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Editorial

Art i Litúrgia
per LLUÍS PRAT

D

esprés d’afirmar la dignitat de l’art sagrat i d’admetre la diversitat d’estils artístics (nn. 122-123), la Constitució sobre la sagrada Litúrgia
del concili Vaticà II diu, en el n. 124, que cal procurar diligentment que els «edificis sagrats siguin idonis per a permetre celebrar-hi les
accions litúrgiques i la participació activa dels fidels». D’aquí es dedueix, evidentment, que art i litúrgia han de mantenir una estreta relació,
un diàleg constant. Cosa que els nn. 45-46 del mateix document conciliar, en parlar de la pastoral litúrgica, subratllen de forma explícita
quan es diu que, a més de la Comissió de Litúrgia, cal crear les de Música i d’Art sagrat, que «col·laborin entre elles; més encara, sovint
podrà ser oportú que formin una única comissió».
Els edificis sagrats constitueixen una memòria espiritual que només pot continuar viva gràcies a la vida del poble cristià que els habita. Cal
que siguin llocs vius al servei de l’assemblea dels fidels, de la seva fe, de la seva litúrgia, del seu testimoni i no solament museus o edificis
particularment adaptats a manifestacions culturals.
Conjugar vida litúrgica i patrimoni artístic és una tasca sovint delicada si es volen respectar com cal els interessos d’uns i d’altres. Però no
es pot oblidar que el patrimoni artístic (l’art sagrat), en la seva riquesa, ha estat inspirat bàsicament per la fe i que està al seu servei. Treure
aquesta referència per tal de conservar-lo millor, seria desnaturalitzar-lo.
Cal tenir present que, a més d’aquests dos actors: el clergat, que ha de buscar l’adequació de les esglésies a les exigències de la litúrgia
actual i els conservadors del patrimoni artístic, guardians de la integritat dels llocs, n’hi ha un altre: el públic de turistes, «consumidors culturals», que no sempre són sensibles a l’aspecte sagrat i a les exigències litúrgiques... però que d’alguna manera cal que els arribin.
Davant de tot això, segurament que seria una mala política voler conciliar d’una manera neutra aquestes dades. En el diàleg entre els actors
principals, caldrà formular-se diverses preguntes, com per exemple:
1. Molts edificis presenten testimonis d’adaptacions introduïdes per successives generacions. ¿Se’n poden admetre de noves o han de
quedar fixats en l’estat actual?
2. L’estructura d’alguns espais interiors va estar concebuda originàriament per a una pràctica adaptada a la litúrgia del seu moment.
¿És apta per a la litúrgia sorgida de la reforma del concili Vaticà segon?
3. Qualsevol adaptació o transformació (no provisional, sinó projectada com a definitiva) reclamada per la litúrgia pot suposar l’abandó de la forma inicial. ¿Què pesarà més, la voluntat de donar vida als llocs o bé el fervor de conservar-los?
4. Sense voler qualificar qualsevol projecte com a qüestió de «moda» (cosa que seria evidentment una connotació negativa), cal admetre que qualsevol decisió (sigui conservar l’estat actual, sigui modificar el lloc o la seva funció) ha de respondre a un judici de valor
objectiu acurat i perfectament sospesat de les condicions i de les decisions que es prenguin. Potser caldria també repensar algunes
de les decisions preses anteriorment, com és ara: la provisionalitat (acompanyada sovint per la mediocritat) de força reformes de
presbiteris, que s’ha perllongat indefinidament, pervertint el sentit dels llocs. Com també algunes il·luminacions que remarquen molt
bé elements arquitectònics i no suficientment els espais celebratius...
5. Cal pensar també, a més dels espais celebratius, en el conjunt de cada edifici, donat que en alguns d’ells queden, sovint, indrets
sense utilitzar...
Per conjugar aquestes dues necessitats: conservar (transmetre a les generacions futures els edificis cultuals) i celebrar (fer-los viure en la
seva plena significació), ¿és suficient abordar els problemes que es plantegen entre conservadors i celebrants partint només de criteris històrics sense tenir en compte la raó teològica dels edificis i del culte que s’hi celebra?
Conservadors, arquitectes i celebrants tenen sovint punts de vista diversos. Només el diàleg entre ells, que combini coneixements tècnics i
experiència de l’ús litúrgic dels llocs, permetrà la perspectiva necessària per aconseguir realitzacions de qualitat.
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BARCELONA

La peça emblemàtica de la Catedral
de Barcelona.
La Custòdia de Barcelona
per J. M. MARTÍ I BONET

A

mb motiu de l’exposició “Estrada-Vilarrasa, l’excel·lència de l’aquarel·la au plein air” celebrada durant el mes
de setembre del 2008 a la catedral de Barcelona es van 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 ha fet el Sr. Estrada-Vilarrasa– el
bo i millor del seu art: la custòdia de Barcelona i la Pietat de
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 és exhibida en la tradicional processó del
Corpus àdhuc a principis del nostre segle XXI.
L’estructura de l’element central, o sigui l’ostensori, és de la
tipologia denominada turriforme de forma hexagonal amb
finestretes, petits arcbotants, gàrgoles i àdhuc a l’interior una
magnífica clau de volta que representa el sol, car l’eucaristia és
el “sol” de la vida espiritual pels catòlics. Es troba tota adornada amb peces d’orfebreria de gran interès que són donatius
o exvots dels fidels de l’església de Barcelona; algunes d’aquestes peces eren lliurades per les dames de Barcelona que
oferien en testament el bo i millor de les seves joies.
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La cadira o tron de campanya que serveix de suport a l’ostensori, diu la tradició que fou oferta pel rei Martí l’Humà
(1396-1410), car trobant-se sense successió en el moment
de redactar el testament, la seva voluntat era que el tron que
ocupava fos el seient de l’autèntic “Amo” del Principat
(Catalunya): Crist-Eucaristia. Els llibres de fàbrica i inventaris
del ric Arxiu de la Catedral a partir del 1492 fan referència a
la procedència reial. És de plata daurada amb estructures i
elements que volen recordar els arcs i finestrals de caràcter
típicament gòtic. Té unes frontisses gràcies a les quals la
cadira es pot plegar.
La custòdia ha estat estudiada amb profunditat en diverses
ocasions i recentment per la catedràtica Núria Dalmases, per
tal d’esbrinar l’orfebre que en fou l’autor. Sembla que Pere
Alforge, en temps de Pere el Cerimoniós, hauria intervingut
en l’ostensori en els anys 1358 i 1361. No ha estat possible,
però, trobar els punxons o marques d’orfebre que podrien
donar llum en el moment de determinar l’autoria.

El tercer element el formen dues corones incorporades a
mode de dosser. Són d’argent daurat rematat amb esmalts,
i tenen un diàmetre de 26 i 22 cm. respectivament.
Possiblement siguin d’un rei i d’una reina, car hi ha la inscripció “Syra” en la més grossa. Les dues corones estan formades per petites fulles de fosa damunt la planxa retallada.
Sobre les esmentades corones hi ha una creu que recorda
l’escut de la catedral de Barcelona.
Entre les joies podem destacar-ne tres: el gall (c. 1400), un
petit marc on hi ha representada la resurrecció (c. 1500) i la
cinta pectoral de cavall (c. 1450) amb esmalts procedent del
regne de Nàpols.
Abans de la guerra de 1936-1939 es comptaven dues-centes vint joies de les quals van desaparèixer malauradament
totes, menys dues dotzenes. La custòdia en aquella ocasió
fou traslladada a París amb motiu d’una exposició i no va tornar fins després de la guerra gràcies a la intervenció del
mariscal Petain, que era ambaixador de França a Madrid. Es
diu que Hitler volia fer un gran museu a Berlín amb les peces
importades de tot Europa: entre elles hi havia la cadira del rei
Martí. Sort que no es va arribar a fer realitat aquest faraònic
i injust projecte del dictador Hitler.

Corona reial i anells episcopals
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G I R O N A

La creu de l’Abadia de Santa Maria de
Vilabertran
per MARIA ROSA FERRER I DALGÀ

L

a canònica de Santa Maria de Vilabertran forma un magnífic conjunt monumental de l’arquitectura de les canòniques regulars medievals agustinianes i és de les més ben
conservades de Catalunya.
El lloc de Vilabertran es troba en la cruïlla d’importants vies:
la que anava al Rosselló pel coll de Panissars, una altra que
baixava del Rosselló pels colls de la Maçana i de Banyuls de
1

2

6

la Marenda, i una tercera que anava de la del coll de
Panissars cap a Roses. Les primeres notícies del lloc apareixen en un diploma del rei Lotari (954-986), en el qual es fa
referència a un petit hàbitat, amb la seva església dedicada
a Santa Maria.
Els elements principals d’aquest monument són l’església
de tres naus de finals del segle XI, amb un esplèndid campanar llombard del segle XII, i el claustre dels segles XII i
XIII. Cal però destacar-ne l’extraordinària creu, restaurada
recentment, que ha estat colocada a la capella gòtica dels
Rocabertí.
És la creu de més grans dimensions entre les creus processionals d’orfebreria catalana.
D’estil gòtic del segle XIV les seves mides són de 160 cm.
d’alçada per 100 cm. d’ampla i 10 cm de gruix. Té una
ànima de fusta recoberta totalment d’argent daurat i
repussat. La forma de la creu és llatina, i els braços patents,
pels acabaments originals que inclouen quatre cercles
ornamentats. A l’anvers hi figura l’escultura del Sant Crist
clavat amb tres claus i coronat d’espines; darrera del cap te
un cercle ornat amb filigrana i amb trenta gemes tallades
en cabuixó; en falten sis que s’han perdut. Algunes de les
existents, són d’època romana. L’argenter ha treballat tot
l’espai al voltant de la figura amb cisellats, estampats, filigranes i repussat. Hi veiem la inscripció al cim: “IEZUSNAZARENUS-REX-IUDEORUM”, i un àngel sostenint el sol i
la lluna; als extrems Maria, a la dreta del crucificat; a l’es3
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querra Sant Joan i, als peus, Adam sortint de la sepultura.
Entre els braços del Crist, hi veiem esgrafiats, els
Evangelistes dos a dos: Sant Lluc i Sant Marc a la dreta; i
Sant Mateu i Sant Joan a l’esquerra, en actitud d’escriure
tots asseguts en pupitres. En els quatre braços de la creu i

1. Campanar Romànic llombard de la Canònica de
Vilabertràn.
2. Presbiteri. Final del segle XI
3. Claustre del segle XII.
4. Creu professional de Vilabertràn. Anvers.
5. Creu professional de Vilabertràn. Revers.
6. Detall d’un cercle ornamental amb filigranes, cabuixons i esmalts.
7. Les cinc reliquies inserides al peu de Crist, la central
és la Veracreu.

