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Editorial

Els bonics enigmes dels reis d’Orient
per JOSEP M. MARTÍ i BONET

E

n la majoria de museus eclesiàstics, en aquests darrers dies abans que acabi l’any, es presenten obres d’art que tenen per
tema el Nadal. Ens plau moltíssim que la Nadala de 2010 del mateix papa Benet XVI representi l’escena central del naixement de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. També la litúrgia exulta de goig palesant l’exuberància del missatge
nadalenc dins el qual els personatges dels mags i l’estel d’Orient mai no hi manquen.
Ja el gran Isaïes profetitzà l’adoració dels Reis d’Orient amb aquestes inspirades paraules: “Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la llum i a sobre teu clareja com l’albada la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra i fosques nuvolades
cobreixen les nacions, a sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s‘acosten a la teva llum, els Reis busquen
la claror de la teva albada” (Isaïes 60, 1-2). És cert que l’Epifania (o manifestació del Senyor) és una solemnitat feta càntic a
la llum, a la innocència dels infants i a la persistència en cercar l’estrella d’Orient d’uns enigmàtics però magnífics personatges denominats ‘Reis d’Orient’. És la festa litúrgica més important –celebrada normalment el dia 6 de gener– del període
anomenat ‘ temps de Nadal’, celebrat amb gran efusió de sentiments, de regals i d’encens, tant a l’església d’Orient com a la
d’Occident. En definitiva, és una gran festa litúrgica i, a casa nostra, molt popular.
És ben curiós que, tenint com tenen els Mags –o Reis d’Orient– tants enigmes sobre la seva existència i la seva crònica històrica, siguin acceptats amb plena carta de ciutadania per tota la nostra societat i per la majoria de les nostres llars. Tot i que
dins el relat evangèlic d’uns fets tan peculiars, es troben molts interrogants: per exemple, hi ha dubtes sobre si eren tres o
dotze els Reis Mags, malgrat que dels temps del gran savi escriptor eclesiàstic Orígenes (segle II-III) ja trobem el seu testimoni
que parla dels ‘Reis’ o ‘Mags’ d’Orient que adoraven Jesús, i diu que eren tres. Del mateix parer és l’autor de les pintures de
les catacumbes de Priscil·la de Roma (segle II), en les quals es poden veure pintats tres Reis oferint obsequis a Jesús nat. Hom
també pot comprovar que les ofrenes (or, encens i mirra) són tres, i d’aquí es pot deduir, possiblement, que eren tres els Reis
d’Orient, cadascun dels quals portaven la seva ofrena específica.
Que els Mags eren reis, ho suposa la profecia suara comentada d’Isaïes. I així, en molts dels mosaics realitzats des del segle VI
fins avui dia, es dona per suposat que són tres els Reis Mags. Per cert, en aquell temps, ‘Mags’ volia dir ‘homes savis’, i no pas
personatges efímers i amb poca fiabilitat.
També hi ha moltes discussions sobre quins eren els seus vertaders noms: ‘Melcior’ vol dir ‘rei de la llum’, ‘Baltasar’ era un nom
comú de reis (com es pot veure en el relat de Daniel 5,1...) i ‘Gaspar’ no sabem d’on ve.
El tres reis eren venerats com a sants ja al segle XII. També es diu que les seves relíquies foren traslladades de Milà a Colònia
per Reginau von Dassel, canceller de Frederic Barba-roja. Les cròniques d’aquest canceller diuen que les esmentades relíquies
arribaren a Milà durant el segle V procedents de Constantinoble.
També podríem explicar altres interrogants i les possibles respostes a ells referents; per exemple l’estel misteriós, o també:
qui era el personatge terrible i envejós anomenat Herodes?, del qual sabem que va morir quatre anys abans del naixement
de Jesús segons la cronologia que seguim en l’actualitat, i per tant hi hauria en la nostra cronologia un error de quatre anys.
D’Herodes ens diu Flavi Josep que “era un home que canalitzava la seva fúria amb la mateixa crueltat contra tothom sense cap
distinció, i que es vanagloriava de ser més grec que jueu, i per últim que mai gaudí del beneplàcit dels seus súbdits, malgrat
haver edificat el temple de Jerusalem”. Herodes va morir abans de Pasqua l’any 4 abans de Crist. Per tant caldria canviar l’any
actual 2011 pel de 2015. Tanmateix, sembla que a tothom li va bé el còmput del temps actual, tot i ser òbviament equivocat.
Així com tothom accepta els relats llegendaris dels Reis perquè hom aplica el gran principi que ‘les llegendes són la poesia de
la història’. Són els bonics enigmes del Nadal.
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BARCELONA

