Reserva prèvia:
Secretaria del COAC
Tel. 977 24 93 67

Cartell de l’esposició “in sede”

de les seves estructures sinó també pel seu coneixement
arqueològic i per la seva conservació, aspectes que cristal·litzen
per una banda amb el gran projecte de restauració que Elies
Rogent i Font de Carreras, de finals del segle XIX, i les intervencions que en el segle XX va realitzar l’arquitecte Alejandro
Ferrant junt amb les primeres intervencions arqueològiques
dels anys 1930, continuades després per l’Institut
Arqueològic Alemany. Aquest procés culmina amb la redacció del Pla Director, els objectius del qual són explicats convenientment.
Un segon apartat de l’exposició es correspon amb els treballs
arquitectònics i de restauració que s’han dut al llarg d’aquests anys. Així, doncs, es presenten de forma ordenada els
objectius, problemàtiques i tractaments en cadascuna de les
intervencions: campanar, façanes de llevant, cases dels
canonges, absis i sagristia, capella de Corpus Cristi...
Finalment, en el tercer apartat, es presenten els sorprenents
resultats dels treballs arqueològics al subsòl de les cases dels
canonges. Aquests han permès d’aprofundir de manera
especial en el coneixement de l’evolució de la ciutat de
Tarragona, especialment en la Part Alta des d’època romana
fins a l’actualitat.
PUBLICACIÓ:
LA CATEDRAL DE TARRAGONA. DEU ANYS DEL PLA
DIRECTOR DE RESTAURACIÓ
Després de deu anys de Pla Director, s’ha fet palesa i necessària una correcta divulgació dels treballs portats a terme fins
ara. Fruit d’aquesta tasca és l’edició d’un llibre, en el qual es
recullen tots els treballs realitzats, les diferents aportacions
interdisciplinars per tal que sigui una eina de divulgació per
a la ciutadania i el públic interessat, i alhora un referent a
nivell professional i científic. En totes les actuacions portades
a terme s’ha assolit un important coneixement del monument, sigui de les seves patologies, sigui de les seves característiques constructives i d’evolució històrica des d’època
romana.
Amb aquestes premisses es proposa una publicació amb
abundant material gràfic i dades inèdites de la Catedral, junt
amb els resultats obtinguts en la solució de les patologies
constructives que patien deferents parts del monument i la
restauració ornamental d’elements de gran valor arquitectònic i artístic.
JOAN FIGUEROLA I JOAN GAVALDÀ
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BARCELONA
MUHER I EL MEDITERRANI
Francisca Muñoz i Manuel Herrera formen el tàndem artístic
Muher, un pseudònim resultat de l’apòcope dels seus respectius cognoms que va començar a forjar-se fa 25 anys a
Madrid, concretament al Barri de Malasaña.
Es van conèixer en un Taller de Dibuix. Artistes polifacètics,
incansables estudiosos de l’art, mentre creaven i investigaven
en el seu estudi, un espai diàfan que encara conserven al
Carrer Palma, estudiaven altres disciplines com
l’Arquitectura, la Fotografia, l’Escultura, Publicitat, etc.
Artistes coneguts de La Movida i l’Avantguarda actual del
país, Muher es complementa per pintar en equip els seus
quadres, deutors la major part de l’experiència recollida en
els diversos països del món pels quals han viatjat: Japó, El
Carib, Alemanya, Veneçuela, Indonèsia, ciutats com Florida,
Madrid, Barcelona... Formats al marge dels convencionalismes, el seu llenguatge personal s’emmarca dins la línia de

l’expressionisme líric contemporani. Així plasma una visió del
Mediterrani fruit de l’experiència dels darrers anys. Com
artistes polifacètics, Manuel i Francisca també es congenien
per a crear escultures, així com projectes d’arquitectura, i
interiorisme.
“Mediterrani” és el títol de l’exposició itinerant que Muher Francisca Muñoz i Manuel Herrera- està presentant des del
13 de Setembre al monument de la Pia Almoina -Museu
Diocesà de Barcelona -. La Ciutat Comtal és el lloc on
comença la itinerància de la mostra formada per 50 peces
entre les quals es troben olis, gouaches i escultures en acer:
“vam mostrar una reflexió sobre la palmera com a element,
el mar, les rambles, i l’hort mediterrani”. Així ho expressa
Manuel Herrera, qui explica que “és un monogràfic del treball creat en els darrers anys”. L’exposició versa sobre el
Mediterrani, la llum i el color des de les impressions que els
transmet el paisatge, font d’inspiració de gran part de la seva
obra. Una mostra versió fauvista repleta de colors cridaners i
desmesurats: “una visió personal en la qual ens recreem en