dins dels medallons de filigrana, hi ha al centre de cada u
envoltats de pedreria, un esmalt molt fi amb la representació d’un cap, que podrien ser Sant Pau i Sant Pere; els
altres dos són homes desconeguts de perfil i barbats. A
tots quatre braços existeix profusió d’ornamentació, inclosa una escena de cacera amb un cavaller que persegueix
petites llebres i altres animalons. Al braç inferior i acompanyades de mes pedres precioses, es veuen cinc relíquies
dins virils, la central conté la Veracreu, petita esquitlla de
la creu del Senyor.
El revers de la creu, ja no mostra pedreria. En el centre, presideix l’Agnus Dei en alt relleu; cal remarcar que les figures
amb relleu crescut, com el Crist i l’Anyell, són tallades amb
fusta i després recobertes d’or. Aquest últim, l’Agnus, esta
envoltat d’una aurèola cruciforme, porta l’estendard amb la
creu, té la pell molt marcada amb rínxols i el cap girat venerant la creu. Als medallons dels braços també amb relleu, hi
veiem els símbols que figuren els quatre Evangelistes: l’àgui-
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la, el lleó, el bou, i l’àngel. Els plans no esculturats estan tots
decorats amb motius vegetals cisellats en la planxa, que
conformen un brot serpentejant formant cercles. Aquest
motlle és el mateix que es va utilitzar en les columnes que
sustenten el baldaquí de la catedral de Girona.
La Creu de Vilabertran ha estat restaurada recentment en
el Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat
de Catalunya, amb tota cura, per gent experta i emprant
tots els nous mitjans que ara faciliten aquestes tasques. És
una obra viva que encara aporta nous descobriments i sorpreses: al desmuntar els medallons per substituir els claus
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8. Simbol de l’evangelista Sant Marc, al revers de la
Creu.
9. Un evangelista assegut al seu pupitre, a l’anvers de
la Creu.
10. Especialistes observant les troballes dins els roleus.
11. Una gema romana.
12. La Creu als raigs X.
13. El senyor Bisbe de Girona, Francesc Pardo, beneint
la vitrina nova de la Creu.
14. Les autoritats i el prelat parlen amb la gent del
poble.

oxidats per altres de plata, es va veure que a l’interior hi
havia papers plegats. Això va fer aturar la restauració fins
que un notari i experts del Bisbat varen anar a reconèixer
la troballa. Calia no tocar res per si eren les “autèntiques”
de les relíquies com se sospitava. Al treure’ls es va intentar
llegir-los amb l’ajuda de llum ultraviolada; els papers força
malmesos, no autentificaven les relíquies. Tenien la lletra
gòtica del segle XIII i revelaven algunes notícies, Hi sortia
el nom de Joan argenter…seu de Girona… i altres mots
inconnexes. Poca cosa, però prou per situar l’obra com a
gironina. Igualment al moure el metall hi sortien fragments que podien ser de palla; això ens reafirma amb la
història ja sabuda. Al començar la persecució religiosa del
1936, el sacerdot mossèn Artur Rovira rector de
Vilabertran, preocupat per salvaguardar la Creu, la va ficar
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dins un sac amb palla i va desar-la sota un armari. Al cap
d’uns dies va rebre la visita de persones dels comitès dits
“antifeixistes”; detingueren al mossèn com a tants altres
sacerdots de Catalunya, i li exigiren que els informés d’on
es trobava aquella famosa creu que deien era carregada de
joies i pedres precioses. El senyor rector guardà silenci; va
ser assassinat per assegurar que no la tenia i que no sabia
on estava. Així que lligat i ficat dins un sac fou ruixat amb
gasolina i l’hi calaren foc: la Creu de l’Abadia de Santa
Maria de Vilabertran també té un màrtir.
Al llarg de tants anys segurament es deuen haver succeït
moltes històries, ben interessants, de salvar la creu de guerres, lladres, invasors, i desastres de tota mena. Nosaltres no
sabem mes situacions que les de la última contesa. Com es
va salvar finalment la joia valuosa de Vilabertran que fins i
tot apareix en l’escut del poble?

El problema de salvar els tresors de Catalunya, en aquells
dies no era només a Vilabertran sinó a tot el país. La
Generalitat catalana va procurar recollir les millors peces
d’arreu. Primer eren portades a Barcelona, on veien els
perills i la inseguretat que hi havia als carrers, que sofrien
accidents de bombes, incendis i robatoris; decidiren portar
les peces més importants primer a Olot, on es guardaren a
la Parròquia de Sant Esteve. Posteriorment el Director
General de Museus d’Art de Catalunya, J. Folch i Torres
veient que la seguretat era cada dia més incontrolable va
gestionar junt amb altres autoritats i molta gent voluntària
amant de l’art i la cultura catalana, una exposició a París
titulada L’ART CATALAN. Es va fer al Mussée du Jeu du
Paume i Mussée National de Maisons-Laffitte. Allà s’hi va
reunir el bo i millor dels tresors d’orfebreria, pintura i
escultura Romànica i Gòtica del nostre País. Al catàleg,
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avui també una peça preuada, hi podem veure des del
tapís de la Creació de la catedral de Girona, els Beatus, el
Martirologi, les creus gòtiques, la Custòdia processional
junt amb les altres joies precioses d’arreu. Igualment hi
trobem la CREU DE VILABERTRAN que tenia el nº 149.
(Croix en argent repoussé). L’exposició va romandre a París
del 1937 al 1939.

El paper del segle XIII plegat i amagat sota el cercle del
braç del Crist.
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L L E I D A

Dues joies del romànic
per JOAN BELLMUNT I FIGUERAS

Santa Maria de Viu de Llevata
Al nord del bisbat de Lleida hi ha, entre altres, dues veritables joies del romànic. Es troben molt a prop l’una de l’altra.
Ens referim a l’església de Santa Maria de Viu de Llevata, que
fou consagrada fa nou segles, i l’altra, la imatge romànica de
la Mare de Déu de Castellgermà.
Anant per la carretera que uneix el Pont de Suert amb la
Pobla de Segur, es troba el poble de Viu de Llevata.
El 1064 trobem aquest lloc sota el domini de la baronia
d’Erill, el centre de poder de la qual era Erillcastell. Foren
aquests comtes els que feren bastir durant el primer quart
del segle XII les esglésies de la vall de Boí i també la de Viu.
Segons l’acta de consagració és del 1108 i, per tant, anterior a les de Taüll (1123). Sembla com si fos un assaig en
petit del que després seria el grup de temples de la vall
veïna de Boí.
L’església de Viu, dedicada a Santa Maria, és una magnífica
construcció romànica de començament del segle XII, està
orientada a sol ixent sobre un cingle, s’hi arriba per un pendent. Al costat de l’absis hi ha el cementiri.

Església de Santa Maria de Viu
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L’edifici és d’una sola nau amb volta de mig punt, sostinguda per dos arcs que descansen damunt de dues columnes
emparades en els murs. Els capitells tenen decoració antropomòrfica.
Té la portalada a migjorn amb dues arcades i les columnes i
capitells estan decorats. Una arcuació recorre el frontispici i
l’absis. Damunt de la porta hi ha una rosassa, i al damunt hi
ha encastat un crismó, monograma format per l’enllaçament
de les dues lletres X i P, abreviatura de la paraula grega Crist.
El campanar té la base quadrada, romànica, amb restes de
les primitives obertures, però és continuat amb formes molt
més tardanes.
Lipsanoteca
De tots és sabut que la lipsanoteca és un receptacle de petites dimensions en què es dipositen relíquies de sants i el
document en què consta la data de la consagració de l’altar.
Amb motiu d’unes obres de reforma que es feien al temple
parroquial de Santa Maria de Viu de Llevata es descobrí, l’any
1972, una petita lipsanoteca. L’interior acollia la relíquia del màrtir sant Albí, embolcallada amb un teixit de l’època, de color vermell. El pergamí que l’acompanyava és el testimoni i l’acta de la
consagració de l’altar el dia 10 de desembre de 1108.
“... l’any de l’encarnació del senyor 1108, Ramon, bisbe de
Barbastre, dedica aquesta església en honor de Santa Maria
Verge, Mare de Déu, i posa en aquest altar relíquies de sant
Albí, màrtir de Déu, regnant Adefons, rei de Pamplona, a
l’Aragó, al Pallars, a la Ribagorça; el senyor papa Pasqual,
resident a la ciutat de Roma; Sr. Pere, bisbe de Pamplona,
Esteve, bisbe d’Osca...”.
Mare de Déu de Castellgermà
Després de visitar l’església de Santa Maria de Viu de Llevata
cal agafar la carretera en direcció a la Pobla de Segur. Passat
Perves trobarem un trencall a mà esquerra on una estreta
carretera passa per Xerallo i segueix fins a les Iglésies.
Després de Xerallo la carretera passa per un pont i a mà
esquerra arrenca el corriol (que cal pujar caminant) que porta
fins a l’ermita de Castellgermà.
El millor camí d’accés (i el recomanable) és anar fins a la casa
del guarda a Xerallo per deixar-hi el vehicle. Després cal pujar
les escales que hi ha damunt mateix de la casa esmentada i
continuar cinquanta metres més amunt fins a trobar unes
altres escales que ja donen al corriol que, planerament, i per

12

Ermita de Castellgermà

entre arbres i brancatges, ens portarà en vint minuts fins al
lloc idíl·lic on hi ha l’ermita.
No gaire lluny d’aquest indret, al cim d’un turó, hi ha les restes de l’antic castell de Castellgermà. Precisament des del cim
on hi ha les restes del castell s’albira tota la vall de les Iglésies,
la visió de la qual paga de sobres l’esforç de pujar-hi.
Aquest castell ja és esmentat al segle XI, i al segle XIII el
comte Arnau Roger I, Arnau de Castellgermà, i el seu fill,
també de nom Arnau, feien donació dels molins fariners d’aquest terme al monestir de Gerri de la Sal.
Cal afegir que la senyoria de Castellgermà, que tenia 3 focs
el 1381, va pertànyer, des del segle XIV fins a la desaparició
de les senyories, als nobles Erill.
L’ermita
L’ermita, que no té cap signe extern que la identifiqui com a
tal, ja que no té cap espadanya, de lluny fa la sensació de ser
un gran casalot, però a mesura que un s’hi acosta descobreix
alguns trets captivadors.
Les seves parets arrebossades conserven, encara, algun vestigi del color blanc en què algun dia van estar pintades. La
porta d’entrada, al costat est, dóna accés a un interior net i
pulcre, on en primer terme trobem una estança amb un banc

que permet aixoplugar-se en cas de tempesta i, fins i tot,
dormir a cobert a la nit. Aquesta estança té uns sis metres
quadrats, i es veu separada del que és l’ermita pròpiament
dita per una reixa de ferro, la qual permet veure a través dels
barrots tot l’interior.
El teulat és a dos vessants i de teula vermella. La resta de
parets no tenen obertura excepte al costat de migdia, encara que molt petita. Precisament aquesta paret que dóna a
migdia és la que ofereix millor resguard del vent del nord, i
permet rebre els raigs del sol que escalfen tènuement, i al
seu recer pot dinar el viatger gaudint d’una pau que difícilment trobaria en altres llocs.
Imatge de la Mare de Déu
La imatge de la Mare de Déu de Castellgermà és una talla
de fusta policromada, i amida 48 x 13 x 10 cm, i els seus
orígens sembla que cal situar-los al 1200-1300. Mossèn
Joan Mora ens ha fet avinent el catàleg Maria, imatgeria
medieval ribagorçana, on Maria José Erta fa la descripció
tècnica d’aquesta imatge a la pàgina 32 de l’esmentat
catàleg:
“Imatge de la Mare de Déu que es troba en bon
estat de conservació, malgrat que ha perdut el
nen i la Verge ha sofert mutilació de les extremitats superiors. Al dors de la imatge cal destacar
l’absència de policromia i la manca d’una part (a
l’alçada del tors), produïda per un intent frustrat
de cremar la talla. Ha estat repintada posteriorment amagant les restes de la policromia original.
“Maria es presenta frontal, asseguda en un
tron de color groc, amb una gran rigidesa
expressiva, i porta una corona incisa al cap.
Duu una túnica vermella, de coll rodó, fins als
peus, deixant-los al descobert, i recolzant-los a
la base del tron. La túnica es presenta totalment arrapada al cos i a les cames, ressaltant
l’angle recte que formen les extremitats inferiors, tot mantenint una posició perfectament
simètrica. A l’alçada de la cintura se li ha
sobrepintat una cinta que separa el cos de les
cames. A sobre d’aquesta cinta, a la dreta, s’hi
observa un forat on hi devia haver l’atribut.
“Sobre les espatlles i extremitats superiors, s’hi