El conjunt parroquial de Sant Esteve i el
seu retaule

Accés principal a l’església.

per NARCÍS NEGRE I TIBAU

P

rojectat i dirigit per l’arquitecte Dr. Àngel Serrano Freixas,
el conjunt que ens ocupa fou començat l’any 1992 i acabat l’any 1998. Està situat al xamfrà dels carrers de Rio de
Janeiro i d’Andreu Nin de Barcelona, en un sector pròxim a
l’Avinguda Meridiana.
El carrer d’Andreu Nin és pla i el de Rio de Janeiro fa pujada
des del xamfrà. Ambdues vies no s’entrecreuen en angle recte
com succeeix, en general, a l’Eixample sinó que ho fan segons
un angle d’uns 45º.
L’Edificació segueix les alineacions dels carrers separant-se
d’ells mitjançant àmplies aceres. No obstant, en el carrer Rio
de Janeiro les construccions principals resten allunyades i només segueixen l’alineació les rampes que, en sentit descendent, condueixen des del xamfrà a un pati important a l’aire
lliure, a nivell d’una planta de semisoterrani (-1’95 metres
i –2’05 ms. en relació a la cota del xamfrà i a la del carrer
d’Andreu Nin respectivament).
El complex arquitectònic comprèn dues plantes: la de semisoterrani en la qual s’hi disposen: sala d’actes amb aforament
d’unes 100 persones, estrada i magatzem; nucli d’enllaç vertical; capella de diari capaç per a uns 70 assistents; despatxossalas de reunió; sala de juntes; magatzem i serveis.
La planta baixa a cota +1,75 metres en relació al carrer Andreu Nin, està pràcticament destinada a Casa Rectoral, amb
accés directe des del xamfrà mitjançant escala exterior i porxo
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i consta de les següents dependències: garatge, amb entrada
per rampa; rebedor; sala d’estar; menjador; cuina; 2 dormitoris; 2 serveis; sagristía i despatx parroquial en connexió directe
amb l’església, l’espai més important del conjunt que es configura segons un quadrat de 27 metres de costat; l’accés principal – en el carrer Rio de Janeiro- i el presbiteri- en el carrer
Andreu Nin- estan en els vèrtexs de la diagonal del quadrat.
Això romp l’estaticitat de la planta i produeix un ritme, uns
recorreguts i una disposició convergent dels fidels en relació a
l’àmbit de la celebració eucarística. Alhora, els pilars de suport
de l’estructura permeten establir dues diferents altures dintre
la nau, la major que defineix l’espai que acull l’assemblea i la
més baixa, perimetral, que correspon bàsisament a la circulació dels fidels i faccilita un accés discret i franc a les files de
seients, ressaltant , també, la importància del lloc assembleari.
La diferent altura permet, encara, donar llum natural a dit
espai central mitjançant vitralls que, a mode de fris, envolten
l’assemblea. Així, doncs, s’estableixen dues intensitats o graus
d’il·luminació que jerarquitzen l’àmbit eclesial.
Especial atenció cal atorgar al presbiteri de forma piramidal,
destacant del conjunt i accentuant la idea de cabana que,
segons ens contava l’arquitecte, va servir de base per a la
definició arquitectònica de l’espai celebratiu: “Construïume un Santuari i habitaré entre vosaltres“ (Èxode 25,8). A
l’interior, aquesta forma singular, d’estructura i revestiment

Xamfrà.