Mar i roques.
Oli i acrílic
sobre tela. 162
x 130 cm.
2007

Floración III
Oli i acrílic
sobre tela
194 x130 cm.
2007
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el nostre món interior i la naturalesa mediterrània”, afegeix
Francisca. Aquesta exposició recorrerà el Llevant durant un
any, començant al Museu Diocesà de Barcelona fins al 4 de
Novembre. Altres ciutats d’acollida són València al Museu
Centre del Carmen; Alacant amb la Sala d’Exposicions de La
Llotja de Peix i el Palacio Almudí a Múrcia. L’exposició compta amb el patrocini de l’Obra Social de la Caja del
Mediterráneo.
JOSEP M. MARTÍ I BONET

“ESTRADA-VILARRASA. L’EXCEL·LÈNCIA DE L’AQUAREL·LA AU PLEIN AIR”
Organitzada pel Museu Diocesà de Barcelona i dins la campanya de patrocini de la Catedral de Barcelona, es presenta
en el Museu de la Sala Capitular de la Seu barcelonina l’exposició “Estrada-Vilarrasa. L’excel·lència de l’aquarel·la au
plein air”. S’exhibeixen 24 obres de la col·lecció privada del
mestre actual en l’art de l’aquarel·la, Estrada Vilarrasa, donades perquè la seva venda contribueixi a la restauració de la façana
de la Catedral.
Albert Estrada Vilarrasa (Vic, 1934)
ha revolucionat la tècnica de l’aquarel·la després de llargues especulacions i experimentacions plàstiques fins assolir una resolució
completament personal de la mateixa. És membre de les reials acadèmies de San Fernando de Madrid i de Sant Jordi de Barcelona. A
més de com a artista també és reconeguda la seva tasca diplomàtica –és cònsol d’Eslovènia– i editorial –fundador d’Ausa– que l’ha
portat a col·laborar amb figures
com Camilo José Cela, Baltasar
Porcel o Josep M. Gironella.
En el mateix marc expositiu de la

Poble. Aquarel·la sobre paper. 62 x 46 cm. Suïssa. 2006.
Imprès en la invitació.
Sala Capitular la catedral de Barcelona vol presentar, junt amb
l’obra d’aquest magnífic artista, dues peces emblemàtiques
indicadores de què la seu de Barcelona sempre ha volgut triar
els artistes de la nostra terra perquè plasmessin –com ho fa el
Sr. Estrada-Vilarrasa– el bo i millor del seu art: “La custòdia
del Rei Martí – La joia del tresor de la Catedral de Barcelona”,
del segle XIV, i la “Pietat” de Bartolomé Bermejo
La famosa custòdia major de la catedral de Barcelona consta de tres parts fonamentals: l’ostensori turriforme, la denominada tron-cadira del rei Martí i les corones reials. Tot el
conjunt fa de custòdia i fins ara només havia estat exhibida
en la tradicional processó del Corpus àdhuc a principis del
nostre segle XXI.
L’impacte que exerceix la denominada “Pietat d’en Desplà”
o “de Bartolomé Bermejo” sobre el visitant del museu és
molt gran; sorprèn per la seva bellesa i per la seva dramàtica tristor davant la mort de Jesús i el dolor de Maria
Santíssima. És un oli sobre fusta de dimensions considerables: 164 x 178 cm, i datat a Barcelona el 1490. Sabem que
formava part d’un retaule dedicat a la Pietat a la capella privada de l’Ardiaca de Barcelona ?càrrec molt important de la
diòcesi? la pintura es trobava on l’actual secretaria particular
de l’arquebisbe, dins la torre romana del palau episcopal.
Amb gran satisfacció presentem aquestes dues obres com a
preàmbul en l’exposició del gran artista Estrada-Vilarrasa.

Custòdia de la Catedral de
Barcelona (1370-1390)

JOSEP M. MARTÍ I BONET
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NECROLÒGICA
Ha mort a Barcelona, l’artista JOAN LLEÓ i SÀNCHEZ.
L’any 1951, tot just acabada la carrera de Belles Arts, va fer un
viatge d’estudis a Itàlia, becat per la Fundació Amigó i Cuyàs.
Al llarg de la seva vida, de plena dedicació artística, participà
en nombroses exposicions de pintura i dibuix, individuals i
col·lectives.
Entre els anys 1948 i 1957 va formar part important del Grup
Flamma. Entre les obres de temàtica religiosa d’aquest Grup
( integrat per Carulla, Fita, García, Lleó i Vallès ) cal destacar
les de l’església de Sant Francesc d`Horta, la de la capella de
sant Sebastià a Tossa de Mar i les de la capella del Santíssim
de l’església de Betlem de Barcelona, en la qual Lleó va realitzar les pintures dels paraments laterals.
Va exercir de professor de Llotja durant molts anys. Un
excel·lent artista. (ACS)

GIRONA
Els actes corresponents a la Celebració del mil·lenari de l’església parroquial de CASTELLÓ D’EMPÚRIES i primer aniversari de
la proclamació de Basílica, realizats durant aquest mes de
setembre, han comptat amb una notable assistència, tal com
era previst, ateses la seva importància, solemnitat i interès.

