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NADAL, ESPAI DE LA PRESÈNCIA I
CÀNON DE LA FIGURA

L

’art sagrat, sagramental i anamnesi, troba en l’encarnació del
Verb el seu teologúmen i la seva preceptiva. L’àngel, com a forma
quasi hipostàtica de Jahvè, fou l’única norma figurativa per a
Moisès i els artesans del santuari al modelar amb or batut els querubins del
propiciatori. La unió hipostàtica de les dues naturaleses del Crist,
esdevindrà definitivament l’únic cànon figuratiu de la forma del Déu
invisible i de l’esplendor de la seva glòria. En la divina simetria d’aquell
“gràcia per gràcia” del capítol primer de l’evangeli de Joan, la gràcia
donada per Jesucrist respondrà paral·lela a la de la presència de Déu en el
seu santuari. El cos del Senyor, en el que habita corporalment tota la
divinitat, prendrà les divines proporcions de l’amplària i la llargària, l’altitud
i la profunditat de l’arquitectura de l’àgape, que reunirà els homes en la
plenitud de Déu. En aquest temple edificat per obra i gràcia de l’Esperit
Sant, tracista i constructor, pren sentit ple la preceptiva estètica del vell
santuari de l’Èxode: “feu-ho tot com ho heu vist allà dalt”. La Verge de
l’Encarnació restarà la Porta Bonica del Cel, sempre oberta al mur
indestructible d’Orient. Obert, veu, el cel, també sant Esteve, el dia segon
de Nadal, resplendent el seu rostre com el rostre d’un àngel, contemplant
l’evangeli de la glòria del Crist, evangeli que els àngels mateixos es deleixen
de veure. Seduïda, l’Esposa del Càntic, ressegueix, des del nàrtex a
l’àbsida, la via sacra del Cos estimat, Aula del Verb i Palau de Saviesa: “les
seves cames, columnes d’alabastre assentades sobre sòcols d’or fi i el seu
cap d’or puríssim”. Bell tropari, que en la interna harmonia de la doble
natura del Verb encarnat, ha de fer consonar, com deia Agustí, la doble
tuba que sona diversa al buf de l’únic Esperit. L’una que diu: “ dóna bo de
mirar, no n’hi ha cap de més bell”; mentre l’altra respon: “l’hem vist sense
esclat ni bellesa”. Oh gran paradoxa de la noble bellesa, que es guanya en
la pèrdua pura del flascó d’alabastre trencat, de la lliura de nard
preciosíssim que es vessa, i que en la renúncia del tot i del res, no gasiva
de la forma de Déu, té la creu, com a forma i encuny i balança, que pondera
el pes de glòria de cada misteri del Crist. Així ho revelen les més antigues
imatges també de Nadal. El nadó que reposa en la cova de l’hades amb
bolquers prou semblants a les faixes-mortalla, ajagut en rectangular
menjadora que diríeu sepulcre de marbre pel Dissabte Sant. I, quan, a l’inici
del segle XIV, els místics renans configuren la imatge de la Pietat, el cos
estès a la falda materna, contra tota proporció, prendrà la mida de l’infant
petit i no la del crucificat exsangüe. És el mateix misteri que Verdaguer
contemplava en el seu poemari de Jesús Infant:
“Ella està bressant / l’amorós Infant; / tot bressant-lo mira / aquells
peus i braços / que en creu clavaran, / i plora i sospira.
Es va endormiscant / l’amorós Infant; / difunt Ella mira / el Fill que
cadàver / sos braços rebran, / i plora i sospira”.
No veieu com la lluna de Pasqua brilla també en el cel de Nadal?
JOSEP MARTÍ I AIXALÀ

BARCELONA
EL NADAL EN LES PINTURES DE
SANT SALVADOR DE POLINYÀ

L

’església romànica de Polinyà és notícia.
Molts diaris, televisió, ràdio... n’estan parlant aquests dies, car s’ha restaurat amb
molta cura i això ha donat els seus fruits: s’han
trobat importants fragments de l’esplèndida pintura que no foren extrets en la intervenció de
l’any 1930, quan gran part d’elles foren traslladades al Museu Diocesà de Barcelona i ara es
poden contemplar a la sala més important d’aquest Museu “la Pia Almoina”, al costat de la catedral de Barcelona. Integrades en l’esmentat
Museu tenen els números 401, 402, 403, 680,
404 i 405.
Els fragments trobats que no foren extrets
l’any 1931, es troben fixats a la part esquerra
de la nau i són les representacions de dos genets de l’apocalipsi i esglésies que simbolitzen les primitives comunitats cristianes d’Àsia
Menor.
També Polinyà és notícia, car en aquests últims dies de l’any 2001 s’ha presentat l’acta de
consagració de l’esmentada església dins el diplomatari de San Oleguer, editat per l’Arxiu Diocesà de Barcelona. En ella ens diu «El dia 14 de
novembre de 1122 l’arquebisbe Oleguer i 4 canonges de Barcelona amb poca gent dels pobles veïns (“cum parvo populorum concursu”)

Església de Sant Salvador de Polinyà (Vallès occidental).

El bany de l’infant Jesús. Evangelis apòcrifs.
consagraren la casa de Déu en honor seu, sota
el títol de Sant Salvador...en el Vallès i en un poble anomenat Polinyà (“in pago vociato Polinya”)». Probablement es feren coincidir l’esmentada consagració de l’església amb la finalització d’aquestes pintures. Per això les podem datar exactament l’any 1122.
L’església de Sant Salvador de Polinyà
(Vallès Occidental) és un edifici d’estil llombard,
construït en una prominència
del terreny, segurament en un
domini romà que degué prendre el nom d’un “Paulianus”
d’on vindria el de “Villa Pauliniani”. Actualment conservada i restaurada està en els
peus d’una nova església
construïda l’any 1792.
Les famoses pintures
—les extretes i les que ara
s’han descobert— eren a
l’absis i als dos costats dels
murs laterals units a l’absis:
les pintures del centre, en la
mitja cúpula representen la
Mare de Déu, amb l’infant a la
falda. A cada costat hi ha una
3

Un detall de les pintures.
palmera, i més cap a la dreta un personatge
masculí, dempeus i descalç. A la part inferior del
mateix absis hi ha escenes nadalenques; d’esquerra a dreta: l’anunciació, la visitació (amb
Maria i Elisabet acompanyades per Josep i Zacaríes), un medalló amb «l’agnus dei» damunt la
pintura central. I, a la dreta, la nativitat i l’anunciació als pastors. És molt singular la representació de la nativitat: l’infant Jesús en la menjadora i Maria en el llit, Sant Josep al costat dempeus amb gest reflexiu, la mula i el bou. En la
part inferior es veu també l’escena —dels evangelis apòcrifs— segons la qual uns àngels van
banyar l’infant Jesús. També en l’escena de l’anunciata es veuen els pastors, un àngel, una cabra enfilada de dues potes davant d’un arbust i
un grup de moltons i ovelles. A la volta de la nau
hi ha el Pantocràtor —ara, després dels últims
descobriments, més visible— dins una màndorla, acompanyat pels símbols dels evangelistes
(tetramorfos). I en els murs laterals es poden
contemplar l’anyell —Jesucrist— amb 7 ulls,
portant el llibre dels 7 segells, flanquejat per 7
canelobres. El número 7 és el de la màxima perfecció.
Com hem dit hi ha també la representació
dels 4 genets de l’Apocalipsi. Un amb les ba4

lances de justícia i l’altre amb la llança que diu
“infernum”. En ell hi ha una cabra i personatges
que representen — amb gran dramatisme— els
condemnats. Apart d’aquestes escenes hi ha la
presentació de Jesús davant Pilat, aquest darrer personatge assegut en un tron o cadira i al
seu costat un soldat amb elm, llança i escut. A
l’intradós de l’arc de pas a la nau hi ha una figura que alguns historiadors volen veure-hi a
Sant Esteve, tanmateix porta el pal·li que es
sols la insígnia d’un arquebisbe. Podria ésser
Sant Corneli papa, ja que també se’l representa
amb un pedra a la mà i pal·li.
De totes aquestes escenes cal remarcar les
apropiades a Nadal que es troben en l’absis.
També la pintura de la Mare de Déu al centre és
ben nadalenca: significa el tron de Déu. En la
falda de la Marededéu si asseu l’infant Jesús,
nat pobre en el portal de Bethlem i adorat pels
pastors. Els trets d’aquestes pintures nadalenques, marianes i de l’apocalipsi formen el marc
meravellós de l’església que ara fa 879 anys (el
14 de novembre) fou «solemnement consagrada per l’arquebisbe Oleguer en honor a Déu sota el títol de Sant Salvador de Polinyà»