desplega un mantell blau, fins a la cintura, agafat al coll
sense cap tipus de bordó, que destaca, per tant, per l’execució primitiva i simplificada de la imatge, d’un clar caràcter
popular, accentuada per la total manca de plecs en la indumentària.
“Un tret a destacar en aquesta imatge és el marcat sentit
d’ascensió, aconseguit a través de l’estilització de la figura i
l’allargada proporció del rostre. A més de fer-se palesa la
frontalitat, el hieratisme i la simetria propis de l’època.”
Llegenda i aplec
Segons conta la llegenda, i la veu popular ha transmès de
generació en generació, la troballa d’aquesta imatge s’esdevingué de manera miraculosa, i a tota la contrada ha gaudit
sempre de molta devoció, i hi ha acudit de tots els pobles en
aplecs i romeries.
L’aplec se celebra el dia 15 de maig, que és la festa de la
Verge de Castellgermà, al qual han acudit moltes generacions en el decurs dels anys, i actualment encara és ben viu
i amb molta participació.
Volien cremar-la
La veu popular encara conta de quan la volien cremar allí
mateix, davant de l’ermita, però per més que van intentar-ho no es va encendre. Una estrofa dels goigs diu respecte a aquest fet:
De vostra imatge sagrada
cendres en volien fer
uns estranys, gent desanada
homes sense cor ni fe.
Però el foc no cremaria
i l’intent es va frustrar:
Siau nostra ajuda i guia
Verge de Castellgermà.

Avui, contemplar la imatge de la Mare de Déu de
Castellgermà dóna sensació de serena pau.
Aquesta imatge de la Mare de Déu i l’església de
Santa Maria de Viu de Llevata, descrita anteriorment, són dues veritables joies de l’art romànic;
de l’art sagrat de Catalunya.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

De la Coloma eucarística a la custòdia
per J. M. MARTÍ I BONET

E

l jesuïta alemany P. Josep Brau, en el seu diccionari litúrgic defineix la custòdia amb aquesta frase: “Vas sagrat
per exposició del Santíssim a l’adoració dels fidels que té un
viril (o lúnula) semicircular o circular descoberta, visible i
transportable”. En el Museu Diocesà de la Pia Almoina de
Barcelona es presenta una de les custòdies més boniques de
l’actual bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Em refereixo a la
de Sant Pere de Monistrol de Montserrat. Tanmateix la setmana del Corpus és transportada a la parròquia —propietària de la custòdia— per a ser utilitzada en la processó d’una
diada tan assenyalada. Després retorna al Museu per ser
admirada pels milers de visitants que la venen a veure a la Pia
Almoina, i que poden llegir, al rètol que acompanya la peça,
que és propietat de la parròquia de Sant Pere de Monistrol
de Montserrat. Aquesta és una bona solució per a peces tan
valuoses com aquesta.
L’esmentada custòdia té unes mides de 90 x 23,5 x 20 cm.,
és d’argent daurat, repussat, cisellat i amb elements de fosa,
i data del segle XVI. Està configurada per un remat superior
que consisteix en una coberta piramidal i que actua com a
cimbori del cos inferior coronat per un pinacle i una creu. Els
dos cossos estan recolzats en els angles de la plataforma
hexagonal per contraforts gòtics calats i repussats. Al centre
de la plataforma es troba un gran viril amb forma de sol d’è-
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poca posterior. En els angles de l’hexàgon de la base hi ha
quatre figures d’àngels músics molt boniques i expressives
que custodien el vericle. La tija està formada per un nus
hexagonal, en doble piràmide, dividit per una cornisa. La
base és polilobulada i la vora de la base està formada per un
fris encunyat situat entre motllures.
Les custòdies s’anomenaven també “monstrantia”, “tabernacullum” i “ostensorium”. Normalment estan formades
per un peu i per una asta semblant a la del calze, i al
damunt l’ostensori per contenir el Santíssim, que per la part
davantera almenys, sol tenir un vidre. La forma de l’ostensori és quadrangular, rodona o cilíndrica. La de Monistrol de
Montserrat és quadrangular. No hi ha cap prescripció sobre
el material de la custòdia; el viril, però, almenys ha d’ésser
de plata daurada. La benedicció amb el Santíssim, sigui pel
bisbe o per un sacerdot, s’ha de donar almenys amb el viril.
Com és obvi, la causa de la introducció de les custòdies va
ésser la processó del Corpus, que al segle XIV s’estenia més
i més, i el costum d’exposar el Santíssim a l’adoració dels
fidels, que al segle XV o XVI —com és el cas de Monistrol
de Montserrat— es generalitzava. Amb tot hi hagué moltes
parròquies en les que s’emprava un copó, tal i com es
dedueix dels inventaris de les visites pastorals dels segles
XIV-XVI. Tanmateix la forma de l’ostensori que veiem en la
custòdia de Monistrol de Montserrat, es donava a les parròquies més riques. Aquestes tenien la forma d’una torre gòtica ricament exornada i desenrotllada, de manera molt semblant als reliquiaris de l’època.
Durant el Renaixement encara perdurava la custòdia amb
forma arquitectònica, però ara sense les formes ornamentals
de l’arquitectura antiga.
El Barroc crea un nou tipus de custòdia amb forma de sol
que va tenir molt d’èxit i que s’ha conservat fins els nostres
dies. En aquesta darrera custòdia el viril que sosté el
Santíssim està rodejat de raigs, similars als del sol. Aquests
representen les paraules del salm (18,6) in sole posuit tabernaculum suum; i que Crist és el sol de justícia.
La custòdia era ben diferent de l’anomenada “Coloma eucarística”, que era el metall per la reserva del Santíssim
Sagrament. Tenia a l’esquena un vas rodó que es podia tancar, i en el qual es podien guardar de 3 a 5 hòsties. Tenia un
sustentacle que servia per penjar-la amb cadenes i deixar-la
suspesa davant l’altar igualment que els tabernacles suspesos. Sembla que al segle V ja hi havia colomes-sagraris; amb

tot, el testament de Perpetuus de Tours (490) adduït per provar-ne l’existència, és una falsificació de darreries de l’edat
mitjana. Un receptacle d’aquest estil per la reserva del
Santíssim, apareix citat per primer cop al segle IX amb la vida
del Pseudo-Amphilochius de Sant Basili. Aquestes colomes es
propagaren un xic més tard, quan el 1200 esdevingueren
una fabricació especial de la indústria de Limoges. Mai, però,
aconseguiren generalitzar-se; cap liturgista medieval en
parla; ni Durandus. Tanmateix en moltes parròquies de l’actual bisbat de Sant Feliu de Llobregat hi ha indicis —per les
visites pastorals dels segles XIV-XV— que existien, compartint l’ús de reserva i adoració eucarístiques amb el tabernacle penjat i la custòdia, com pot ésser el cas que estem citant
tota l’estona de Monistrol de Montserrat.

Vista general de la custodia i detall.
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SOLSONA

Dos nous vitralls a la catedral de
Solsona
per JOAQUIM CALDERER

D

es del dia 28 de juliol de 2008 la catedral de Solsona
mostra en tota la seva esplendor dos nous vitralls situats
al mur nord, en el tram que dóna a la plaça.
La preocupació i bona predisposició del Capítol catedralici de
canonges per mantenir en bon estat les dependències de la
catedral i millorar-ne qualsevulla deficiència estructural o
estètica que l’afecti motivà l’interès per resoldre el projecte
dels vitralls, encallat, de feia temps, per motius diversos. Tota
innovació, tot canvi, sigui del tipus que sigui genera controvèrsies. També en aquest cas.

Criteris d’execució
Pensem que tancar aquests finestrals amb vitralls és una
decisió correcta ja que segueix el criteri adoptat en la resta
d’obertures que té la catedral.
Determinar l’estil del vitrall pot ser una qüestió més debatuda.
La catedral de Solsona és un edifici de nau única, de traça
gòtica, que mostra, en la seva arquitectura, una barreja d’estils, amb afegits i restauracions que comencen el 1163 amb
la consagració del temple romànic, continuen el 1299 i, acabada la reforma gòtica el 1630, finalitzen al s. XVIII amb l’afegitó del cancell i la porta de sant Agustí.
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Té vitralls figuratius, els de l’absis, amb una representació
iconogràfica clàssica i el rosetó de component geomètric i
floral.
Hi ha, doncs, diverses opcions a l’hora d’escollir la composició del vitrall.
D’entre el conjunt de possibilitats –vitrall clàssic, vitrall d’estil
gòtic o abarrocat, vitrall modern, contemporani, figuratiu,
abstracte, geomètric, o simplement vidres pintats de diversos
colors–, pren especial importància el vitrall contemporani ja
que aporta el testimoni d’un corrent estilístic propi dels nostres temps. Serà l’artista contemporani el qui faci una valuosa aportació moderna a l’art dels vitralls, com ja feren en el
s. XX Chagall, Roualt i altres grans pintors, representants de
l’art modern, que van dissenyar cartons per a la confecció de
vitralls que ara són l’admiració de tothom.
L’artista Javier Lozano (i el taller Ars Vitraria) ha creat, en
el seu ja llarg recorregut pel camí d’aquest art, una sèrie
de vitralls que no han passat desapercebuts a l’hora d’escollir el model. Els seus vitralls satisfan plenament per la
força expressiva del dibuix i per la gamma de colors amb
què tracta els diferents elements de les escenes. Insinua,
remarca i integra el color segons uns criteris meticulosament estudiats que potencien els trets més significatius de
l’obra.
Nat a Zamora, cursa estudis a la Universitat Pontifícia de
Salamanca i Belles Arts a San Fernando de Madrid. Les
matèries referents a vitralls les complementa a França i
Alemanya. Té obra en moltes esglésies. A Alcalà de
Henares, a Àvila, al Palau Episcopal de Múrcia, a Tortosa, a
l’església de Buenavista de Tenerife, al Museu del Vaticà, a
l’església d’Arucas –Gran Canària–, a San Pedro de
Alcántara a Càceres i a la parròquia del Pilar a Torrejón de
Ardoz, entre altres, que avalen la seva mestria i expliquen
el perquè de la seva merescuda fama d’artista de gran
categoria.