Cal destacar la Missa pontifical oficiada pel bisbe Mons.
Carles Soler i Perdigó, amb assitènica de dos il·lustres camarlencs de la basílica de Santa Maria la Major, de Roma; el cicle
de conferències referents a la repercussió social del Mil·lenari (història, orfebreria i arqueologia); l’exposició a la sumptuosa capella de la Mare de Déu dels Dolors d’objectes de
valor monumental i artístic cedits pels museus de Girona i el
concert de l’Orquesta de Cambra de Girona

Recentment hem rebut de la entitat “AMICS DE BESALÚ I EL
SEU COMTAT “, la Circular nº 23 que conté, en l’Editorial, un
comentari sobre les activitats realitzades en el tercer trimestre,
destacant l’organització d’uns cursos amb catalogació acadèmica fets mitjançant conveni amb la Universitat de Girona; la
recollida de dades i preparació de la edició del llibre commemoratiu dels 50 anys d’història de la entitat i el propòsit de desenvolupar un pla
d’acció a mig i llarg termini
per planificar el futur.
Segueix un comentari de llibres per part d’Antoni Noguera Massa i dues interessants col·laboracions: La marededéu entronitzada amb
Santa Anna, “La Mattertia”,
també d’A. Noguera Massa i Les pedres gravades de Puig
Solana de Joan Godori.
Finalment, amb més detall, es dona nota de les activitats dels
mesos de Juliol i Agost: XVI Seminari del Romànic; visites a
diverses localitats i imatges gràfiques de l’inauguració del
Colloquium Studium Medievalis.
També es dòna notícia de les sortides culturals dels mesos
d’octubre i novembre.
Com sempre, una Circular petita i senzilla però de bon contingut.
Fe d’errades.–
El text del darrer paràgraf de l’Editorial del TAÜLL núm. 20, no té relació
amb la resta i va afegir-se de manera incomprensible.
També els peus de foto corresponents a dos capitells del claustre de la catedral de Tarragona que il·lustren l’escrit de Mn. Josep Martí i Aixalà, estan
erròniament capgirats segons es desprèn clarament del text. Ho lamentem.
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Glossari
BARBACANA.- Ràfec o volada
d’una teulada, generalment construït amb elements de fusta en
voladís en relació al pla de la façana. A vegades els caps de biga sortints són decorats i aguanten una
biga longitudinal, llates i una solera
de rajol o un parquet de fusta sobre
els quals descansen les teules.
Rep també aquest nom, l’element
de defensa que es disposava en
voladís en la vertical d’un accés a
un castell, una fortificació i a alguna església.
BARROC.- Art dels segles XVII i
part del XVIII a continuació del
RENAIXEMENT. El terme barroc
s’aplica generalment a quelcom
absurd, grotesc i formalment
recarregat, que abandona les
regles d’ordre i harmonia clàssics
Art que correspon històricament a
un temps convulsionat i a una
situació de l’home complexa i difícil. S’anomena també, art de la
Contrareforma.
La preocupació renaixentista per la
forma es substitueix per una preocupació per la imatge. La realitat
no es perd sinó que es fa més radicalment objectiva que en el estil
anterior. Segons Wolfflin el pas del
Renaixement al Barroc, és:
• el pas del linial al pictòric
• de la visió de superfície a la
visió de profunditat
• de la forma tancada a la forma
oberta (d’allò racional a allò orgànic)
• de la multiplicitat a l’unitat (de
l’autòcton formal a allò articulat i obert)
• de la claredat absoluta a la claredat relativa