JOSEP M. MARTÍ BONET

TARRAGONA
UNA PINTURA SOBRE COURE AMB
L’ADORACIÓ DELS PASTORS, DEL
MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA

A

l Museu Diocesà de Tarragona es custodia una col·lecció de planxes de coure
pintades a l’oli que foren realitzades en
els segles del barroc, amb una tècnica de la qual
es conserven prou mostres a molts altres museus i col·leccions particulars. Es tracta d’una
manifestació artística que, com la pintura sobre
vidre, ha estat poc considerada i estudiada en
general, tot i que es van arribar a realitzar obres
notables, com una Transverberació de santa Teresa, obra de Fra Joaquim Juncosa, que es conserva al Museu de la Catedral de Barcelona, o
una Santa Tecla del Museu Diocesà de Tarragona, de factura interessant. Els inventaris dels domicilis particulars de membres de l’oligarquia
catalana del segles XVI, XVII i XVIII que s’han
anat exhumant i publicant demostren que
aquests tipus d’obres, de petit format i de tema
religiós, eren molt habituals i van tenir una gran
difusió. Es tracta d’un producte anònim, obra de
tallers especialitzats, que possiblement estava
destinat més a la venda a particulars que no pas
a llocs de culte o institucions religioses.
La major part mostra una repetició de temes
recurrents, com la representació de les diverses
advocacions de Maria, o dels sants als quals es
tenia més devoció, i, especialment, d’escenes
de la infància de Jesús: sant Josep amb l’Infant,
la Mare de Déu amb l’Infant, la Sagrada Família,
la Fugida a Egipte, etc. Són també molt abundants les representacions del cicle d’episodis
evangèlics propi del temps de Nadal, que s’inicia amb la Nativitat i que conclou amb l’Adoració dels Reis.
L’Adoració dels pastors del Museu Diocesà
de Tarragona (número d’inventari 2944) és una
petita planxa de coure pintada a l’oli, que fa 21,2
x 29,5 cm. L’obra va ser donada l’any 1935 per
la família Balcells de Tarragona, que residia a
l’antic Palau de la Camareria, al Pla de la Seu.
Els Balcells havien emparentat en el segle XIX
amb els Suelves, els quals havien enllaçat al
seu torn en el segle XVIII amb els Montserrat,

que posseïen el títol de marquesos de Tamarit,
barons d’Altafulla i de la Nou. Els Montserrat havien estat els antics propietaris del Palau de la
Camareria, també conegut com Palau del Marquès de Tamarit. Possiblement, la pintura, que
formava part d’un altar portàtil, procedia de la
família Montserrat, documentada a Tarragona
des del segle XVI (cfr. J. Gramunt: Tarraco Gentilicia, Barcelona, 1968, p. 164-166, 223-224).
L’episodi representat mostra el moment en
què els pastors, després de l’anunci de l’àngel,
s’apropen a l’establia on havia nascut Jesús: “Hi
anaren, doncs, tot seguit, i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist
amb els seus propis ulls, van contar el que els
havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho sentia
es meravellava del que deien els pastors. Maria
conservava aquests records en el seu cor i els
meditava. Després els pastors se’n tornaren,
glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i
sentit; ho havien trobat tal com els ho havien
anunciat” (Lc 2, 8-21).
La pintura mostra l’interior de l’establia on
acaba de néixer l’Infant. Al costat esquerre, nu i
ajagut en la menjadora, Jesús aixeca els braços
vers la seva mare. Al voltant es disposen, de
manera coral, Josep i Maria, ambdós agenollats
i amb les mans unides en oració, un pastor, també agenollat, i tres nens pastors, que amb diversos gestos i actituds demostren el seu astorament. L’Infant irradia llum pròpia, una llum que
il·lumina fortament els personatges col·locats al
seu voltant, i que deixa en la penombra les parts
no exposades. Aquesta llum sembla reflectir,
també, el grup d’angelons que vola sobre un núvol a la part superior de la composició. A la dreta, tres pastors assisteixen, meravellats, al prodigi i, al igual que la resta de personatges representats, dirigeixen les seves mirades vers la figura principal: l’Infant.
Tot i que la pintura presenta una pàtina considerable, és evident el tractament del clarobscur,
destinat a establir la jerarquia dels personatges representats mitjançant recursos lumínics, propis de
la pintura barroca. L’interior de l’establia queda en
la penombra, de manera que el focus de llum principal, que ve determinat per la figura de l’Infant,
assenyala de manera ben clara qui és personatge
primordial i qui juga un paper secundari.
Tot i que els catàlegs antics del Museu Diocesà classifiquen cronològicament l’obra en el
segle XVIII, és possible que es tracti d’un treball
més retardat en el temps, ja que manlleva la
composició i molts personatges dels diversos
gravats, realitzats en el tercer quart del segle
5

XVI, que va fer Cornelis Cort de l’episodi de l’Adoració dels pastors (cfr. Real Colección de Estampas de San Lorenzo del Escorial, ed. de J.M.
González de Zárate, Ephialte, Vitòria, 1993). L’ús
dels gravats com a font d’inspiració es va iniciar
en el segle XV, i des del XVI va ser molt habitual.
En molts casos és perfectament possible identificar no tan sols el gravat concret en el qual es
va inspirar l’artista sinó, fins i tot, els personatges, detalls o escenes copiats parcialment. Seria el cas de la pintura que ens ocupa.
La figura del pastor de la dreta, assegut i que
assenyala l’Infant amb el seu braç, és idèntica a
la d’un dels pastors del gravat de Cornelis Cort
sobre l’Adoració dels pastors que segueix un dibuix de Federico Zúccaro, realitzat després de
1568, molt difós gràcies a que figurava en el repertori de Lafreri. La composició de l’escena,
amb la distribució dels personatges entorn de
l’Infant, i els àngels a la part superior, és també
coincident amb altres gravats que va fer Cornelis Cort sobre el tema, com el que segueix un dibuix de Taddeo Zúccaro. La figura de la Mare de
Déu, agenollada i de perfil, amb les mans unides
6

en oració i amb els plecs del vel que li cauen del
cap, s’ha manllevat d’un altre gravat de Cornelis
Cort sobre el mateix assumpte, realitzat segons
un dibuix de Paris Bordone. La figura de l’Infant
amb els braços aixecats repeteix la d’un altre
gravat fet segons un dibuix de Marco dal Pino.
Així, es dedueix que l’autor de la pintura comptava amb un repertori de gravats de Cornelis
Cort, però, en comptes de fer-ne una còpia servil, va realitzar una hàbil composició que juxtaposa elements presos dels diversos models i
que els dóna una aparença diferent. Els dibuixos
originals en els quals es va basar el gravador, realitzats per pintors italians, atorguen un clar aire
italianitzant a la composició, possiblement realitzada en el segle XVII, ja que els gravats de Cornelis Cort van ser encara molt emprats al llarg
d’aquella centúria. Pel que fa al possible origen,
l’àmplia difusió dels gravats en els quals s’inspira fa molt difícil establir-lo, i tant es pot haver realitzat en un taller italià com en un de català.