Temàtica
Els temes dels dos vitralls són extrets de dues escenes de la
vida de sant Joan Baptista: el baptisme de Jesús i la decapitació.
En el baptisme de Jesús l’artista ha escollit el moment en
el qual Joan vessa l’aigua sobre Jesús, que té el colom,

símbol de l’Esperit Sant, sobre l’espatlla. Deixa de banda el
costum de col·locar el colom dalt del cel i ho raona fent
referència a les paraules de Mateu, cap. 3 , 16 – 17, quan
diu: “Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un
colom i venia damunt d’ell”. El traç del dibuix és profund
i segur. Delimita perfectament els espais que emmarquen
les figures amb força i emotivitat que accentuen més el
sentiment i la composició que la perfecció del dibuix. El
color adquireix una cabdal importància i es mostra com un
element més, sinó el principal, en la interpretació del
moment escènic.
La blavor de l’aigua del Jordà, amb la qual Joan batejà
Jesús, omple tot el vitrall, menys una franja, de color groc
lluminós, que brota del cel d’on baixa l’Esperit; “el cel s’obrí”, diu Mateu. Els colors no tenen un límit fixat; s’agermanen, difuminats, per esclatar en una gradació exuberant.
Una tira de lletres, a l’esquerra, ens recorda el missatge:
“Aquest és el meu Fill, el meu estimat”. Mat. 3, 17.
L’altre vitrall ens mostra el moment en què el botxí branda
l’arma amb la qual decapitarà Joan, que agenollat als seus
peus mostra una total submissió. L’escena provoca sentiments d’enuig i repugnància envers el botxí i de compassió
cap a Joan.
Tant el traç com les esquitxades de color són semblants a les
de l’altre vitrall. El símbol del color pren força en aquesta
escena cruel. És per això que el predomini del vermell és
manifest.
Igualment una tira de lletres ens recorda el succés: “Va fer
decapitar Joan a la presó”. Mat. 14, 10.
L’ambient silenciós de la catedral i la penombra que envolta
els vitralls crea una atmosfera de recolliment que convida a
fruir d’una serena i tranquil·la contemplació.

A l’esquerra, Decapitació de sant Joan.
A la dreta, Baptisme de Jesús.
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TARRAGONA

La influència de les Revelationes de
santa Brígida de Suècia (1302-1373)
en les escenes de la Nativitat.
El cas de la pintura gòtica tarraconense
per SOFIA MATA DE LA CRUZ

L

a presència relativament freqüent en algunes escenes de
la Nativitat d’una figura femenina que les contempla des
d’una posició discreta s’ha explicat, segons els casos, bé com
la representació de la partera Salomè, bé com la figuració de
la santa mística Brígida de Suècia (1302-1373), a partir de les
visions recollides per ella mateixa a les Revelationes, un text
que es va expandir i popularitzar a tota Europa i que va tenir
una considerable influència en l’art. La inclusió de la figura
de santa Brígida a les escenes de la Nativitat es detecta a la
pintura gòtica ja des del final del segle XIV.
L’anomenada “Sibil·la del nord” és una figura certament
destacada, que encara avui suscita un gran interès i que ha
generat una copiosa bibliografia, tant a causa de la seva
notable vida com pel seus escrits. Nascuda a Finsta (Suècia)
l’any 1302, era d’ascendència noble, tant paterna com
materna, fet que explica que posteriorment se l’hagi descrita com a princesa de la casa reial sueca. Brígida va créixer i
es va educar en un ambient d’un elevat nivell social que no
excloïa una intensa i pietosa pràctica religiosa. La pèrdua precoç de la mare, l’origen noble i la intensa formació religiosa
ajuden a entendre el caràcter, la mentalitat i moltes circumstàncies de la vida de la santa. Sensible i molt pietosa, les
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seves fermes conviccions de reformadora no es van acovardir ni davant de personatges com papes, reis i nobles, als
quals adreçava les seves admonicions amb franquesa, ni
davant de persones d’humil condició. Als set anys va tenir les
primeres visions, en què se li apareixien la Mare de Déu i
Crist crucificat. En una d’aquestes, quan la santa tenia deu
anys, Maria la coronava d’espines.
Casada als catorze anys d’edat amb el senescal Ulf
Gudmarson, el matrimoni va ser prolífic, ja que Brígida infantà vuit fills, en l’educació dels quals la instrucció cristiana va
tenir un paper preponderant. Cridats els esposos a la cort del
rei Magnus Eriksson (1316-1374), els excessos dels monarques, el luxe i l’ambient frívol els van empènyer a abandonar
Suècia l’any 1341. Pelegrins a Santiago de Compostel·la, es
van indignar per l’estada dels papes a Avinyó i per les cruels
conseqüències de la guerra dels Cent Anys. De retorn a Suècia
en 1344, Ulf morí i Brígida es va fer terciària franciscana.
En la seva viduïtat es va iniciar l’etapa més espiritual i activa
de la vida de Brígida, en què es va dedicar a la fundació d’un
nou orde a la població de Vadstena, per al qual va redactar
una regla. Seguia el que Crist li havia ordenat en una de les
seves visions: la fundació d’un orde monacal basat en una
pràctica molt estricta que havia de servir d’exemple als altres
ordes. Va començar també llavors la difusió de les revelacions
divines: les visions i allò revelat per Crist, Maria i alguns sants
–que en forma de sacra conversazione dialogaven amb
Brígida des del cel–, es van recopilar a les Revelationes. El
Llibre I, redactat amb l’ajut d’un canonge, fou enviat al papa
Climent VI (1291-1352), a manera d’amonestació per tal de
que abandonés Avinyó i retornés a Roma, i als reis de França
i d’Anglaterra, per instar-los a firmar la pau. Amb la finalitat
d’obtenir l’aprovació del papa per al seu nou orde, Brígida va
anar a Roma, on va haver d’esperar-se vint anys. A la Ciutat
Eterna, la santa va viure de manera ascètica, en unes condicions extremes de pobresa, disciplina i austeritat. Les seves
amonestacions, que dirigia tant als poderosos com als humils
de la relaxada Roma del moment, li van comportar una gran
popularitat, però també moltes enemistats. Allà va continuar
redactant les seves Revelationes, compilades en vuit llibres.
Finalment, l’arribada del papa Urbà V (1362-1370) a Roma
va comportar l’aprovació de la fundació de l’orde de santa
Brígida, anomenat del Santíssim Salvador, i de la seva regla.
Les Revelationes es van redactar originalment en llatí i per
aquest motiu van tenir aviat una gran difusió per Europa.

1

2

3

1. Naixement.
Compartiment superior. Mateu
Ortoneda. Retaule de
la Mare de Déu
(Solivella). Museu
Diocesà de Tarragona
(foto C. Aymerich).
2. Adoració dels Reis.
Compartiment central. Mateu
Ortoneda. Retaule de
la Mare de Déu
(Solivella). Museu
Diocesà de Tarragona
(foto C. Aymerich).
3. Naixement i
Adoració dels pastors. Compartiments
superior i central.
Mestre de la Secuita.
Retaule de la Mare
de Déu (La Secuita).
Museu Diocesà de
Tarragona (foto C.
Aymerich).
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Impreses per primera vegada l’any 1492, se’n feren nombroses reedicions.1 Cal dir, però, que el papa Benet XIV (17401758) va declarar que “no se’ls deu l’assentiment de fe divina” i que el crèdit dels fidels ha d’estar sotmès al judici de la
prudència. Els textos recullen la profunda devoció de Brígida
a Jesucrist, a l’Eucaristia i a Maria, la seva lluita contra la
temptació i el seu desig de reformar els costums de la cristiandat de l’època, amb una crítica als excessos de religiosos
i laics. També traspuen el seu caràcter ferm i decidit, les seves
conviccions inamovibles i el seu afany d’apostolat.
L’origen del pelegrinatge de Brígida a Terra Santa l’any 1371,
que es va prolongar fins al 1373, es troba en una de les seves
visions, segons la qual Maria li hauria promès relatar-li detalls
de la seva vida si visitava Betlem i Jerusalem. A Terra Santa va
reviure, mitjançant una sèrie de visions, molts episodis de la
vida humana de la Mare de Déu i de Jesucrist, en especial els

20

relatius al Naixement i a la Passió, que foren redactats amb tot
detall al Llibre VII de les Revelationes. Brígida va tornar a Roma,
on va morir l’any 1373. El seu cos fou enterrat a Vadstena. Va
ser canonitzada l’any 1401 pel papa Bonifaci IX. El papa Joan
Pau II, l’any 1999, va declarar-la copatrona d’Europa.2
D’entre les descriptives visions experimentades per Brígida en
el seu pelegrinatge a Terra Santa, les dedicades a la Nativitat
són les que van tenir més influència. Juntament amb les
Meditacions del Pseudo Bonaventura, van contribuir a la
renovació de la iconografia d’alguns episodis de la Infància de
Jesús en la baixa edat mitjana.3 Les escenes del cicle de la
Nativitat es descriuen de manera sintetitzada a Lluc (2, 6-7) i
Mateu (1, 18-24). Des d’antic, les tradicions orals recollides
als evangelis apòcrifs en relació a dits episodis –plenes de
detalls que van ornar el relat canònic–, van conèixer un gran
èxit, ja que la pietat popular les demandava. D’acord amb

això, a les representacions de les escenes de la Nativitat solen
aparèixer algunes figures femenines que acompanyen la
Sagrada Família. Unes s’identifiquen amb les llevadores que,
segons els evangelis apòcrifs, haurien ajudat Maria en el part:
Zelomí, la crèdula, i Salomè, la incrèdula, tot i que és més
habitual que n’aparegui una de sola, Salomè, que es mostra
apartada de les figures principals, en actitud d’oració. El relat
fou recollit més tard per textos com la Llegenda Àuria, cosa
que va contribuir al manteniment en la pintura medieval de la
figura de la partera, present a l’escena del Naixement.
A partir de la difusió de les visions de Brígida sobre la
Nativitat, la santa sueca anà substituint Salomè a les representacions. Brígida descriu allò que Maria li havia relatat i el que
ella havia contemplat a les seves visions de Terra Santa. Hi
posa molt èmfasi en les circumstancies extraordinàries de
l’embaràs sense molèsties i del part sense dolor de la Mare de
Déu. Brígida, que havia parit vuit fills –en una època en què
les dones no podien obtenir gairebé cap alleujament en els
dolors de l’infantament–, es mostra astorada pel prodigi i el
relata al capítol XXI del Llibre VII, tal com si hi hagués assistit
però sense participació activa. El refereix amb total respecte,
sense circumloquis innecessaris i sense ridículs pudors.
Arribada l’hora del part, Josep surt de la cova i Maria, sola,
prepara roba de lli i de llana, s’agenolla cap a orient i com si
entrés en èxtasi, in momento et ictu oculi infanta el seu fill,
que neix completament net. El ventre de Maria es retreu com
si mai no s’hagués distès. Després retira el cordó umbilical,
embolcalla l’Infant amb la roba i el col·loca sobre un feix de
palla, al terra. A continuació, Josep entra i ambdós adoren
Jesús. L’escena del Naixement sol representar aquest darrer
moment, amb Brígida agenollada que el contempla des d’un
costat. També apareixerà la santa a les escenes de l’Adoració
dels pastors i de l’Adoració dels reis.
La pintura gòtica catalana inclou molt aviat la figura de santa
Brígida a les escenes de la Nativitat, en algunes ocasions al
final del segle XIV, i ja de forma recurrent des de l’inici del
segle XV, quan feia poc temps de la seva canonització.4 És
una prova de la difusió de les seves visions mitjançant les
Revelationes. De vegades, però, és complicat dilucidar si es
tracta de Salomè o de santa Brígida, ja que molts pintors
solien col·locar erròniament un nimbe a la llevadora. Tampoc
no ajuda la indumentària, ja que en ocasions la humil Salomé
va vestida amb brocat de seda, com una dama. Sembla, però,
que els elements clau per a poder distingir santa Brígida de

Salomè serien la diadema d’or cenyida al cap amb què es
representa la santa, com si hagués estat una princesa reial, o
bé l’hàbit fosc de terciària amb la toca blanca de les vídues.
Pel que fa a la pintura gòtica de l’àmbit tarraconense, Brígida
apareix a l’escena del Naixement del retaule de Sant Jaume de
Vallespinosa (1406-1410), atribuït a Joan Mates, amb diadema
d’or i vestida de brocat. Al retaule de la Mare de Déu de Santes
Creus (1403-1411), obra de Pere Serra, Guerau Gener i Lluís
Borrassà, es mostra a l’episodi de Adoració dels Reis, amb diadema d’or i vestida de brocat. Igualment abillada figura al
Naixement (fig. 1) i a l’Adoració dels Reis (fig. 2) del retaule de
Solivella (1413-1420), obra de Mateu Ortoneda. Al Naixement
i a l’Adoració dels pastors (fig. 3) del retaule de la Mare de Déu
de la Secuita (1420-1423), obra del Mestre de la Secuita, vesteix hàbit de terciària i toca blanca de vídua. Finalment, a l’escena del Naixement del retaule dels Goigs de Maria de Peralta
(1479-1519) es representa amb una toca blanca.