En ARQUITECTURA es produeix la
llibertat compositiva, el trencament de regles, mètodes i prejudicis. L’espai s’allibera de la simetria,
s’enriqueix en moviment i interpenetració i amb la participació de la
llum i la decoració exuberant, desbordant. Expressivitat.
En ESCULTURA destaca el modelat
“pictòric” amb efectes de clarobscur
i policromia i colorit intensos.
En PINTURA ja no es poden pintar
creences. Les coses s’han fet coses,
sense símbols ni aurèoles. La realitat
apareix com quelcom immanent.
En el segle XVIII sorgeixen dues
tendències: el Barroc Vitrubià
(Neoclassicisme- Senzillesa) i el Rococó (sensualitat, hedonisme, decorativisme)
BASILICA.- Edifici de l’època romana a mode de Fòrum. Consta d’una
nau central rectangular i naus laterals (tres o cinc segons l’amplada)
separades per files de columnes.
Generalment la nau central acabava en dos absis i l’accés o accessos
es disposaven en els murs o façanes
laterals. Això produïa una disposició

Arquitectura romana.
Basílica Ulpia. Inici del segle II

estàtica de l’espai, freqüent en l’arquitectura romana.
Les grans esglésies cristianes
(pàleocristianes, constantinianes i
també posteriors) adoptaren la
forma basilical conservant només
absis en un dels extrems de les
naus i obrint un únic accés en l’altre extrem. S’establia així un eix
principal i un recorregut, un camí
vers un focus i l’espai s’enriquia en
trencar-se la seva estaticitat.
BASTIDA.- Plataforma auxiliar i
provisional per a la construcció
d’una obra. Feta tradicionalment
amb elements de fusta: pilars,
bigues i passeres, avui es realitzen
mitjançant peces metàl·liques. Si la
bastida és de poca alçada, els
suports són simples cavallets. Per a
alçades majors s’empren tubs per
a muntants i travessers i planxes
per al trànsit de persones i material
BASTIMENT.- En construcció, és
un marc (de fusta, de ferro,
d’al·lumini o de plàstic) fixat a l’obra i que serveix per adaptar-hi
portes i finestres.

Santa Sabina. Basílica cristiana
(422-430).

BATALL.- Element de ferro suspès
dintre la campana per colpir-la i
fer-la sonar.
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BATIK.- Procediment d’estampació sobre teixit practicat originàriament a Indonèsia. Consisteix en
disposar cera fosa d’abella en els
llocs que es volen reservar d’una
decoració tèxtil i tenyir la tela amb
els colors desitjats. La cera no
deixa penetrar el tint i finalment es
desencera.
El nom s’aplica també al teixit
estampat d’aquesta manera.
BAUHAUS.- Escola que, fundada
l’any 1919 a Weimar per l’arquitecte Walter Gropius, durant els
seus tretze anys d’activitat passà a
la ciutat de Dessau i un grup de
professors s’establí a Berlín. L’Escola va sofrir la pressió del nazisme i
finalment fou dissolta i alguns
membres degueren traslladar-se a
Amèrica.
Els programes d’estudis canviaren
d’acord amb els temps i l’enfoc o
iniciativa dels successius directors
passant de donar importància a les
relacions art-artesania a les d’art i
indústria fins a posar l’èmfasi en
l’ensenyament del disseny industrial, l’urbanisme i l’arquitectura.
El professorat fou sempre excel·lent: Gropius, Klee, Kandinsky, Itten, Moholy-Nagy, Albers, Breuer
entre altres.
BEATUS.- Nom que es dóna al
Comentari a l’Apocalipsi i Llibre de
Daniel, escrit pel Beat de Liébana i
a les nombroses còpies fetes entre
els segles X i XIII, molt il·lustrades
que manifesten influències paleocristianes, visigòtiques i marcadament mossaràbiques en l’ornamentació i les arquitectures. En
general, les representacions, en
rica policromia, apareixen sobre un
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fons de franges horitzontals de
color intens o sobre el mateix fons
del pergamí de suport.
Destaquen els Beatus : d’Escalada,
de Távara, de Girona i el de la Seu
d’Urgell .

Beatus de
Girona. Església
fantàstica amb
dos altars en
“Tau”
sobreposats

Beatus de
Girona.
Recollida
del vi de
palma.

Beatus de
Távara.
Torre i
“scriptorium”.