Pati.

metàl·lic aparents, s’eleva per damunt de la coberta general,
també metàl·lica i vista, i emfasitza el lloc i els elements de
l’acció litúrgica (altar, creu, ambó i sede).Un altre petit espai
que cal esmentar és el corresponent al baptisteri situat prop
de l’entrada principal a l’església; és de forma absidal i, malgrat la seva absoluta nuesa, la llum zenital fa destacar-lo de la
zona de circulació.
Tot respòn a criteris de senzillesa, d’austeritat, d’economia
i funcionalitat. La tecnologia, expressa l’arquitecte, “amb la
seva netedat d’expressió i puresa, no és incompatible amb la
sensibilitat artístíca si s’integra en el conjunt des de l’inici”....
“la construcció com a base i punt de sortida material, en
transcendir l’estricte tècnica, esdevé arquitectura o, al revés,
el concepte arquitectònic projectual es formalitza en construcció”. La coberta metàl·lica, lleugera i expressiva; els tancaments de blocs de formigó vibrat i amb càmara d’aïllament
i protecció d’humitats; els paviments de terratzo,enriquits a
l’església amb franges de marbre blanc i peces grans d’aquest
material subrallant la via sacra; la calefacció de l’església resolta mitjançant conductes d’aire a la vista, que discorren
perimetralment pels passos de circulació; l’enllumenat natural mitjançant els vitralls esmentats a més de la llum zenital
del presbiteri, i l’artificial, intens en les zones destinades a
l’assemblea i al presbiteri, i matisat en els llocs de pas, són,
entre d’altres, una mostra evident d’aquells criteris.

En aquest projecte del Conjunt Parroquial hi col·laborà
l’arquitecte Jordi-Mateu Macià Creus.
Recent acabada l’església es considerà convenient disposar
al fons del presbiteri, pràcticament adossat al revestiment
metàl·lic, un llenç de color blanc sobre el qual destacava la
creu.
Més endavant es va substituir pel que podriem anomenar retaule de Sant Esteve, patró de la parròquia. Sobre un mur
lleugerament curvilini revestit amb peces de pedra de Cènia
polida, a la part superior i a cada extrem s’hi colocaren dos alt
relleus referents a la vida i martiri del Sant. En el de mà esquerra hi figuren la seva solemne ordenació de diaca i el mateix
Esteve polemitzant amb uns rabins. Un simple espai separa
les dues escenes les quals, resulten ritmades pels gestos de
les mans, les diferents postures dels personatges i els plecs
de les vestidures. En l’alt relleu situat a mà dreta que relata
la alapidació del Sant, el ritme és vibrant, especialment per la
gesticulació dels botxins. Entre els espectadors s’hi endevina
la figura de Saulo, en una actitud pensativa i compungida que
sembla predir la seva extraordinària conversió.
Per raons econòmiques, aquests relleus es realitzaren en pedra artificial blanca de bona textura i qualitat.
L’escultura de Sant Esteve, revestit amb noble dalmàtica i
mostrant amb la mà esquerra l’Evangeliari, presideix el retaule. És de travertí romà i destaca per la seva força expressiva
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Interior conjunt.