1 S’ha consultat l’edició amb notes de G. Durand: Revelationes S.
Brigittae olim a Card. Turrecremata recognitae; nunc a Consalvo
Duranto a Santo Angelo in Vado presb. et sacrae theol. profess. notis
illustratae, apud viduam & et haeredes Petri Belleri, Anvers 1611.
2 Dades biogràfiques preses de B. Baudonnet: “Biographie. Sainte
Brigitte de Suède (1302-1373)”, a Brigitte de Suède, Sainte:
Révélations (Collection héritage, 3), Éditions du Lion de Juda.
Société des Œuvres Communautaires, Nouan-le-Fuzelier 1991, p.
11-20, una edició amb fragments extractats de l’original i traduïts
al francès. Existeixen múltiples estudis sobre la vida de santa
Brígida i les Revelationes, en diversos idiomes. A S. Mata: “La huella de las Revelationes de santa Brígida de Suecia (1302-1373) en
la pintura gótica tarraconense”, Boletín. Museo e Instituto Camón
Aznar (Saragossa) 102 (2008) p. 399-412, nota 1, hi ha una relació extensa de bibliografia referent a la santa.
3 L. Réau: Iconografía de los santos A-F, Ediciones del Serbal,
Barcelona 1997 (Iconografía del Arte Cristiano, tomo 2, vol. 1) p.
244-247. Id: Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Ediciones
del Serbal, Barcelona 1996 (Iconografía del Arte Cristiano, tomo 1,
vol. 2) p. 228-238. Una anàlisi detallada a J. M. Gómez Segade:
“Sobre las fuentes de la iconografía navideña en el arte medieval
español”, Cuadernos de Arte e Iconografía. Fundación
Universitaria Española. Seminario de Arte Marqués de Lozoya
(Madrid) tomo I, núm. 1 (1988) p. 159-186.
4 S. Mata, ob. cit. p. 401-407.
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TERRASSA

L’ostensori-retaule de l’església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana
per BLANCA MONTOBBIO I MARTORELL

L

a custòdia de Santa Eulàlia de Ronçana està estructurada dins de la tipologia del retaule i forma un conjunt de
quatre parts: la base, l’eix vertical, la plataforma central i
el remat superior.
La base és plana, de planta amb forma d’estrella i amb
quatre lòbuls acabats en mitja circumferència alternats
amb altres de més petits també en semicercle, i altres en
forma triangular. La superfície de la base està decorada
amb motius renaixentistes de formes estilitzades i querubins als quatre costats que formen en la base una mica de
relleu. Aquestes decoracions estan repussades. A la vora
de la base hi ha una franja encunyada, emmarcada entre
motllures.
L’eix vertical està format per un nus de perfil bulbós decorat amb repussats i cisellats de motius decoratius estilitzats
i querubins. Sota el nus hi ha un cos cúbic, amb les cares
decorades per un cap d’àngel. Als angles apareixen elements de fosa en forma de voluta, i a l’extrem un cap de
drac. Sobre el nus hi ha una escòcia llisa.
La plataforma central, a manera de templet, està formada
per quatre pilars que sostenen el remat superior de l’ostensori. Els pilars-contraforts estan decorats amb pinacles
i petits àngels músics de fosa. Sobre la plataforma central
hi ha dos àngels ceroferaris, situats de perfil, que custo-
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dien el vericle envoltat per un cèrol de decoracions cisellades, d’on emergeixen els raigs. Els àngels ceroferaris són
semblants als que porten els braços dels copons-ostensoris del segle XV. El remat superior consisteix en una coberta piramidal de planxa d’argent retallada i està rematada
per una creu de perfil flordelisat amb Crist clavat a la creu
al centre. La creu està sobre una peanya esfèrica.
Segons la visita pastoral de l’any 1591, aquesta custòdia
va ser realitzada a petició del bisbe Joan Limas Lloris: «Providet quod fiat custodiam argenteam rotundam, infra sex
menses sub pena trium librarum».
L’ostensori-retaule de Santa Eulàlia de Ronçana mostra
una sèrie d’elements d’influència gòtica que encara continuen vigents a finals del segle XV, ja que l’orfebreria catalana va assimilant molt lentament les noves tendències
renaixentistes. Per altra part, és evident la incorporació
del repertori ornamental renaixentista, i també es mani-

festa un enllaç amb les primeres manifestacions de formes barroques, tal i com es pot observar a les volutes del
nus cúbic o amb el gran domini tècnic de la cisella i el repussat.
Procedència
Santa Eulàlia de Ronçana. Municipi del Vallès Oriental, a la
vall de la riera de Tenes, accidentat pels primers contraforts de la serralada Pre-litoral (serra del castell de
Montbui). El poble es troba al voltant de l’església parroquial romànica, dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida, enlairada a la dreta de la riera de Tenes. Trobem esments de la
parròquia ja al segle XI, i formà part de la Baronia de
Montbui (artir del segle XIX apareix com a municipi de la
Baronia de Montbui).

Bibliografia
TRENS, 1926, fol. 138-139; MARTÍ I BONET, 1981, I/2, pàg. 468, fig.
Pàg. 473; DOMENGE, 1989, pàg. 396-397; Catàleg de l’exposició
Aurífex (Museu Diocesà de Barcelona, 2003).
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TORTOSA

Troballa arqueològica de la tomba del
bisbe Francesc Borrull.
Església Arxiprestal de Sant Mateu del
Maestrat (2006)
per JOSEP ALANYÀ I ROIG

El bisbe Francesc Borrull. Troballa de la tomba i preservació
rran de les obres de restauració general de l’església
arxiprestal de Sant Mateu del Maestrat per a l’Exposició

A
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“Paisatges Sagrats”, organitzada per la Fundació “La Llum
de les Imatges” per a l’any 2005, va fer-se un seguiment
arqueològic d’aquells treballs que podien implicar una afecció directa sobre les restes subjacents del temple.
Prèviament als treballs, l’equip arqueològic, format pels
arqueòlegs Enrique Estevens Marco i Joan Palmer Broch i l’arqueòleg-gerent, Enric Flors Ureña, de l’empresa ARX.
Arxivística i Arqueologia S. L., va fer un estudi detallat de l’edifici religiós amb incidència en les diferents fases arquitectòniques i en tots els elements implícits, entre els quals hi
figuraven els punts d’enterrament i les lloses sepulcrals.
Els arqueòlegs van recollir tota la informació possible a partir dels fons arxivístics del Bisbat de Tortosa i de
l’Ajuntament de Sant Mateu, així com de la bibliografia existent relativa a l’església santmateuana, especialment dels
manuscrits d’Ildefonso Aleu, Historia de la Muy Ilustre Villa
de San Mateo de las fuentes del Maestrazgo de Montesa o
relación de lo ocurrido en Ella...(1826-1840) i San Mateo,
Benifassá y Morella (notas históricas), de mossèn Manuel
Betí Bonfill, editat per Eugenio Díaz Manteca (1977).
Nosaltres els vam proporcionar la notícia relativa al bisbe
Francesc Borrull publicada per Ramon O’Callaghan dins
Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa (1896).
A Sant Mateu, mentre hi feien la visita pastoral, van morir-hi
dos bisbes tortosins: Jaume Sitjó, l’autor de la Cigonina super
quarto libro Decretalium, el 1351, enterrat a l’església arxiprestal i més tard traslladades les restes òsssies a la catedral
de Tortosa; i Francesc Borrull, auditor de la Rota Romana,
nomenat bisbe el 1757, que hi morí el 1758, després d’un
pontificat efímer de deu mesos.
Francesc Borrull emmalaltí de repent quan era de visita pastoral a La Salzedella i fou traslladat a Sant Mateu. Aquí
tenia una germana casada amb un fill de la família
Vilanova (En Llor), patrons de la capella de la Passió del
Senyor, que van cuidar de la seva persona fins a la mort
ocorreguda el 5 d’agost de 1758. Mossèn Betí conta que
“después de embalsamado, y a los tres días de difunto, se
celebraron solemnísimos funerales, como corresponde al
alto carácter y dignidad de la Persona. El cadáver se llevó a
la iglesia por Sacerdotes bajo palio, y se depositó en la
Capilla de la Comunión, dentro de un ataúd, que se cerró
con llave; se le labró un sepulcro muy decente bajo una primorosa lápida de màrmol, con la inscripción de su nombre,
dignidad y honores, día y año de su muerte, con otras cir-

cunstancias muy honoríficas en un epitafio latino que se
grabó sobre la lápida”.1
Aquesta làpida, feta de jaspi (“brocatello”) de Tortosa i presidida per les armes heràldiques del bisbe, resa així: D.O.M.
HIC JACET ILL. D. D. FRANCISC. BORRULLIUS, SACRAE
ROMANAE ROTAE AUDITOR, SOLIO PONTIFICIO ASSISTENS
PRAESUL, DERTUSAE EPISCOPUS. VIR DOCTISSIMUS, JUXTAQUE PIISSIMUS, QUI NON PLENUS DIEBUS AC VIRTUTE PLENISSIMUS, BREVI CONSUMMATO DECEM MENSIUM PONTIFICATU, EXPLEVIT TEMPORA MULTA: MAXIMO OVIUM SUARUM LUCTU, IMO ET TOTIUS HISPANIAE PLANCTU. OBIIT IN
HOC S. MATHAEI NOBILI OPPIDO, NON. SEX.2 ANN. DOM.
MDCCLVII, AETATIS SUAE LXII.
La capella de la Comunió del s. XVIII, la primera a la dreta
entrant per la porta romànica de l’església, és la capella de la
Passió de N. S. Jesucrist, fundada per Joan Alcalà, notari de
la vila, i construïda entre 1616 i 1619.3 La capella de la
Comunió actual és la capella de Sant Climent màrtir, construïda al s. XVIII per acollir un cos martirial extret de les catacumbes de Santa Priscil·la de Roma, al qual fou imposat el
nom de Climent pel fet de ser aleshores papa Climent XIII. La
donació de les relíquies, el seu trasllat i la fabricació de l’urna rococó a Roma foren gestionades pel franciscà fra Bernat
Cervera, fill de la vila.4
El canvi d’ubicació de la capella de la Comunió va causar
confusió sobre el lloc on hauria estat enterrat el prelat, tant
més que la làpida que cobria la tomba fou treta del lloc original en un moment i per unes causes que desconeixem, si
bé no descartem que fou arran de ser trencada violentament
en tres trossos, acció clarament voluntària atès el gruix
potent de la pedra. La làpida funerària anà a parar finalment
a la sagristia de l’arxiprestal. Pervivia, però, la memòria popular que a la capella de la Comunió hi havia enterrat un bisbe
de Tortosa.
Casualment, un operari que perforava el terra de la capella
de la Passió amb un martell pneumàtic advertí una cavitat
subterrània a l’entrada de la capella i, havent-hi introduït un
punt de llum, hom va comprovar que hi havia una cripta amb
les despulles d’una persona que presentava mostres d’alteració antròpica en els ossos cranials i restes d’indumentària.
Davant la troballa, l’equip d’arqueòlegs va posar-se en contacte amb mi, aquell dia a l’Arxiu Diocesà, demanant-me de
pujar a Sant Mateu a fer-ne visura i analitzar les despulles,
cosa que vaig fer a la tarda amb mossèn Josep Maria Tomàs,