BELLESA.- Concepte que ha rebut moltes i diverses interpretacions. A grans trets, poden destriar-se: Postures objectives que
en general, entenen la bellesa
com a perfecció (Grecs: bellesa
equivalent a bondat; Sant Agustí,
bellesa esplendor de l’ordre; Hegel,bellesa expressió de la veritat;
Winkelmann, tres classes de
bellesa, la de la forma, la de la
idea i la de l’expressió que és un
acord de les altres dues), Postures subjectives, que tendeixen a
definir la bellesa com a productora de plaer (Hume, Voltaire, d’Alembert: bellesa és allò que ens
agrada; Kant, bellesa és el que
agrada de manera necessària i
sense utilitat pràctica i que produeix plaer sense desitjos) i Postures mixtes com la de Baumgarten, segle XVIII: bellesa és
allò perfecte percebut pels sentits, i bondat és allò perfecte percebut per la voluntat moral.
Humberto Eco en la seva Història
de la Bellesa (Ed. Lumen S.A. – 2ª
edició, 2004) copiosament il·lustrada amb reproduccions d’obres
d’art, en els seus disset capítols
comenta les diverses idees de bellesa que s’han proposat o discutit
des dels temps de la Grècia clásica
i ens mostra com “no sols al llarg
del temps sinó també en el si d’unes mateixes cultures, han entrat
en conflicte diferents conceptes de
bellesa”.

Glossari
BEMA.- S’anomena així el Santuari de les esglésies gregues que
conté l’altar i el tron pontifical i
que està sobrealçat en relació al
paviment de la nau. A Bizanci
equival al presbiteri. A Síria era el
tron del bisbe i el seient dels
concelebrants, situat en una estrada, al centre de la nau.
BENEDICTÍ.- Monjo que segueix la
regla de Sant Benet, codi fonamental de vida monàstica que consta
de tres parts:
doctrinal, litúrgica i disciplinària ,
obra de Benet
de la regió romana de Núrsia, escrita en llatí
(534-550), d’importància cabdal
en tota la vida
cenobítica d’Occident.
Introduïda als
comtats catalans
per Benet d’Aniana, la regla hi
fou observada
des del segle IX,
és a dir, dos segles abans que a
la resta de la peEscultura de
Sant Benet. D.
nínsula.
Fita. Monestir
Es nomenà Bede Montserrat
net de Núrsia,
pare d’Europa i patró d’Occident.
BENEFICIAT.- S’aplica a la persona
que frueix d’un bé o benefici de
l’església
BESCUIT.- Ceràmica cuita sense
vernissar. En general la matèria primera és el caolí, amb el qual es fa

una pasta fina que rep una cocció
o , en algun cas, dues. Als Païssos
Catalans són remarcables les produccions de porcellana i ceràmica
d’ Alcora.dels segles XVIII i XIX.
BERNAT-ADA.- Cistercenc.
BERNAT DE CLARAVALL.- Abat i
fundador cistercenc. El 1112 entrà
a Citeaux, monestir del Císter. El
1115 fou enviat a fundar el monestir de Claravall (Clairvaux, Aube) del qual esdevingué abat. Alexandre III el canonitzà (1174) i Pius
VIII el declarà oficialment doctor
de l’Església Catòlica (1830).
BESTIARI.- Tractat d’Història natural al·legòrica, d’animals reals i
fabulosos. Composats a l’Edat mitjana, nombrosos Bestiaris han servit als imatgers, amb la creació
d’una fauna mística per a representar al·legòricament virtuts,
vicis, caràcters, passions...
A Catalunya es conserven bestiaris
dels segles XIV al XVII i, en el nostre temps, el gènere s’ha practicat
literàriament, destacant Josep
Carner (1963) i Pere Quart (1937).

BEURADA.- També , Abeurada.
Pasta fina i bastant lìquida, de
ciment, aigua i sorra, que s’aplica
entre les juntes de carreus i dovelles de pedra, de peces per a paviments i enrajolats, a fi de millorar
la seva adherència.
BÍBLIA.- Col·lecció de llibres integrada en els dos llibres sants:
l’Antic Testament : aliança temporal de Déu amb el poble
hebreu fins al naixement de Crist
i el Nou Testament: aliança perpètua de Déu amb l’Església fundada per Jesucrist. Relació d’aquesta aliança des del naixement
del Senyor.
BIBLIOTECA.- En general, servei
cultural destinat a la recepció,
organització, classificació, catalogació i consulta o lectura de llibres
i altres materials gràfics. El nom
s’aplica també a l’espai o conjunt
d’espais on es realitzen aquestes
funcions. Poden ser d’ús privat,
públic i especialitzat.
Entre les importants i nombroses
biblioteques existents, cal assenyalar aquí, la Biblioteca Ambrosiana, pública, fundada el 1609,
amb seu Milà, i la Biblioteca
Apostòlica Vaticana, de l’estat del
Vaticà. De les existents a Catalunya destaca la Bbiblioteca de Catalunya i, en el camp de les ciències
eclesiàstiques, la Biblioteca Balmes que depèn de la Fundació
Balmesiana.
BICROMÀTIC.- Gravat realitzat
mecànicament, en el qual s’usen
dues tintes complementàries que
permeten obtenir una àmplia
gamma cromàtica.
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