SOFIA MATA DE LA CRUZ

URGELL
NADAL DES DEL SANTUARI DEL
REMEI

E

l Santuari de la Mare de Déu del Remei
que es troba al Castell del Remei (La Noguera) va ser inagurat el 13 de juny de
1954. En la seva decoració interior destaquen
les pintures murals que adornen les diferents
parets del temple, una decoració que plasma els
misteris de glòria del rosari i que vol ser un homenatge a l’advocació mariana que es venera,
la Verge del Remei.
L’autor d’aquests murals és el pintor català
Josep Obiols Palau (Sarrià 1894 – Barcelona
1967), encara que és més conegut per altres
obres, com els seus treballs al monestir de
Montserrat (sagristia i d’altres dependències).
Josep Obiols pertany al moviment artístic del
noucentisme: moviment de començaments del
segle XX, sorgeix com un plantejament que vol
allunyar-se del modernisme i que propugna una
creació elaborada; és un art d’estètica mediterrània cercadora de les arrels en allò que és
popular, que subratlla les formes que tendeixen
a la monumentalitat però sempre des d’un realisme efectista. És donarà bàsicament a Catalunya, mentre a la resta d’Espanya triomfen les
tendències regionalistes. Al nostre país el noucentisme deixarà un important llegat artístic, i
dins de les diferents arts serà en la pintura on es
podrà veure millor la confluència de les seves
principals característiques, en canvi a l’arquitectura i a l’escultura hi haurà una alternànça del
classicisme dominant amb l’art popular i costumista.
Josep Obiols rebrà l’encàrrec de la família
Girona de decorar plàsticament l’interior de la
gran capella, un treball que portarà a terme entre els anys 1953-54, i treballarà segons les tècniques i els cànons del noucentisme català,
abans esmentats. La temàtica havia de ser mariana i la tècnica pictòrica, davant les grans superficies que s’havien de cobrir, el muralisme. El
muralisme pictòric va ser molt present durant els
anys de la postguerra (anys 40 i 50); una demanda i presència que neix de la necessitat de
restaurar l’interior de molts temples i edificis re-

ligiosos de Catalunya, els quals havien estat
molt afectats per la Guerra Civil; en l’art muralista destacaran, juntament amb Obiols, els pintors: Pruna, Sert, Vila Arrufat,… El nostre autor
realitzarà els murals de la capella de Balsareny
(1945), de la parròquia de Santa Maria Reina
(Barcelona-1950), de Sant Vicenç de Sàrria
(1953-56) i de la Basílica de la Mercè (Barcelona-1956).
La temàtica que va elegir, per la decoració
del Santuari del Remei, foren els cinc misteris
de goig: l’Anunciació de l’àngel a Maria; la visitació de Maria a santa Isabel; el naixement
de Jesús a Betlem; la presentació de Jesús infant; Jesús trobat al temple. I en aquest mateix
ordre els podem trobar al santuari. Si accedim
per la porta lateral al presbiteri el que primer
veurem és l’Anunciació, una pintura mural de
més grans dimensions que les altres quatre.
Donant el tomb contrari a les agulles del rellotge podem veure en quatre petits altars laterals
(dos per banda), fins a tornar a la porta lateral,
la resta dels misteris de manera ordenada.
Acabem davant l’altar on la imatge de la Verge
del Remei presideix, des del cambril, l’espai
celebratiu del presbiteri i de tot el santuari.
Una vegada hem resseguit i hem pregat els
misteris de goig del rosari, podem acabar
aquesta pregària amb les lletanies davant Maria; ella també és coronada amb el seu Fill i
ens permet recordar les darreres lletanies: “reina dels àngels, reina dels patriarques, reina
dels profetes, reina dels apòstols, reina dels
màrtirs”.
De les diferents pintures murals que omplen
el Santuari, on hem d’afegir, a més, les pintures
del presbiteri, del cambril, i un grup mural del
baptisme de Jesús en el baptisteri de la mateixa capella, destaquem, davant del present
temps litúrgic de Nadal, la composició de l’Anunciació i del Naixement de Jesús, misteris de
goig que ens omplen de joia i d’esperança.
Anunciació:
Ocupa el centre de l’espai del petit creuer del
santuari, com dèiem davant de la porta lateral
d’entrada al temple. Una pintura de 4 x 4 metres,
feta l’any 1954 (tal com se’ns indica al peu de la
pintura “J. Obiols MCMLIV”), de temàtica ben
coneguda en l’art religiós: l’episodi de l’Anunciació; i podem veure una certa inspiració en l’estructura de la coneguda Anunciació de fra Angélico de Fiésole, el pintor especialista en la temàtica de les anunciacions (obra del segle XV 7

1431-, avui dipositada al museu del Prado).
Maria es troba al porxo de la seva llar, amb un
pòrtic de línies renaixentistes, del gust mediterrani tan present en l’arquitectura noucentista i
en especial a l’obra de l’autor que ens ocupa
(també el pintor Josep Aragay estarà dins d’aquesta influència, que suposa un retorn des del
renaixement vers una característica d’art nacional propi). Una presència de la nostra realitat mediterrània es pot copsar amb l’espai exterior (petit jardí i arbres fruiters al fons).
L’artista ha dibuixat les figures estilitzades i
allargades per poder donar una sensació de proximitat, un significat de presència del misteri en
el si del santuari marià, que amb la seva grandària vol subratllar aquesta escena de la resta dels
misteris representats; a tot això cal afegir els petits elements que adornen l’escena i que també
volen donar força al missatge, sempre dins del
simbolisme religiós (llibre, tipus de flors).
Davant de la contemplació d’aquest mural ve
a la nostra ment el text bíblic de l’evangelista
sant Lluc
8

“Al sisè mes, l’àngel Gabriel fou enviat per
Déu a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge […]
Va entrar, doncs, a casa d’ella i li digué - Déu
te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb
tu […]
Maria digué aleshores:
-Vet aquí l’esclava del Senyor; que es faci en mi
segons la teva paraula. I l’àngel es va retirar”
Lluc 1, 26-38.
Naixement:
Aquesta pintura mural té unes dimensions de
2 x 3 metres; està situada al primer altar des de
l’entrada principal del santuari (costat esquerre).
És una composició que representa l’escena que
podem llegir al text evangèlic
“Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria, Josep i l’infant ajagut a la menjadora. En veure-ho, van fer saber allò que els havien dit sobre
aquest nen; i tots els qui ho sentien quedaven
meravellats d’allò que els contaven els pastors”
Lluc 2, 16-18.

Potser de les diferents pintures murals del
temple és la que té una certa composició que
ens recorda més l’estil del regionalisme (moviment artístic de primeres dècades del segle
XX, on predomina allò més acadèmic, més local i costumista, amb autors com Sorolla, Romero de Torres,…). La estructura en forma piramidal rep la llum de l’infant Jesús i es reparteix per la resta de personatges: els pastors i,
com tantes vegades a l’obra d’ Obiols, els àngels. Sembla una nadala, on la riquesa simbòlica deixa pas a una escena que vol donar pau
interior als qui ho contemplen. Un dels elements que ajuden a enquadrar l’autor dins el
moviment noucentista és la llinda de la porta
que torna a ser de gust renaixentista, ja que
molt difícilment una establia podia tenir aquella mena de porta d’entrada.
Com podem veure en les fotografies que
il·lustren l’article, també a casa nostra i en ple
segle XX podem trobar un art religiós interessant
i catequètic que vol aproximar al creient els misteris de la fe catòlica, en aquest cas des d’una
reflexió dels misteris de goig on podem aprofundir una mariologia que ens parla de l’acció salvadora de Déu.

JAUME MAYORAL

VIC
UNA MINIATURA NADALENCA DE LA
BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC

É

s fàcil saber si un llibre litúrgic ha estat escrit per a ús d’un bisbe i d’una catedral o
bé per a un prevere al servei d’una parròquia. Els dos llibres no només es diferencien pel
seu contingut litúrgic sinó també per la categoria del pergamí emprat i per la decoració de les
caplletres més importants. Una bona prova
d’això la tenim en la miniatura que aquí reproduïm, treta d’un missal d’altar conservat a la Biblioteca Episcopal de Vic, on porta la signatura
ms.209, procedent de l’antiga catedral rossellonesa de Santa Eulàlia d’Elna, predecessora de
l’actual catedral de Sant Joan de Perpinyà. La riquesa de les seves miniatures, pintades a tot
color sobre fons d’or, mostra clarament que no
procedeix pas d’una església amb pocs recursos econòmics.
El volum, com que només té les oracions que
el bisbe i el sacerdot han de dir a la missa —la
col.lecta, l’oració sobre les ofrenes, el prefaci i la
postcomunió—, tècnicament és un sacramentari, i com que en les més importants festivitats de
l’any litúrgic també porta benediccions solemnes a les quals el poble, com ara, havia de respondre amb els quatre “Amen”, les quals en la
legislació litúrgica antiga eren reservades als
bisbes, queda ben clar que el volum va ser escrit per a cerimònies de tipus episcopal.
La seva lletra és la normal a una i altra banda del Pirineu entorn de l’any 1300 i per això es
pot pensar que segurament fou escrit per a ús
personal del bisbe Berenguer de Santa Fe, que
regí la seu d’Elna en els anys 1282-1289, o bé el
seu successor Ramon Costa, que la governà en
els anys 1289-1310, sense, evidentment, excloure algun dels seus immediats successors. El
volum, actualment només conserva cinc caplletres miniades, la primera de les quals és la que
aquí publiquem. Es troba a l’inici de la primera
oració de la tercera missa del dia de Nadal. També tenen miniatures les misses de Pascua, de
l’Ascensió, de la Pentecosta i de Sant Esteve a
l’inici del santoral. Manquen, per desgràcia, les
9