Aparició del cos i restes del taüt.
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A l’esquerre, cos del Bisbe F. Borrull.
A la dreta, detall de la calavera i capell.

delegat de Patrimoni i vicari general del bisbat, que aquell
dia era a València.
Vàrem coincidir a l’església de Sant Mateu l’equip d’arqueòlegs, que treballava dins la capella de Sant Climent a les
sepultures de l’antic cementiri, la senyora Concha Gómez
Ocaña, secretària autonòmica de Cultura, l’inspector territorial del Patrimoni Immoble, Arturo Zaragozá Catalán, i el
director de la intervenció arqueològica, Enric Flors Ureña.
Reunits a la capella de la Passió, vàrem veure la tomba, les despulles vestides amb la indumentària pontifical i les restes del
taüt de fusta i llur disposició, vam identificar el cadàver i, per
tal de salvar la integritat del jaciment arqueològic, prenguérem
conjuntament l’acord de la següent proposta d’actuació:
1.- Continuar els treballs de documentació arqueològica
sense procedir a l’extracció de les restes d’indumentària
ni de les restes òssies.
2.- Substituir l’estudi antropològic i paleopatològic forense previst en laboratori per una anàlisi in situ de les restes òssies visibles, que faria l’antropòleg forense Dr.
Marcos Miquel Feucht.
3.- Cobrir la tomba amb nova làpida segons la determinació de la direcció facultativa.
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La tomba. Excavació
Un cop establert el punt 0, els arqueòlegs van començar
l’excavació de la cripta amb la retirada de les lloses del
paviment, sota les quals va aparèixer una capa de sorra i
graves, denominada Unitat Estratigràfica 8001, resultants
de la preparació del paviment de la capella. Sota aquesta
capa aparegué una amalgama de formigó i maons (cota
de 052 cm respecte al punt 0) situada al bell mig de la
volta de la cripta (U. E. 8002). L’amalgama va fer pensar
als arqueòlegs que la sepultura podria haver estat espoliada durant la guerra civil de 1936-39, puix el formigó era
molt recent i feia de tapadora de la tomba.
En aixecar l’argamassa de formigó aparegué una volta
rebaixada obrada amb maons rectangulars, més o menys
regulars (22 x 11 x 2,5 cm), a 061 cm de profunditat respecte al punt 0. La retirada de la cúpula de la cripta deixà al
descobert una cavitat rectangular amb murs de mamposteria arrebossats de 135 cm d’ample per 180 cm de llarg, i a
una profunditat de 111 cm respecte de la cota 0 de l’excavació hi havia les restes de runa que podrien haver-s’hi llançat quan va profanar-se la tomba en el s. XX. La capa de
runa, terra i petits nòduls fou denominada U. E. 8004, la
profunditat mitjana de la qual oscil·lava entorn als 30 cm.
Just al davall d’aquesta capa, a la cota de 144 cm de profunditat, van començar a aparèixer restes de fustes molt
fràgils i deteriorades que corresponien al taüt del difunt.
Assignades a la U. E. 8005, un cop documentades, van ser
retirades amb cura fins arribar al cos del bisbe. La disposi-

ció de les fustes del taüt indicava que la cripta no fou
saquejada amb violència, possiblement gràcies a l’anonimat de la sepultura pel trasllat de la làpida original a un
altre lloc. Entre les fustes van aparèixer dues frontisses i un
petit pany de bronze que certifiquen la referència de mossèn Betí, quan diu que el taüt “se cerró con llave”.
El cos del bisbe
Un cop excavades les restes del taüt, va aparèixer el cos del
bisbe en posició de decúbit supí amb el cap posat damunt
les clavícules, cobert íntegrament per restes de roba que
constituïen la seva indumentària. La posició del cap, l’absència d’alguns ossos determinats i llur disposició confirmaven la hipòtesi que l’enterrament havia estat alterat.

Heràldica de F. Borrull. Carta pastoral de salutació i presentació al bisbat de Tortosa.

L’esquelet es troba cobert totalment de les robes de la
indumentària pontifical i del capell propi de la dignitat
episcopal. Hem pogut documentar a l’esquerra del crani el
capell de corona baixa, de cuir, llis i d’ala ampla, posat de
cap per avall, amb restes visibles d’almenys una de les
dotze borles, sis per banda, que en depenjaven.
El cos està cobert amb una casulla romana que mostra
encara les restes de l’escapulari central rematat d’una
retorxa brodada de fils de seda i argent i les del galó brodat que formava el ribet lateral de l’ornament litúrgic. Sota
la casulla hi la l’alba i restes d’una sotana que cobrien el
cos fins als peus, calçats amb les sandàlies pontificals de
roba i sola de cuiro. Les sandàlies, semblants a sabatilles,
anaven lligades amb llargues cintes entorn de les cames,
cobertes amb les caligues o calces episcopals, fins al
genoll. No van trobar-se, però, l’anell ni el pectoral.5
Un cop documentades totes les restes i protegit el cos de
possibles agents nocius externs, va reconstruir-se la volta
amb maons similars i s’hi va posar una làpida nova.
L’inspector del Patrimoni immoble, Dr. Zaragozá, m’encarregà el disseny de la nova làpida, una llosa de pedra verda
de Santa Magdalena de Polpís, on vaig posar-hi, centrada,
una creu llatina i la inscripció D. D. FRANCISCUS BORRULL
EPISCOPUS DERTOSENSIS (1757-1758). ANNO DOMINI
MMV. La làpida original vam decidir de col·locar-la plantada a la dreta de la capella davant mateix de la tomba.
La troballa de les restes òssies del bisbe ha clos un llarg
temps de silenci i d’ignorància que constituïen ja una amenaça certa a la memòria històrica de la seva figura i a la
localització del seu cos.

1 Manuel BETÍ BONFILL, San Mateo, Benifassá y Morella (notas históricas), edició d’Eugenio DÍAZ MANTECA,
Sociedad
Castellonense de Cultura, Castelló, 1977.
2 Nonis Sextilis.
3 L’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa guarda documentació de causes beneficials relatives a l’esmentada capella.
4 Arturo ZARAGOZÁ CATALÁN, La Iglesia Arciprestal de Sant
Mateu, dins “La Llum de les Imatges. Sant Mateu. 2005”, pp. 95123.
5 ARX, Arxivística i Arqueologia S. L., Hallazgo de la Tumba del
Obispo Borrull en la Intervención Arqueológica realizada en la
Iglesia Arciprestal de San Mateo (Castellón). 10 de febrer de 2006.
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U R G E L L

Capella de la Casa d’Espiritualitat.
Santuari del Sant Crist de Balaguer
per AMADEU MATOSAS I PERE ALARCÓN
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Una intenció
n plantejar el disseny de la capella, hem fet el propòsit
d’assajar la possible convergència entre les experiències
estètiques i les experiències religioses.
Així doncs, i com a punt de partida, el nostre treball ha estat
un intent de relacionar la espiritualitat cristiana i l’art contemporani.
Més enllà del fossat profund existent entre l’art actual i l’espiritualitat cristiana, volem creure que aquest1 no ha d’impedir els possibles ponts en vista a un diàleg fecund entre creativitat i espiritualitat.

E

Una disposició
Si alguna frase pot resumir la nostra disposició respecte al treball a fer, aquesta seria la de “tornar a començar”. Que no vol
dir començar de zero, sinó deixar de banda allò que normalment podem trobar al mercat i que la imagineria religiosa tradicional ens posa a l’abast avui, i ser capaços de buscar solu-

Pàgina anterior:
Altar, sagrari i retaule
En aquesta pàgina:
Plànols
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cions, de replantejar noves formes com resposta a les necessitats, de tornar a construir, però des de les arrels i la tradició.
Aquesta capella estava destinada, després de la remodelació en
profunditat que ens encarregaven, a la pregària i l’adoració. I
això és el que hem intentat, ajudats en primer lloc per la configuració de l’espai amb el manteniment de la simetria original,
que ens proporciona el necessari equilibri en les sensacions, a
la vegada que ens replantejàvem els diferents elements tot
mirant de donar una resposta actual a un plantejament actual.
Una resolució (la arquitectura i els elements)
Des del punt de vista espaial la capella és essencialment un
sostre. Un gran sostre que ens acull (s’ha rebaixat molt l’alçada original) i ens reuneix ( base exagonal) i al mateix temps
ens enlaira (és una piràmide ascendent). En planta, tot mantenint la simetria es conserva el presbiteri en l’eix, recolzat i
tancat per un mur com a fons i presència, convertit en retaule que amaga un últim espai com a petita sagristia.
Fixat l’espai, s’han dissenyat els diferents elements un a un.
Alguns (l’altar i la seu) ja han estat utilitzats anteriorment. Els
restants s’han produït expressament per a l’ocasió. Així les
vidrieres, les pintures del retaule, els bancs, el sagrari, les portes, l’ambó, es proposen com a elements simbòlics, pensant
en un tot harmònic . La llum natural i la il·luminació artificial,
que amara l’espai i el fa canviant en funció del moment del
dia i de les necessitats, arrodoneix i acaba d’expressar l’intent
de dotar-lo de la necessària espiritualitat.
Agraïment
La llibertat i la confiança dipositada en el nostre equip per
part del Bisbat i del Rector del Santuari, així com la feina acurada i el sentiment de pertinença de tots els qui han participat en l’obra, han fet possible el resultat final que oferim en
aquesta revista.

Presbiteri amb el retaule del pintor Josep Mingell.
Detall del vitrall de Luesma-Vega, vitrallers.
Sagrari de l’escultor Josep Mateu.
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Les portes ferrades romàniques al sud
del Pirineu català.
El cas de Sant Andreu de Gurb.
per LLUÏSA AMENÓS

L

es portes ferrades són segurament els elements més
emblemàtics i desconeguts de l’art romànic. Són constituïdes per batents de fusta que, en la superfície externa, tenen
clavades diverses peces de ferro amb la doble funció d’unir
les posts juxtaposades i reforçar els accessos als edificis o
recintes emmurallats. En ocasions, les ferramentes acompleixen també una funció estructural, en la mesura que es perllonguen en golfos per articular la porta. Els ferros de les portes anaven pintats o daurats per tal d’embellir-los i protegirlos de la corrosió.