que li prové d’un traçat sobri, a voltes cantellut – d’aresta
viva- a voltes més subtil, definint una figura de posat ferm,
seriòs, i alhora acollidor.
Si fa poc elogiàvem l’Anunciació del presbiteri de Ntra. Sra.
de Gràcia (Taüll nº 28) obra de Francesc Carulla Serra, ara
ens cal fer-ho també, sobre aquest retaule de Sant Esteve, del
mateix artista. Si allà ressaltavem la delicadesa i la fluència de
les imatges, aquí ens sorprèn i valorem la concisió i la fortalesa
del conjunt.
De les obres realitzades per Carulla en donàvem breu notícia
en el Taüll núm.28 tot just esmentat.
Molt difícil ens resulta resumir la tasca professional de
l’arquitecte Àngel Serrano Freixas que, des d’acabada
la carrera a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona,el 3 de març de 1960, d’obtenir el doctorat en
data 3 d’abril de 1970 i, més endavant, realitzar els estudis
de Diplomat urbanista de l’Institut d’Estudis d’Administració
Local, ha desenvolupat un treball de docència durant 10 anys
a l’Escola d’Arquitectura, ha ocupat càrrecs en els òrgans
col·legials i col·laborat amb articles i assatjos en revistes i publicacions d’art, d’arquitectura i urbanisme – matèries que ha
procurat divulgar, a més, en conferències, col·loquis i exposicions-. Ha participat, a més, en alguns congressos a Barcelona
i a l’estranger.
Obtingué Menció Honorífica en el Concurs Nacional
d’Avantprojectes pel Complex Parroquial de Sant Esteve
Protomàrtir- Cuenca 1970- i en el Concurs Internacional de
idees per a l’Ordenació de la zona del Santuari de MeritxellAndorra 1971- ; Primer Premi del Concurs de Projectes per
a 18 Centres d’Ensenyament General Bàsic – Pla d’Urgència
de la provincia de Barcelona, 1972 – en col·laboració amb
Huarte S.A.
Àngel Serrano fou cofundador i formà part de l’equip
d’arquitectes BSSV- més tard BSV.
En les revistes Quaderns d’Art, Hogar y Arquitectura, Arquitectura, Jano Arquitectura, Internationale Architektur Documentalie (Antologia núm.2) i en el primer volum de Case di
Habitacione de la editorial Hoepli de Milà, hi figuren articles
referents a obres seves en els camps del planejament urbanístic i habitatges uni i plurifamiliars.
El seu treball projectual s’ha desenvolupat preferentment
en blocs d’habitatges, apartaments turístics, cases de renda i unifamiliars, edificis docents i urbanitzacions a les ciutats i provincies de Barcelona, Tarragona, Girona i també
a Eivissa.

Altar “Retaule de Sant Esteve”, F. Carulla 1997.
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G I R O N A

Jaume Busquets (1903-68) i el temple
de la Sagrada Família
per Luís Busquets Dalmau

E

l Punt i alguna altre publicació periòdica – l’Avui, Punt comarques, Catalunya Cristiana, varen publicar que el motiu
de la Sagrada Família que el Papa Benet XVI havia escollit com
a nadala era el grup del naixement i obra de l’escultor Jaume
Busquets. A hores d’ara la imatge d’aquesta bella escultura
haurà arribat a tot el món i sembla oportú doncs explicar la
trajectòria de l’artista i especialment la seva contribució a la
nostra nova basílica.
Jaume va ser el germà petit dels artistes noucentistes gironins
Josep Maria i Lluís Busquets que als anys 20 fundaren la Galeria de Bells Oficis on dissenyaven interiors, mobles i objectes
artístics a la vegada que organitzaven exposicions, concerts i
lectures en el seu local de la Rambla. L’Ajuntament de Girona
va dedicar-los-hi una exposició l’any 1996.
Va a Barcelona als 15 anys a completar la seva formació però
també a treballar per guanyar-se la vida. Treballa amb Darius
Vilàs que va ressuscitar la pintura al fresc i els vitralls amb el
llavors denominat estil modern. Jaume ajuda al mestre en la
confecció dels vitralls de la cripta de la Sagrada Família. Aquí
coneix Gaudí que ja porta més de 30 anys en la construcció
del temple.
El 1923 es crea a Barcelona l’associació Amics de l’Art Litúrgic
com una secció del Cercle Artístic de Sant Lluc. Mn. Manuel
Trens, director del Museu Diocesà i consiliari del Cercle de
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La imatge de la Mare de Déu del Carme a la cripta.