miniatures del Pantocràtor i de la Crucifixió de
l’inici del cànon, i segurament les de la primera
dominica d’Advent i de la festa de santa Eulàlia,
la patrona de la catedral d’Elna. Potser també
en portaven les misses de sant Joan Baptista,
de sant Pere i sant Pau i de la festa de Totsants.
Les llacunes del manuscrit, però, ens priven de
saber-ho.
L’escena del pessebre està encerclada per
la lletra C que és la inicial del mot “concede”
—concediu-nos us demanem...”— amb que
comença l’oració. Maria, d’acord amb l’antiga
tradició bizantina, sempre reproduïda en la
iconografia nadalenca carolíngia, romànica i
de les primeres manifestacions del gòtic, reposa sobre una catifa i és acompanyada per sant
Josep, del qual només es veu la testa. En segon terme hi ha el pessebre de fusta posat sobre columnes amb capitells, amb l’infant Jesús
embolcallat a l’antiga usança amb una llarga
banda de tela com si fos una mena de cargolí.
El bou i la mula, d’acord amb la profecia d’Isaïes 1,3 —“El bou coneix el seu propietari i
l’ase l’estable del seu amo”— l’escalfen amb
el seu alè. Maria està recolzada sobre el seu
braç dret com qui, conforme amb les frases de
l’evangelista sant Lluc 2, 19, i 59, medita tots
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els esdeveniments que succeïen i els reté en el
seu cor.
Com que la miniatura gòtica conservada en
els manuscrits rossellonesos és molt reduïda i
encara està per estudiar, és impossible assignar
aquesta obra a una persona concreta. Se sap
que l’any 1258 el bisbe d’Elna Bernat de Berga
tenia com a escriptor personal un tal mestre Ramon, que podria molt bé ser qui a Vic, l’any
1268, escrigué i il.luminà la gran Bíblia en quatre volums del canonge Pere Saera. Per les dates, però, el mestre Ramon no pot pas ser l’autor de la nostra miniatura. A més l’obra osonenca del Mestre Ramon és de molta més categoria artística i encara es mou plenament en l’estil
gòtic lineal mentre que aquesta miniatura, tot i
conservar els trets essencials d’aquesta etapa
de l’art gòtic, es presenta molt més avançada,
sense, però, que pugui ser considerada una
obra italogòtica.
La incertesa sobre el nom del seu autor no
ens ha pas d’impedir d’admirar aquesta formosa representació del Pessebre que ens recorda
un dels fets més transcendentals de la nostra
història humana.

MIQUEL S. GROS I PUJOL

vadors alemanys (Martí Schongauer). El Museu conserva mitja dotzena de compartiments
d’aquest retaule.

GIRONA
LA NATIVITAT AL MUSEU DIOCESÀ
DE GIRONA

E

ntre les diverses representacions del Naixement de Jesús que es guarden al Museu hem escollit algunes iconografies en
pintura sobre taula i una en orfebreria de plata i
esmalt.
1. El retaule de
Santa Maria de
Segueró MD 382,
municipi de Beuda, circa 1530, és
obra de Pere Mates i correspon al
moment en què el
seu estil es presenta més madur.
S’en conserven
catorze
taules,
una és la del Naixement de Crist,
segueix la interpretació medieval
tot i que empra algunes formes gòtiques té tendències dels nous
plantejaments renaixentistes italians.

3. Aquesta pintura sobre taula amb el número MD
384, també renaixentista dels segles XV-XVI, es
creu que correspon a un pintor anònim local. El
Naixement s’ha creat al revers de la coberta
d’una caixa de núvia procedent d’Estanyol,
al Gironés. En aquesta època s’observa un comerç creixent de mobles d’iguals característiques provinents d’Itàlia i que contribueixen a
difondre l’estil a les nostres contrades.

4. Detall del retaule dels Misteris del Rosari
de la parròquia de Santa Maria d’Amer,

2. Taula del Naixement de Jesús
MD 319, del retaule de la parròquia de Sant Feliu la Major de Girona. Obra de Perris de Fontaines,
un dels introductors de l’estil renaixentista a Girona, creada pel pintor flamenc l’any
1517. Pel que fa a
la composició,
s’inspira en gra11

MD 346. Fou desmuntat i una part destruïda a causa dels avalots de la guerra; en
resten setze taules, es perdé la imatge de la
Verge que ocupava la fornícula central. El
situem a la segona meitat del segle XVI. Hi
ha la hipòtesi que l’autor sigui Joan Sánchez Galindo, creador del retaule de Santa
Cristina d’Aro a la comarca del Baix Empordà.
5. Part central de la Creu de Pau MD 1547, Empordà. De plata repussada, cisellada i esmaltada. Havia guardat un lignum crucis. El peu
és del segle XVI. L’esmalt de finals del XIV representa conjuntament l’escena del Nadal i
de l’Epifania. El nen Jesús reposa en una
menjadora amb arquets gòtics, va enfaixat
segons antics costums, l’acompanyen el bou,
la mula, l’estel i dos àngels. Sant Josep amb
bàcul en forma de tau es mostra pensarós. La
Mare de Déu, de majors dimensions, es recolza en un llit i rep l’homenatge dels tres
Reis. S’hi veuen grans petits detalls gravats
en poc espai, el més curiós és a la part inferior del cercle: la banyera amb Jesús infant
que es reconeix per la creu nimbada, amb
dos personatges femenins a cada banda, segurament les llevadores que rentaren el cos
del nou nat.

MARIA ROSA FERRER I DALGÀ
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LLEIDA
LLUMS I OMBRES. MEMÒRIA D’UN
RETAULE

Naixement de
Crist del Retaule
de la Pietat

E

l 29 de novembre proppassat es va inaugurar a la sala gòtica de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs una exposició dedicada a la recuperació i restauració d’un dels retaules més importants del monestir de Santa Maria de Sixena:
el retaule del Plany davant del Crist mort, dit de la
Pietat. Mostra organitzada per dita institució en
col·laboració amb el Museu de Lleida: diocesà i
comarcal que custòdia aquesta obra. El monumental retaule, gairebé complert, es podrà contemplar amb el seu muntatge original, des de que
el 1936 es va desmembrar del seu lloc d’origen, a
la capella de Sant Pere del monestir de Sixena.
La història dels principals monestirs de la
Corona d’Aragó és una història configurada per
moments esplendorosos i estel·lars i per períodes de decadència i també de destrucció. Llums
i ombres que planen al llarg dels segles per damunt de la vida monàstica dels cenobis; que caracteritzen, vesteixen i despullen l’arquitectura
que ordena els espais i que, també, s’estenen
per damunt de les obres d’art, béns mobles que
són, en definitiva, el testimoni fidel de les èpoques brillants i, també de llanguidesa. El monestir de Sixena és l’exemple d’aquest panorama
cromàtic de llums i ombres i el retaule que presentem n’és la mostra física.