Porta ferrada que es troba al cancell de l’església parroquial de Sant Andreu de Gurb. Fotografia: ©Arxiu fotogràfic del Bisbat de Vic
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Les fonts iconogràfiques catalanes ens permeten documentar
l’existència de portes ferrades. Al claustre de la Seu d’Elna,
s’hi compten un bon nombre de representacions, totes elles
amb ferramentes de la mateixa tipologia, constituïdes per un
passamà decorat amb una gran canal i clavades amb claus de
cabota esfèrica. Una altra representació d’aquest tipus de
ferramenta apareix a l’escena del Descensus ad inferos del
claustre de la Catedral de Girona. Al timpà de Sainte Foy de
Conques s’hi representa una altra tipologia, constituïda per
una tija decorada amb una parella d’estries i capçada per
parelles d’espires acabades en un ull afuat.
A Catalunya, les ferramentes conservades solen presentar
un disseny molt senzill, basat en un seguit de faixes o
registres horitzontals que configuren un dibuix simètric.
Cada faixa és constituïda per una llarga tija horitzontal que
ocupa l’ample del batent, de la qual neixen espires cap
amunt i cap avall en nombre variable. La tija sol ser un passamà o una cinta de secció rectangular, més o menys estreta, decorada amb canals o estries. El repertori decoratiu es
redueix a caps zoomorfs i dissenys geomètrics. Al sud del
Pirineu Català –car no sembla que es conservin paral·lels a
la Catalunya nord–, la iconografia animal inclou caps d’au
i caps de rèptil. Els caps d’au són representats de perfil a
l’extrem de les espires i presenten un bec llarg i corbat
semblant al d’un pelicà o una àliga. Els caps de rèptil, identificats com a drac o serp, són representats en planta als
extrems de les tiges horitzontals. Els models d’inspiració
d’aquests repertoris decoratius es troben tant en l’escultura com en la pintura romànica, però molt especialment en
les caplletres dels manuscrits, on se n’han trobat paral·lels
exactes. Les portes més representatives d’aquest grup són
les de Sant Esteve de Ramells (Solsonès), Santa Maria de
Lluçà (Osona) i Santa Maria de Covet, amb les derivacions
ornamentals de Sant Cristòfor de Toses (Ripollès).

Porta ferrada de Sant Andreu de Gurb que es guarda al
Museu Episcopal de Vic. Fotografia: ©MEV
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Un altre grup de portes presenta unes ferramentes molt
atapeïdes, constituïdes per una tija decorada amb un únic
canal, central i ample, de perfil de mitjacanya, de la qual
neixen espires que també presenten un acanalat profund.
Trobem aquest tipus de ferramentes a les portes de les
esglésies de Sant Pere de Lligordà i Sant Sadurní de
Vilavenut, a la Garrotxa; de Santa Maria de Pujals dels
Cavallers i Sant Julià de Corts, al Pla de l’Estany; de Sant
Briç de Tàpies, Sant Pere de Navata (església vella de Can
Miró), Sant Cebrià de Torroella de Fluvià, Sant Martí de Far,
Santa Coloma de Cabanelles, Santa Àgata de Capmany,
Sant Pere d’Albanyà, Santa Maria de Darnius, Santa Maria
de Lladó i Sant Esteve de Vilaür, a l’Empordà. Dins d’aquest grup, hi ha ferramentes que presenten un motiu
decoratiu secundari constituït per parelles de cintes encarades amb els extrems cargolats als intersticis. Se’n conserven a les portes de Sant Llorenç d’Espinavessa, Sant Martí
de Maçanet de Cabrenys i Sant Julià i Santa Cecília de
Terrades (Empordà).
Aquest tipus de ferramentes són properes a les que es troben al Vallespir, el Conflent i el Rosselló, i molt especialment
a les de les portes de Santa Maria de Costoja, de Marcèvols,
de Santa Maria de Serrallonga o de Santa Rufina de Prats de
Molló. Joan Badia i Homs ja assenyalà abans que nosaltres
les semblances que existien entre les ferramentes de
l’Empordà, la Garrotxa i les del Vallespir i el Conflent, i les
posà en relació amb l’activitat de les fargues a les conques
altes dels rius Muga, Fluvià i Ter. Aquest grup és proper a les
ferramentes que apareixen representades als capitells del
claustre d’Elna.
Un darrer grup és constituït per la ferramenta del batent dret
de la porta de Sant Feliu del Riu (Garrotxa). Consta d’una
llarga tija decorada amb dues estries paral·leles disposades al
contorn extern, al centre de la qual s’hi disposa una tija
secundària en perpendicular, capçada per parelles d’espires
als extrems. Aquesta tija ofereix moltes similituds amb les
que apareixen representades al timpà de Sainte Foy de
Conques.
El disseny de ferramentes a base d’espires afrontades pervisqué més enllà dels segles del romànic. Un grup de portes ferrades atribuïbles als segles XVI o XVII són les de Sant
Andreu de Gurb, conservada entre el Museu Episcopal de
Vic i la mateixa església de Sant Andreu, les de la porta del
transsepte de Sant Joan de les Abadesses, i les de la porta

principal de l’església de la Mare de Déu dels Àngels de
Llívia. Aquestes tres portes presenten el mateix disseny,
centrat per una composició en ventall que trenca amb la
simetria i la verticalitat pròpia de les portes romàniques
catalanes. La seva datació ve referenciada per la construcció de l’església de Llívia, començada al segle XVI i finalitzada vers 1617, cronologia que coincideix amb les obres de
remodelació del pòrtic de l’església de Sant Andreu de
Gurb. La porta original de l’església de Sant Andreu de
Gurb tancava amb dos batents, que es desmuntaren
durant les reformes efectuades a la façana de l’església als
segles XVII i XVIII. Un dels batents ingressà al Museu
Episcopal de Vic abans de l’any 1893 (núm. inv. 725).
L’altre es reaprofità en una nova porta oberta al cancell
d’entrada, més baixa i ampla que l’original. Les ferramentes que sobraren en alçada, s’adaptaren als laterals.

Per saber-ne més:
AMENÓS, Lluïsa; Les portes ferrades romàniques al sud del
Pirineu Català, Quadern del Museu Episcopal de Vic, núm. 3
(en premsa)
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BARCELONA a càrrec de PERE JORDI FIGUEROLA I ROTGER
EL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA EN EL CENTENARI
DE LA CRIPTA DE LA COLÒNIA GÜELL

El Museu Diocesà de Barcelona commemora el Centenari de
la Cripta de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí amb un conjunt
d’activitats que duen per títol “El triomf de l’arquitectura
moderna” i que s’han iniciat amb l’exposició “El primer temple de Gaudí - La recuperació d’una obra mestra”.
El temple inacabat de la Colònia Güell de Gaudí ocupa un
lloc preeminent en la seva fabulosa obra, i la cripta ha estat
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO. El
genial arquitecte dissenyà l’església amb l’ajuda de la seva
famosa maqueta funicular. Els treballs iniciats el 1908 s’interromperen el 1914, en morir el seu mecenes i amic, el comte
Güell. Malauradament, aquesta excepcional obra està de
permanent actualitat a causa de la desafortunada intervenció arquitectònica que ha patit recentment.
Es construí solament la planta baixa de l’església amb la cripta, i la part superior va restar inacabada. Amb la destrucció
de la maqueta funicular el 1936, semblava que el conjunt del
projecte mai veuria la llum. Això representava una enorme
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pèrdua, ja que en aquesta obra Gaudí experimentà una nova
forma constructiva que revolucionà l’arquitectura i l’art.
El projecte del temple s’ha pogut reconstruir en un laboriós i
interdisciplinari treball d’investigació efectuat a la Universitat
d’Innsbruck, sota la direcció del degà de la Facultat
d’Arquitectura, Dr. Rainer Graefe, amb la col·laboració de la
parròquia de la Colònia Güell i l’Institut de Geodèsia,
Aerofotogrametria i Cartografia de Moscou. La reconstrucció
es presenta per primera vegada en una exposició permanent
del Museu Diocesà de Barcelona amb maquetes, dibuixos
manuals i virtuals en tres dimensions.
Tres de les altres quatre exposicions que completaran l’aportació principal del Museu Diocesà de Barcelona al Centenari de la
Cripta de la Colònia Güell són degudes a l’arqueòleg i historiador Manuel Medarde i Sagrera, màxima autoritat en la matèria. Aquestes exposicions són: “Els vitralls de Gaudí a la cripta
de la Colònia Güell i Pere Cànovas”, “La curiosa desaparició de
tres columnes de l’església de la Colònia Güell” i “Els plànols
de Berenguer i Gaudí de la Colònia Güell a estudi”. Finalment,
l’arquitecte tècnic Roger Moras i Comellas, fill de la Colònia,
ens presentarà la que porta per títol “Francesc Berenguer, l’últim de la nissaga d’arquitectes de la Colònia Güell”.
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GIRONA
3
En el Noticiari del TAÜLL Nº 24, donàvem referències de les
obres de restauració de l’interior de l’església de Sant Feliu
de la ciutat de Girona.
La part netejada i restaurada mostra un aspecte magnífic i
contrasta amb la resta de la nau que encara està pendent
d’actuació.
Ens complau donar notícia gràfica de l’estat actual de les
claus de volta, una vegada recuperat el seu color inicial.
Les entitats que intervenen en el conjunt a restaurar són:
Incasol, Bisbat de Girona, Ajuntament de Girona i Diputació
de Girona.

1. La Lluna; 2. El sol; 3. Sant Narcís; 4. Sant Feliu.
1

4

2
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arc former
arc toral

arc toral

cadenes

arc former

cadenes

eix principal

eix transversal

CADENA.- El mot es refereix a
diverses modalitats tècniques en el
ram de la construcció. Aquí només
cal esmentar que, en les voltes
“estrellades” de creueria, cadena
és cadascun dels nervis secundaris
que uneixen la clau dentral amb
les claus dels arcs frontals que limiten la volta , o amb les interseccions dels nervis d’aresta.
CADIRA.- Seient individual que
pot complementar-se amb respatller i/o braços. Segons la disposició
de les potes adopten diverses formes (de potes verticals, de tisora
doble o múltiple). El material més
usat per a la seva fabricació és la
fusta. En seients importants es fa
servir la pedra o el marbre (cadira
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fície terrestre. En la taula periòdica
està situat entre el zinc i el mercuri. Té diverses aplicacions segons
els compostos i sals existents. En
pintura artística interessen les
varietats acolorides del sulfur de
cadmi (vermell, groc i ataronjat de
cadmi )
CAIRAR.- Fer els caires o sigui els
cantells o arestes que formen dues
cares en angle, en una peça de
pedra o de fusta.
CAIRAT.- Element que disposa de
caires. També es diu del cabiró o
biga petita d’una teulada.
CAIRÓ.- Rajola quadrada de terra
cuita. El cairó de mosaic és la
peça quadrada premsada, composta de ciment portland, grava i
colorants.

de Carlemany-Catedral de Girona)
i també el metall: argent daurat
(cadira del Rei Martí del Tresor de
la Catedral de Barcelona) o l’acer
inoxidable (cadira Barcelona de
Mies van der Rohe)
CADIRAT.- Conjunt de cadires disposades en filera o en semicercle
segons la forma del lloc. En general són de fusta noble i entre el
gòtic i el barroc es realitzen els més
artístics cadirats en els cors de les
catedrals (vegi’s, per exemple, el
treball sobre el cadirat de la catedral de Tortosa en el TAÜLL nº 14.abril 2005)
CADMI.- Element metàl·lic que no
es troba en estat natiu en la super-

CALAIBRE.- Entre els dispositius
de la farga catalana, és l’arbre de
la roda hidràulica.
CÀLAM.- Usada en l’escriptura
de l’Antiguitat, s’anomena així la
ploma de canya amb un acabament en punxa o una mica romat. La ploma d’oca, especialment, va substituir-la a partir del
segle IV. Actualment s’usen per a
l’escriptura manual, les plomes
metàl·liques. En el dibuix artístic
encara s’utilitza el càlam de canya per a treballs amb tinta xinesa.
Segons la destresa de l’artista,
permet aconseguir traços densos
i grisalles que enriqueixen el dibuix.