El monestir de Sixena
El Reial Monestir de Santa Maria Sixena, a l’igual que nombrosos monestirs de la Corona
d’Aragó, és una fundació reial de finals del segle
XII. Concretament, el 1188 la reina Sança, l’esposa del rei Alfons I el Cast, fundava el monestir
femení de Sixena i el vinculava a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, tot posant, així, els fonaments d’un dels cenobis de més rellevància de la Corona. No endebades la seva
comunitat la formarien dones pertanyents al llinatge reial i a la més elevada noblesa de Catalunya i Aragó; un important condicionant,
aquest, alhora d’acumular recursos que es materialitzarien en encàrrecs d’obres d’art sumptuoses destinades a la propaganda, tan personal
com dinàstica, de les promotores i clients.
Així, el conjunt monàstic de Sixena, que va
gaudir de nombrosos privilegis reials, es va anar
enriquint al llarg de la seva història amb esplèndides obres d’art que van configurar un ingent
patrimoni artístic, el qual es va dispersar a partir
de l’exclaustració del 1835. Per bé que pocs
anys després la venda dels béns artístics que va
comportar el decret de desamortització va ser
declarada nul·la per defecte de forma, i malgrat
que el recinte monàstic retornés a mans de les
religioses, el ric patrimoni artístic del cenobi ja
havia iniciat irremeiablement la seva dispersió.
La guerra civil espanyola va ser el succés més
traumàtic que el monestir va sofrir durant el segle
XX. El virulent incendi dels primers moments va
destruir els enteixinats dels sostres, els frescos
–entre ells bona part de les valuoses pintures de
la Sala Capitular, avui conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya-, els retaules, les talles,
etc. Els objectes que es van salvar ingressaren, el
dia 10 d’octubre de l’any 1936, al Museu del Poble de Lleida, instal·lat a les sales de l’antic Hospital de Santa Maria, seu actualment de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, traslladant-se posteriorment
a l’església del Carme de Saragossa. El 1948 retornaren algunes de les obres del monestir, fins i
tot algunes de les que es trobaven dipositades al
Museu Diocesà de Lleida; el 1970 la comunitat
santjoanista va abandonar el monestir de Sixena
i es traslladà a Valldoreix (Barcelona) i, part del
patrimoni artístic el va dipositar, altra vegada, al
museu de la diòcesi on Sixena hi va pertànyer fins
al 1995, el Museu Diocesà de Lleida, integrat actualment en el Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Entre aquest patrimoni, s’hi inscrivia el Retaule de la Pietat, també conegut com el Retaule
del Plany davant del Crist Mort.

El Retaule de la Pietat o del plany davant del
Crist mort
Les tasques de restauració dutes a terme al
Museu de Lleida: diocesà i comarcal al llarg d’aquests darrers mesos, han donat l’oportunitat de
recuperar, després dels fets bèl·lics de 1936, un
dels retaules renaixentistes més importants del
monestir de Sixena. El retaule de la Pietat estava
ubicat, originalment, a la capella de Sant Pere. El
conjunt sembla que va ser endegat per la priora
Maria d’Urrea l’any 1517, tal i com ho atestava una
inscripció, actualment desapareguda, que recorria
la part inferior de la predel·la: Credo quod Redemptor meus vivit et in novissimo die de terra resurrectura sum ancilla tua Lucrecia Porquet [...] videbo Deum salvatorem meum quia castigans castigavit me et mortuo tradidi [...] (Job, 19,25) et ad
laudem Domini mei Jesu-Cristi eiusque genitricis
Mariae Virginis nobilis domna Maria Joana de Urreia
[...] fecit hoc opus anno milesimo quingentesimo
decimo septimo. El retaule es va acabar després
de l’òbit d’aquella priora, en temps de la religiosa
Lucrècia Porquet. Per bé que hi ha informacions
que indiquen que el retaule ostentava l’heràldica
d’ambdues, el cert és que en les fotografies antigues conservades que mostren el conjunt in situ,
solament hi figura l’heràldica dels Porquet a la polsera dreta. Tot i així és ben segur que va ostentar
ambdues, si tenim en compte que a la part lateral
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esquerra va ser substituïda, en època incerta, per
un fragment clarament corresponent a un altre retaule i que també es mostra en aquesta exposició.
Quant a l’artífex, val a dir que va ser el mateix
mestre anònim, conegut amb l’epítet de mestre
de Sixena, que obrà el retaule major del monestir, substituït el segle XVIII per un conjunt de gust
barroc. Es tracta d’un pintor format en l’àmbit
hispànic que assimilà, de ben segur a través
dels gravats, les influències de la plàstica italiana i del món nòrdic.
Per bé que actualment només es té constància de l’existència dels compartiments que es
conserven al Museu de Lleida, el conjunt constava en origen i, doncs, abans de l’incendi, d’una
taula central dedicada al plany davant del Crist
mort (desapareguda), coronada per una altra taula amb la representació de la Trinitat i sustentada
per dues més, cadascuna de doble advocació,
amb les imatges de sant Pere i sant Jeroni pel
que fa a la de l’esquerra i sant Jaume i sant Agustí, per a la de la dreta. L’espai entre ambdues taules estava ocupat per una fornícula que aixoplugava una imatge d’argent amb la Mare de Déu
del Pilar, de factura posterior. Quatre taules més
configuraven els laterals del retaule, Jesús amb
la creu al coll, Sant Cosme (desaparegut), Santes
Dones al sepulcre i Sant Damià, de dalt a baix i
d’esquerra a dreta respectivament. La monumental predel·la, que presenta els set goigs de la
Mare de Déu, on trobem les escenes de temàtica nadalenca del Naixement i Epifania, no és atribuïble al mestre de Sixena, sinó a un imitador,
possiblement membre del seu taller, de mà qualitativament inferior a la resta del conjunt.

SOLSONA
LA RESTAURACIÓ DELS CLAUSTRES
DE LA CATEDRAL DE SOLSONA

E

stan recuperant una esplendor de més de
mil anys d’història.
Aquest article no pretén justificar ni documentar la sol.lució arquitectònica adoptada en la
restauració d’uns claustres que mostren la juxtaposició de dos estils ben definits i alhora ben
diferenciats: el romànic i el neoclàssic, que al
llarg del temps han canviat la fisonomia d’un indret que, al mateix temps, ha estat un punt del
màxim interès local per la tradició que relaciona
la troballa de la Mare de Déu del Claustre, pa-

La restauració
La recent intervenció en el retaule, que ha
permès recuperar la monumentalitat i part de la vigorosa policromia original, ha anat a cura de les
restauradores Núria Gilart, Imma Bové i Mariàngels
Torres, mentre que Josep Peret s’ha en-carregat de
la part dels suports al Centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.
En definitiva, la tasca de conservació i difusió d’un llegat patrimonial permet recuperar les
llums del passat, a voltes amb la seva esplendor inicial, a voltes a tall d’ombres projectades.
Llums i ombres, esplendor i decadència que
envolten el passat, el present i el futur de la
nostra identitat col·lectiva, del nostre patrimoni
cultural.

MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL
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La restauració dels claustres de la catedral de santa Maria de Solsona està sota la direcció de Ramon Padullés, arquitecte i de Jaume Cuadrenc, arquitecte tècnic.

trona de la Ciutat de Solsona, amb l’espai dels
Claustres de la Catedral.
Des que es van iniciar els treballs de restauració de la Catedral, els Claustres van ser objecte d’un estudi exhaustiu degut a les nombroses
intervencions que han sofert. Teníem com a punt
de partida la cronologia que, d’aquest espai arquitectònic i els seus annexos, ens fa el Dr. Antoni Llorens en el seu llibre “Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya”.
Sempre s’havia suposat que els Claustres
romànics (1161-1195) estaven construïts al nivell de l’actual Capella dels Sants Màrtirs, antic
refectori del Monestir, i, de fet, en principi,
aquesta seria la disposició correcta pel que fa a
proporcions i funcionalitat, tot i que posteriorment hem pogut constatar que, malgrat ser
aquest el nivell del paviment, la fonamentació de
tota l’estructura dels Claustres es va anar a buscar a la cota de l’actual paviment de la Catedral
i, aquests fonaments es van realitzar partint d’un
parament de carreus de pedra ben picats, ja que
les quatre cantonades dels punts interiors de la
porxada dels Claustres no es van desmuntar en