Glossari
CALAT.- Ornamentació obtinguda
trepant en tot el seu gruix, el material escollit –pedra, planxa de
metall o fusta–. El treball pot fer-se
per ser vist a contrallum o bé per
superposició de l’obra calada sobre
un altre material. També es fa en
un teixit o roba, traient-ne fils o en
paper, cartró... fent-hi forats a mode de randa.

Calat sobre planxa de Corten, mitjançant làsser. Domènech Fita.

CÀLATOS.- Recipient troncocònic
de ceràmica o de metall. S’anomena també barret de copa.

CALÇ.- Òxid de calci impur, que
s’obté escalfant una roca sedimentària (la calcària) formada essencialment per carbonat de calci o
calcita. L’escalfament es fa, sovint,
en forns verticals. És un producte
sòlid de color blanc que té un gran
poder d’absorció d’aigua, transformant-se en hidròxid i desprenent
molt calor. Resulta la calç apagada.
S’utilitza en construcció, barrejada
amb arena, per a la preparació de
morters –argamassa o mescla–.
La calç bullida s’obté posant la pedra de calç viva en remull dins aigua i deixant-la bullir fins que es
converteix en pasta.
La lletada de calç és aquesta pasta
diluïda en aigua. Resta en estat
quasi líquid i serveix per emblanquinar i com a aglutinant de pigments i colorants.
La calç hidràulica és la pedra calcària calcinada que, a més de
Esquema
d’un forn
de calç

Sortida de gasos
Xemeneia

Càrrega
del forn

Roca
calcària

Cremador

CALC.- Dibuix obtingut per reproducció d’un altre o d’un gravat per
transparència, a contrallum o resseguint-lo (p. exemple) sobre paper especial de calcar, que s’interposa entre l’original i la còpia.

Tolva de
descàrrega de
la calç

calç, conté alúmina, hidròxid fèrric i fins a un 17% de sílice i que,
polvoritzada, en contacte amb
l’aigua, no es comporta com a
calç viva sinó que s’endureix com
el ciment.
La calç viva és la que no ha estat
en contacte amb aigua i quan, en
contacte amb l’aire o l’ambient es
torma pols, s’anomena espolsida.
CALDARIUM.- Sala de les termes
romanes en la qual, pel sistema
d’una cambra inferior on circulava
l’aire calent que calefactava dita
sala, hom podia prendre banys calents o de vapor.
CALDEJAR.- Per l’acció de la flama, fer tornar roent el ferro fins a
prendre color vermell brillant, per
tal de soldar-lo, forjar-lo o sotmetre’l a algun altre tractament.
CALELL.- Impuresa que, continguda en l’argila de rajoler o ceramista, en coure rajoles o teules es converteix en calç i explota en el moment de mullar les peces
CALENT.- En pintura es diu d’una
gamma de colors en la que predominen els grocs, taronjes, marrons
o vermells. En l’espectre ele 8ctromagnètic visible es troben entre la
longitud d’ona de 5500A (color
groc verdós) i la de 7500A (color
vermell fosc).
CÀLID.- Adjectiu que designa
quelcom molt animat, passional o
viu. S’aplica, per exemple, al color,
a l’afecte, etc.
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Noticiari
VIC
Entre les continues i interessants activitats de l’Albergueria,
Centre de Difusió Cultural del Bisbat, i dintre el cicle “Sons i
Silencis”, s’està celebrant l’exposició de Josep Esteve
–Poemes i dibuixos–.
La mostra restarà oberta al públic des del 19 d’octubre al 21
de desembre.
Com a acte complementari s’anuncia una lectura de textos,
a càrrec de l’autor, a l’Esglèsia de la Pietat, el dia 14 de desembre.
Per a informació: carrer de l’Albergueria 1, 08500 de Vic.
Tf. 938891857. E-mail : albergueria@bisbatvic.com

PESSEBRES / SZOPKI
Una tradició mediterrània,
europea, mundial
2 d’octubre - 10 de gener
2009
Exposició sobre la tradició
dels “pessebres” i els seus
orígens. Es presenten pessebres catalans, italians i, per
primer cop, els extraordinaris
pessebres de Cracòvia (Polònia). S’oferirà un recital de
piano com a preludi del centenari del naixement del genial músic Fryderyk Chopin.

BARCELONA a càrrec de JOANA ALARCÓN
MEMÒRIA DEL BARROC. Tresors de la catedral i del
Museu Diocesà de Barcelona
22 de setembre 2008
- 11 de gener 2009
Ha estat organitzada
amb motiu del XVIIè
Congrés
Nacional
d’Història de l’Art i
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural per
formar-ne part com a
activitat oficial.
Comissariada pel Dr.
Joan Ramon Triadó,
professor titular de la
Universitat de Barcelona i president del Congrés, la mostra presenta per primer
cop l’estudi de cinquanta-tres peces cabdals del Barroc de
Barcelona amb grans artistes catalans i d’altres indrets: Antoni i Francesc Viladomat, Andreu Sala, Josep Flaugier, Manuel
i Francesc Tramulles, Lluís Bonifàs, Giovan Battista Salvi (Il
Sossoferrato), Joan Gallart, Agustí Pujol, Joan Roig, Joan
Perutxena, Francesc Grau, Pere Costa, Ramon Amadeu, i
molts més. Moltes de les obres acaben de ser restaurades i
eren, per tant, desconegudes fins ara.
La mostra es podrà veure a l’església de Sant Sever i a la
Catedral de Barcelona fins l’11 de gener de 2009.

EL PRIMER TEMPLE DE GAUDÍ
La “resurrecció” d’una obra
mestra
COLÒNIA GÜELL (100 ANYS)
- El triomf de l’arquitectura
moderna
22 de novembre - 10 de gener 2009
L’exposició tindrà lloc amb
motiu del centenari de l’inici
de la construcció de l’església
de la Colònia Güell, declarada Patrimoni de la Humanitat.
Per primera vegada es presenta la maqueta del temple finalitzat, obra que anuncià l’arquitectura moderna avantguardista.
TRESORS D’ART DE LA MEDITERRÀNIA
Passions i Esplendors del Territori Salernità
20 de novembre - 10 de gener 2009
Aquesta exposició reuneix una selecció
de les millors obres artístiques de la província italiana de Salern, principal focus
cultural de l’Europa medieval. La cèlebre
Schola Medica Salernitana fou la primera
institució mèdica de l’Europa medieval,
considerada la mare de les universitats
modernes.
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GIRONA
A la Sala d’Actes de la Delegació de
Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, es presentà al públic
el Projecte per a la construcció del
nou vitrall del mur nord de la Catedral de Girona que es contempla en
el marc de desenvolupament del “Plan
Catedrales” impulsat pel Ministerio
de Cultura i, amb major concreció, en
el Projecte de restauració del mur nord
que inclou els vitralls, redactat pels
arquitectes Fuses i Viader, Jordi Paulí,
Montse Nogués i Josep Pla.
El vitrall que ens olcupa és el més pròxim a la façana principal o de ponent
de la Catedral. Ha estat tapiat des del
segle XVI i el mur de tancament, de
pedra i maó, es troba en estat deficient i requereix una actuació integral.
El Capítol catedralici ha confiat el projecte artístic a l’artista irlandès Sean
Scully,d’acord amb l’informe favorable
Disseny del vitrall
emès per una Comissió composta per
de Sean Scully.
historiadors de l’art i artistes de reconegut prestigi.
Sean Scully té una intensa i brillant trajectòria artística i cultural i un gran prestigi internacional. Entre les seves nombroses exposicions, cal esmentar la de la Fundació Miró l’estiu
del 2007. Té obres en el Metropolitan Museum of Art de
Nova York, a la Tate Gallery de Londres i al Museu Nacional
Centro de Arte Reina Sofia de Madrid.
Té estudi a Barcelona on fa llargues estades. La seva proposta pel vitrall “ contempla la traceria gòtica del finestral i juga
amb els colors del cel i la natura per transmetre una impressió visual d’alegria i espiritualitat, molt propera a la sensació
que transmeten els vitralls gòtics”.
Qualsevol qüestió relacionada amb la Catedral compta amb
l’interés dels gironins.
El públic, que omplia la Sala d’actes va escoltar amb atenció
l’informe complet del projecte, en el seu abast i en els
detalls, formulat per l’arquitecte Sr. Viader, la intervenció del
Sr. Tomàs Llorens –historiador de l’art i exdirector de l’IVAM,
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del Museu Reina Sofía i del Museu Thyssen Bonemisza– i el
parlament de l’artista Sean Scully.
Va presidir l’acte el Degà de la catedral, Mn. Jaume Julià i,
entre altres personalitats, hi asistiren Anna Pagans, Alcaldesa
de Girona, el Director de Servei Territorial de Cultura, el Subdelegat del Govern Central Sr. Francesc Francisco, i el
Delegat del Col·legi d’Arquitectes.
El Capítol catedralici, amb motiu de la presentació del projecte, ha editat una selecta i interessant publicació i un CD.
RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANT
FELIU
Aquestes importants obres es troben executades en la seva
primera fase, que inclou el primer tram de la nau, és a dir´les
dues voltes més tardanes tocant a la façana de ponent, construïdes al segle XV.
Durant la neteja prèvia i les cates realitzades, s’ha descobert
la presència de policromies en les dues claus així com d’una
pàtina o veladura monocroma sobre les voltes.
S’ha pres la decisió de recuperar la imatge del monument
previ a l’encalat barroc, és a dir, el seu aspecte en el moment
de concloure la nau gòtica. Degut a això s’ha hagut d’augmentar el nombre de restauradors previstos a l’obra, per no
endarrerir els terminis.
Atès que l’estratigrafia sobre les pàtines existents ha revelat
la presència d’encalats en general i policromies en les claus i
el seu voltant certament contemporànies a l’execució de l’obra (finals s.XV principis XVI) , S’ha fet una restauració de les
mateixes amb les tècniques pròpies d’aquest tipus d’obra.
En la resta de paraments s’ha seguir amb l’actuació prevista en
un inici, és a dir, neteja superficial respectant les pàtines del
temps, eliminació d’eflorescències i de les desplacacions de
pedra i tractament de la superficie pètria mitjançant martillina,
repicat de morters de les juntes dels carreus que estaven en
mal estat i rejuntat dels mateixos amb morter de calç, segellat
d’esquerdes mitjançant grapes amb armadures d’acer inoxidable i reblert de les perforacions amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres.Finalment, restauració de ls columnes, capitells i arcs del trifori, d’una gran qualitat de detalls, que es troben emmascarats per una pel·lícula
de calç. Després de la neteja, integració i cosits de fissures,
recuperant la seva qualitat original.
Les obres en curs es realitzan gràcies a la subvenció del Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