Portalada romànica

Porta romànica recentment descoberta

Claustres reformats

fer el Claustre neoclàssic, doncs encara ara podem observar una col.locació de la pedra amb
junta ajustada que, de cap manera, no s’hagués
executat així si el fonament fos corregut en rasa;
la mateixa cantonada de l’església romànica,
com ja havia esmentat el Dr. Llorens, presenta
un sòcol de pedra que tampoc s’hagués realitzat
així si el nivell actual dels Claustres no hagués
estat aleshores el nivell del terreny.
També ens confirma aquest supòsit, el fet
que el mur de la cara exterior del Monestir està
executat amb carreus de pedra ben picats i amb
junta ajustada – fins el nivell actual dels Claustres-, essent ja en aquells moments el suport
d’una de les cares de la volta romànica que encercla tots els Claustres.
Per tant podem concloure que en la realització dels Claustres romànics es va tenir de terraplenar per poder-lo empedrar. Al cap de 400
anys tornarien a extreure tot el terraplenat per
deixar-lo a nivell del terra de la Catedral. En
aquesta 1ª fase de buidat (1600), només es va
rebaixar la zona corresponent al paviment de
les galeries; l’enderroc de la resta dels Claustres no es va produir fins l’any 1744, període en
què totes les obertures del Claustre romànic
van quedar com a finestres vers l’interior del
15
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• BALAUSTRES

• SEÑALIZACIONES

• COLUMNAS

• PILONAS

• CAPITELES

• ANAGRAMAS

• CORNISAS

• ESCUDOS

• DINTELES

• LOGOTIPOS

• VENTANALES

• NOMBRES

• PORTALES

• ADOQUINES

• MUROS

• BALDOSAS

• REMATES

• PAVIMENTOS

• BARBACOAS

• ESCALONES

• JARDINERAS

• LAPIDAS

• FUENTES

• MONUMENTOS

• ESTATUAS

• ESCIMERAS COCINA

• BANCOS

• BAÑOS

• MARQUESINAS

• FIGURAS DECORATIVAS

• REMATES PISCINA

• MESAS DE COMEDOR

• POZOS

• MESITAS SALA DE ESTAR

• MESAS DE JARDIN

• CHIMENEAS

• PAPELERAS

• JARRONES

En aquest treball
d’investigació Jaume
Cuadrench
aporta nous
conceptes que ens
ajuden a comprendre
les modificacions que
en diferents èpoque
s’hi han efectuat.
pati. Amb aquesta última actuació es va assolir una alçada de proporcions adients amb el
nou estil neoclàssic, i al mateix temps es va facilitar la celebració dels actes litúrgics que, al
voltant dels Claustres, es realitzaven des de la
pròpia Catedral.
Aquesta actualització va suposar, en aquells
moments, un esforç material i tècnic realment
important, doncs a base d’apuntalaments es va
fer aguantar tota la volta romànica de pedra, es
van treure totes les obertures romàniques
(constituïdes per les arcuacions i les dobles columnes) que donaven a la cara interior del pati,
deixant únicament les quatre cantonades (les
quals encara avui podem contemplar), i alçant
tres arcades per cada costat, per la qual cosa
va caldre ajustar-les i estampir-les en la volta.
Malgrat això no hem observat cap esquerda, ni
detectat cap moviment en l’estructura de la
volta, la qual cosa ens dóna una idea de la delicadesa i esforç que van esmerçar en l’execució de l’obra.

Finestra romànica geminada

JAUME CUADRENCH
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Nadales
d’artistes
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COL·LABORACIONS
EL RETAULE DE LA MARE DE DÉU
DEL BON ANY, A SANT QUIRC DE
COLERA

L

’església de Sant Quirc i Santa Julita fou
parroquial de l’antic territori de l’abadia benedictina de Sant Quirze de Colera fins
l’any 1929. Avui és una capella amb culte, agregada a Sant Julià de Rabós d’Empordà. El temple de Sant Quirc va èsser construit de nova
planta el darrer quart del segle XVIII (1784-85), en
substitució de la parroquial antiga que, en origen,
era l’esglèsia romànica de Santa Maria de Colera, a poca distància del monestir. Més tard, la
funció parroquial passà a la vella basílica monàs-

Retaule de pedra de la “Mare de Déu de Bon Any”, datada
l’any 1625. Fou translladat a l’esglesia parroquial de Sant
Quirc i Santa Julita des del monestir de Sant Quirze de Colera, l’any 1795. Fot.: Josep Burcet

tica, ja que la comunitat, molt decadent, havia estat unida a l’abadia de Sant Pere de Besalú l’any
1592, per ordre del papa Climent VIII. Només sis
anys després (1598) la dita abadia establí en enfiteusi els edificis del monestir i les terres properes a la família Mallol, present en el terme al
menys des de l’inici del s. XVI, igualment que els
Nouvilas. Aquest darrer llinatge, per enllaç matrimonial, a principis del segle XVIII aplegà els dos
patrimonis. Es cognominaren Nouvilas-Mallol durant generacions. Amb les lleis de desamortització de 1835, accediren a la plena possessió del
monestir i dels masos i terres del terme. Els seus
descendents, la família Fina de Nouvilas, pel Nadal de 1994 feren donació del notable conjunt
monumental del monestir de Sant Quirze de Colera a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà. Gràcies a aquest gest d’elevat civisme i mecenatge,
el monument (declarat “be cultural d’interés nacional”) s’està recuperant per part de les institucions competents sota la supervisió del patronat
establert per dit Ajuntament.
Si el conjunt del monestir romànic, emplaçat
en un indret recòndit i d’especial bellesa de l’Albera, és certament excepcional, la capella de
Sant Quirc i Santa Julita –darrera parròquia– testimonia l’últim reducte del culte i de l’art religiós
del seu territori. Conserva un patrimoni artístic
heterogeni, peró de gran qualitat, interés i atractiu. Es troba a l’extrem meridional de l’antic terme monàstic.
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Retaule de guix de l’altar del Sant Crist (Segle XIX)

Al segle XIX el retaule va ésser repintat amb colors vius. Detall del carrer central: la Verge del Bon Any amb els fruits dela terra i la Cricifixió al coronament. Fot.: Josep Burcet.

Fou Josep de Nouvilas-Mallol i Amill (17351784; net d’Ermengol Amill, heroi de la Guerra
de Successió) qui cedí el terreny per edificar la
nova parroquial, davant de la casa pairal, lloc
on tenia projectat de fundar-hi una població.
Una idea que el seu fill Pere no va poder realitzar a causa dels efectes desastrosos de la Guerra Gran en aquestes terres de frontera. Josep
de Nouvilas va morir poques setmanes després
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de signar-se el contracte per construir l’església, projectada pel mestre de cases Josep Papell, de Figueres, i sufragada per dita família,
que hi fundà uns aniversaris aportant uns censals i una terra plantada de vinya.
Fins un temps després de la Guerra del
Francés no es va poder alçar el campanar, posar-hi la campana i encarregar la talla i els daurats dels retaules, avui destruits (entre 18191857). A la década de 1880, tot l’interior es decorà amb pintures murals signades per Joan
Serra, habitant del mateix lloc. És un conjunt
pictóric neoclàssic que ens sedueixi des de diferents puns de vista. Encara és, majoritàriament, recuperable.
A la nova església parroquial hi fou trasl.ladada, des del monestir, la pica baptismal romànica (segles XII ó XIII). És de dimensions grans,
notable i singular sobretot pel curiós fris ornamental amb diversitat de relleus (ara es troba
dipositada al santuari de la Mare de Déu del
Camp, a Garriguella, peró en el moment oportú
haurà de retornar a Sant Quirc i Santa Julita
com a peça inseparable del seu conjunt patrimonial).

ció és de l’any 1622).El conjunt és coronat per
la Crucifixió. Els requadres són emmarcats per
uns frisos amb temes de clar llenguatge renaixentista, amb flors, raïms, fullatge, ocells i diferents clipeus amb els bustos de personatges
(segurament els donants), l’anagrama del nom
Mallol i l’escut d’aquest llinatge: una mà que
sosté un mallol (vinya jove).
L’advocació a la Mare de Déu del Bon Any,
per la iconografia esmentada, és evident que fa
referència a les bones collites. És desconeguda
en altres esglésies de la diòcesi. El retaule té
moltes parts malmeses; la seva recuperació és
urgent. El seu autor és sens dubte el mateix que
esculpí la lauda sepulcral dels Mallol que s’ha
conservat dins la basílica monàstica de Sant
Quirze. És datada el 1622 i presenta una iconografia prácticament idèntica, amb els emblemes,
anagrames i la mateixa ornamentació floral.
L’església de Sant Quirc i Santa Julita, amb
la pica romànica, el singular retaule del segle
XVII i les pintures neoclàssiques del XIX de característiques molt originals caldrà que sigui
restaurada convenientment i molt aviat. Dins el
conjunt histórico-artístic del monestir de Sant
Quirze de Colera, esdevindrà un punt emblemàtic per a la devoció i la visita cultural.

Detall de la imatge de Sant Isidre. Fot.: Josep Burcet.
Durant la Guerra Gran, les accions de gent
incontrolada de l’altre costat de la frontera motivaren el robatori de les campanes i la crema
del retaule major de l’església de l’antic monestir. Aleshores, hom decidí portar a la parróquia
nova el retaule de pedra de la “Mare de Déu del
Bon Any” propi de la casa Mallol. Josep-Antón
de Nouvilas i Quintana (1783-1850) ens ho ha
deixat ben explicat a les seves obres i anotacions inèdites. Descriu amb exactitud el lloc on
es trobava el retaule a l’església del monestir.
També copià l’epigrafia (en castellà) que el retaule conté, avui en part il.legible.
El retaule és esculpit en baix-relleu curiosament en unes plaques de pissarra o esquist de
color molt fosc. És una pedra que s’exfolia amb
facilitat. Al centre hi ha la imatge de la “Mare de
Déu del Bon Any” a la qual fa referència la seva
inscripció al peu. La Verge sosté unes espigues
amb la mà dreta i porta el Fill sobre el braç esquerra, que mostra uns pàmpols i raïms. Al plafó del costat dret hi ha l’escena-ara molt malmesa-del Baptisme de Jesús. A l’esquerra hi ha
representat Sant Isidre amb una llegenda datada l’any 1625 (recordem que la seva canonitza-

JOAN BADIA –HOMS
– Notícies inèdites: Fons Nouvilas; Arxiu municipal de Besalú; Arxiu diocesà de Girona.

UNA CONVERSA AMB SALVADOR
ALAVEDRA SOBRE LES ARES
D’ALTAR PALEOCRISTIANES, PREROMÀNIQUES I ROMÀNIQUES

S

alvador Alavedra i Invers (Terrassa 1919)
és una persona sorprenent. Ha compaginat la seva dedicació a una família nombrosa i a la indústria amb l’estudi i pràctica de
l’art en totes les seves facetes i així mateix amb
la participació en les activitats socials i culturals
de la seva ciutat. En ell la discreció, la bonhomia
i la placidesa, contrasten amb un tarannà inquiet,
diligent i curiós.
No es tracta de comentar avui el seu abundós “curriculum”, ni ell ho voldria. En una estança acollidora de casa seva li preguntem sobre
els seus estudis de les taules d’altar publicats
l’any 1979 en dos volums (avui exhaurits) titulats:
LES ARES D’ALTAR DE SANT PERE DE TERRASSA-ÈGARA.
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Ara d’altar paleocristiana de Sant Feliuet de Vilamilans.

Fragments de l’ara paleocristiana de Santa Maria l’AntigaSantiga.

Pregunta: Com i quan va començar el vostre interès pel tema?
Resposta: Essent Secretari de la Junta de
Monuments des del 1956 al 1966 i Vocal 10
anys més de la mateixa Junta, feia un seguiment dels treballs d’excavació arqueològica
en el conjunt monumental de les esglésies
de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa. Les
dues ares paleocristianes em van captivar.
Tal com vaig escriure aleshores, “Jo no puc
mirar les ares ni com un capitell ni com una
mènsula adornada ni com un vell portal adovellat ni com una reixa de forja ni, fins i tot,
com un retaule més o menys interessant. Tot
i saber que només són una pedra i que de pedres n’hi ha per tots els topants, l’ara que ha
presidit la Casa del Senyor en el lloc del sacrifici, em reporta un gran mereixement”.
A l’Exordi del Volum II-Inventari expliqueu la vostra intenció d’anar disposant i oferint una explicació del contingut i de la importància d’aquestes joies de l’art i del mobiliari documental de la
litúrgia cristiana. I sembla que us disculpeu del
vostre atreviment en abordar aquesta tasca.
No em considerava prou preparat

Ara d’altar paleocristiana de Sant Pere de Terrassa
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I...no obstant vau fer-la apassionadament, potser
d’una manera més efusiva que científica. Heu
reunit moltes dades i referències sobre material,
localització, mides, datació (quan ha estat possible) decoracions, motlluratge...Déu n’hi dó!

L’estudi de les ares d’Ègara va ser tant enriquidor que em va animar a recollir informacions d’altres que jo presentia pròximes. Així
vaig conèixer, per exemple, la de Sant Feliuet
de Milans o Vilamilans del segle Vè amb inscripció llatina. Alhora anava seguint els treballs assenyats de Gudiol, de Puig i Cadafalch, de Hübner, de Pere de Palol, d’Eduard
Junyent, de Mn. Jaume Marqués, del monjo
de Montserrat Dom Alexandre Olivar i d’altres persones prestigioses. Era una documentació excel.lent, gairebé exhaustiva, sobre temes puntuals. Per aixó em va semblar
oportú fer una petita aportació generalitzada.

Ara d’altar paleocristiana de Santa Maria de Terrassa.

Veig 54 ares documentades en el Vol. II- Inventari ordenades per regions, províncies i comarques: 19 a la província de Barcelona, 13 a la Girona, 4 a la de Lleida, 7 a les Balears, 1 al Principat d’Andorra i 10 a França (Pirineus Orientals).
Us sembla poc?
És un treball de mai acabar. Des d’aleshores
entre les estudiades i simplement anotades
n’hi podriem afegir, pel cap baix, una cinquantena.
Juntament amb altres amics i amb motiu de la
commemoració del mil.lenari de la consagració
de l’esglèsia de Sant Feliu de la Vall del Bac (Garrotxa), tal com sabeu, vam tenir el goig de trobar l’ara romànica una mica trossejada. Entre les
del vostre inventari n’heu descobert alguna?
Si. Un treball d’aquesta naturalesa és tant
absorbent que no es pensa en altra cosa i
sembla que els sentits s’activin i hom intueixi ares arreu. Per exemple: passejant amb un
amic vam trobar en un safareix el que havia
estat l’ara paleocristiana de Sant Feliu del
Racó. Era un fragment de marbre blanc que
es feia servir com a base per rentar millor la
roba amb la picadora.
Aquestes peces venerables, com tants d’altres objectes, han sofert les malvestats successives del país. La magnífica taula d’altar
de marbre blanc de Sant Miquel de Cuixà
(2’15 m. de llarg per 1’37 m. d’ample i 14 cm.
de gruix) recuperada per l’arqueòleg rossellonès Pere Ponsich, feia de llosana de balcó
en una casa del poble de Vinçà al Conflent.
Possiblement és una peça ornamental procedent de la Gal.lia Narbonesa, amb gran
abundància de grafits alguns gairebé esborrats i altres més identificables. Un altre cas

Fragment d’ara paleocristiana del Monestir de Sant Pere de
Casserres.

Algunes de les inscripcions de l’ara de “Les Massuques”.
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seria el de l’ara paleocristiana de Sant Salvador de la Vedella (l’Abadella) que feia de marxapeu en un portal d’una casa de pagès i avui
figura al Museu Diocesà de Solsona.

Ara d’altar romànica de la Catedral de Girona.

Ara d’altar romànica de Sant Martí d’Empúries.
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“Grafits”. Heu tingut una pacient i especial cura
en el recull dels grafits, d’aquestes incisions fetes damunt la pedra i el marbre amb gran dificultat i amb estris inadequats. Grafits que sovint
s’afegeixen a l’aura de misteri de les pròpies
ares. No entenc com heu conseguit desxifrar-ne
tants i fins i tot fer-ne un valuòs estudi tipològic
en les làmines dels vostres dos llibres.
Certament l’estudi dels grafits és apassionant. No són pas narratius, ni tampoc s’hi
descobreixen datacions. Els noms gravats a
les ares són de gent del país amb l’afegitó, a
vegades, de la seva condició social: de l’abat
Donadeu (ares de Sant Feliuet i de Sant Esteve de Castellet), de prevere, de levita, d’esposos “mariti”, de “servus”, de “devota”, de “lego”... Els noms no hi figuren per una atzagaiada o per fatxenderia: són de naturalesa
devota o profilàctica; obeeixen a un desig o
necessitat d’estar prop de la divinitat.
Desxifrar-los quan no hi ha superposicions i la
incisió és profunda, resulta relativament fàcil
pel métode tradicional de sobreposar a la grafia un paper net i rascar-lo amb un llàpis o una
barreta. Quan el grafit és som , cal ajudarse
d’algun focus de llum i dirigir-lo convenientment . És molt útil obtenirne unes bones fotografies per poderles estudiar a casa. En aixó
vaig trobar una bona ajuda professional en el
fotògraf terrassenc Joaquim Bros.

Ara d’altar romànica de la capella de Sant Miquel de la Seu
d’Urgell.

Ares paleocristianes, pre-romàniques, romàniques. Pot establir-se clarament una classificació,
una cronologia?

Ara d’altar portàtil del monestir de Sant Pere de Roda.

Ho crec difícil. Ja ho és prou la mateixa ambigüitat dels termes “visigòtic, mossaràbic i
pre-romànic” el contingut semàntic dels
quals va quedar força explícit en un Col·loqui
sobre terminologia de l’octubre de 1980.
Tampoc és definitiu l’ordre cronològic en el
camp artístic en el que l’esperit i les formes
permaneixen en el temps i els estils freqüentment es sobreposen.
Pel que fa al material i a la manufactura em
sembla clar que en els inicis es produeix en
general un aprofitament, una reutilització de
peces de marbre de la baixa romanitat capgirant-les o esborrant-ne les inscripcions ro-

El tema de l’altar i conseqüentment el de les
ares hauria de ser tractat novament en algun altre número de TAÜLL.
La vostra aportació al tema “amb l’objectiu de sumar-hi anhels i esforços, d’ajudar i col.laborar.. a fi
d’anar tenint cada vegada una millor i més complerta informació del contingut i de la importància
d’aquestes joies de l’art i del mobiliari documental de la liturgia cristiana”, és notable. Restem a
l’espera de que algú s’animi a continuar-lo.

ENTREVISTA A SALVADOR ALAVEDRA
FETA PER NARCÍS NEGRE.

Ara d’altar paleocristiana de Sant Salvador de la Vedella.

EL MISTERI INEFABLE

L
Ara d’altar de Sant Andreu de Sureda..
manes. Hi ha entretant i després un progressiu procés de confecció de noves lloses amb
material del país, amb motlluratge a vegades
molt senzill i rústic imitant emmarcaments
antics o bé reduint-los a simples plans o, fins
i tot, deixant la taula simplement esbossada..
Els canvis subsegüents es produeixen gairebé al ritme de l’evolució de l’escultura fins
arribar als segles XIè i XIIè en els quals trobem, des dels punts de vista sagramental i
artístic, les magnífiques ares lobulades o
amb alvèols i fina decoració que s’esmenten
en el volum II: Sant Julià de Torrelles, Sant
Andreu de Sureda, i l’emmarcament de la de
Santa Eulàlia a la catedral d’Elna en el Rosselló; la de la capella de Sant Miquel de la
Seu d’Urgell, la de l’església de Sant Martí
d’Empúries i la de mides inusuals (205 x 130
x 15 cms.) i d’una gran finor decorativa de la
catedral de Girona.
Podriem parlar de les ares portàtils, de reconditoris, de lipsanoteques i de tantes altres coses
que figuren en els vostres llibres, i encara d’altres que coneixeu i heu deixat al tinter, com per
exemple la producció dels importants tallers de
marbristes de Narbona i de Toulouse.

’extracte de la salutació del Cardenal Arquebisbe de Milà, mons. Martini als arquitectes de noves esglésies en ocasió de la
Convenció “Constructors de Catedrals” del 7
de novembre de 1995, conserva avui tota la
frescor i oportunitat.
No essent possible repetir ara el text complet, ens sembla oportú copiar part dels desitjos
pràctics i alguns auspicis que figuren al final de
la salutació del Cardenal.
Qui projecta una església hauria de recordar,
abans que res, que es tracta d’aixecar un edifici
en el qual “una gran assemblea” té dret a trobars’hi còmodament. Entre les primeres necessitats
cal assenyalar la del “respir, del descans”. Qui no
“respira” cómodament es cansa de pregar amb
recolliment (...) En les esglésies antigues l’alçada
i les grans dimensions remeiaven de manera natural aquesta necessitat primària; en les esglésies modernes, cada vegada més baixes, cal
pensar-s’hi bé per tal de proveir-les d’una ventilació natural o artificial. Sense aquest requisit
l’església pot ser bella però no habitable. D’altra
banda l’Esperit és “alé” i les esglésies haurien de
donar la idea d’aquest respir cósmic: una església parla als sentits del cos, no a la intel.ligència.
Una segona necessitat primària és la de
“veure bé” i “olorar bé”. Puc afirmar que el “veure” acostuma a ser tingut en compte en les
construccions d’un únic espai on l’altar ocupa
una zona central i ben visible (aquesta questió de
“veure bé” havia estat oblidada en les meravelloses esglésies d’Espanya – penso en la catedral
de Toledo – en les quals la situació del cor impedia totalment a la gent la vista de l’altar). Però
no puc dir el mateix pel lloc de la proclamació de
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la Paraula que igualment ha de ser ben visible i
digne de la seva funció. Ben sovint m’he trobat
predicant des de l’altar perque l’anomenada “tribuna” estava amagada respecte l’Assemblea.
Més sovint encara he observat que la tribuna o el
púlpit ha estat col.locat una mica secundàriament, de manera casi postissa, fins i tot arribant
a quedar reduit a un faristol petit i móbil. Em
sembla que això és una ofensa a la dignitat de la
Paraula a la qual li escau un paper molt important en la celebració litúrgica (...).
Una altra indicació correspon a la “simbologia
de les formes arquitectòniques”. Més d’una vegada, entrant en una nova església, algú m’ha explicat tots els detalls .Però els símbols no són per
“explicar”, són per “intuir”.La simbologia dels espais i en general de les formes arquitectòniques
ha de ser “perceptible amb els ulls i amb el respir”, ha de deixar amb la boca oberta. Verdaderament quedo perplex quan els símbols han de
ser explicats perque estic convençut que no es
poden reduir a la lògica de les explicacions sinò
que han de ser intel.ligibles, clars; han de ser més
gaudits que entesos, han de parlar no només a
simple vista sinó nodrir per anys les llargues pauses, absències i assistències a l’edifici sacre. Per
tant la simbologia dels espais no ha de ser objecte de consum, sinó d’alimentació espiritual
permanent, font que nodreixi els sentits.
També els colors “parlen”: la llum i els colors.
Potser jo soc massa sensible als colors. Està
clar que admiro les civilitzacions africanes que

no poden fer res sense colors. A propòsit d’això
penso que nosaltres som massa austers. És cert
que potser es confia aquest afer als vitralls, als
quadres, als frescos o als mosaics. Però és necessari que tot concurreixi a la lluminositat i a la
glòria del conjunt . (...) Sovint sento que la gent
repeteix la paraula “fredor” segurament perque
li manca la calor dels colors.
Finalment fem referència a las “icones”, a les
representacions figuratives que no són només
simbòliques i abstractes. Només cal pensar com
la tradició bizantina i després la russa ha insistit
sobre l’ icona. La fascinació de les grans esglésies
de Moscú, de Sant Petersburg i d’altres ciutats
prové segurament del fet que tenen una arquitectura enriquida per la multiplicitat de les icones sovint plenes d’estupends colors - que contenen
el significat de les imatges evocades. Des d’aquest punt de vista nosaltres ens hem deixat portar per un ascetisme excessiu potser per reacció
a formes decadents del passat. No s’ha escrit enlloc que no hi hagin d’haver representacions figuratives o que hagin de ser només de tipus abstracte. Una contemplació atenta de les icones
orientals ens ajudaria a inspirar-nos per construir
les esglésies del futur, Es tracta en cada cas, com
pel que pinta una icona, de deixar-se penetrar pel
misteri inefable, per traduir – doncs – en les formes, en els colors i en les imatges aquell alè que
cap contenidor humà pot exhaurir (...)

TRANSCRIPCIÓ FETA PER XAVIER XUTGLÀ

A tots els col·laboradors , subscriptors i anunciants, TAÜLL els desitja unes BONES i SANTES FESTES!
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