Sant Lluc n’és l’impulsor. Busquets amb 20 anys és membre
de la junta. El moviment a favor de l’art litúrgic portava uns
quants anys treballant amb la idea de que s’havia d’acabar
amb el mal gust en la decoració de les esglésies, objectes
i vestuari sagrats. Els Amics de l’Art Litúrgic compten amb
arquitectes, pintors, decoradors, escultors... Busquets participa en la organització d’exposicions que aquesta associació
promou i també en la redacció dels Anuaris d’Art Litúrgic on
hi figuren abundants obres de Gaudí. Aquí torna a trobar-se
amb l’arquitecte, que li recomana posar-se al servei de l’art
litúrgic. El 1926 mor Gaudí i Amics de l’Art Litúrgic organitza
una exposició sobre la seva obra. El 1931 Jaume organitza al
Cercle A. de Sant Lluc l’exposició El pessebre antic i modern
on s’hi mostra un ventall de pessebres que comprèn des del
Renaixement als obrats per artistes companys seus.

L’Anunciació.

El Naixement.

L’activitat de Busquets no es limita a l’art litúrgic. Aviat destaca com a dibuixant en la revista D’Ací, d’Allà i sobretot com
artista dins el corrent decorativista noucentista i d’Art Deco
on assoleix els seus èxits més notables (dues medalles d’or
en l’Exposició d’Arts Decoratives de París de l’any 1925, una
altra medalla d’or en la Exposició Internacional de Barcelona
a Montjuic el 29) i amb diverses col·laboracions amb Santiago Marco, president del FAD. També fou el primer director
de l’Escola Massana del 1929 al 39 on va aplegar els millors
especialistes artesanals que realitzaren un ensenyament pioner, recordat pels seus deixebles i continuadors de l’escola. El
crític d’art F-P Verrié –que en fou alumne- afirma que Jaume
Busquets revelà tenir una extraordinària intuïció pedagògica i
una gran capacitat artística (Programa Exposició del 82 de La
Caixa L’Escola Massana en el temps de Jaume Busquets)

Per a Busquets com per a molts la revolució i la guerra varen significar un trauma. Al dolor per la pèrdua de familiars
i amics s’hi afegia el produït per la destrucció d’esglésies, algunes amb obres seves com la del Santuari de la Salut de
Sabadell. Sens dubte aquests fets influïren en el viratge que
prengué el seu treball artístic amb una dedicació quasi total a
l’art religiós i a la decoració d’esglésies destruïdes i també de
moltes de noves.
Malgrat els anys que es portaven, podem parlar d’amistat entre Gaudí i Busquets. També de coincidència d’idees quant a
la necessitat de la renovació litúrgica. No es d’estranyar que
Gaudí volgués que Jaume realitzés algunes de les principals
escultures del seu temple. Entre d’altres també va fer la marededéu de la façana de la Catedral de Girona. Sobre les escultures de Busquets, Trens diu. Es troba en el punt dolç entre el
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L’escultor als peus
de la seva obra

Renaixement i aquell sempitern barroc que a les imatges les fa
bategar i explicitar-se. No és tracta d’ escultures singulars com
les que s’exposen en els museus; formen part d’un conjunt
ideat i construït en maqueta per Gaudí.
Busquets realitzà el tema del naixement realment admirable.
El Nen Jesús dins un cabàs o senalla d’artesà, la Mare de Déu
i Sant Josep No hi manquen el bou i la mula. Es notava que a
Busquets li agradaven els pessebres ja que aquestes són certament grans figures de pessebre. Si pretenia fer art popular
ho va aconseguir. La imatge es col·locà el dia de Sant Josep
del 1958 en una cerimònia en la que cantaren els Antics escolans de Montserrat. També hi assistiren el Director i molts
empleats del Banc de Bilbao i les seves famílies, que havien
finançat l’estàtua.
Uns anys més tard va fer el grup de l’Anunciació de l’Àngel
a Maria. Una Verge resant inclinada, un jove i bell àngel la
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cobreix amb la ma dreta i amb els ulls aclucats. El grup està
situat a l’ogiva, davant la rosa del finestral junt als signes del
zodíac que constaten la cronologia del naixement. Es col·locà
el 24 març del 1966 Festivitat de S. Gabriel, patró de la radiodifusió, atès que aquesta obra havia estat finançada per les
emissores de ràdio de Catalunya.
Encara hi ha una tercera obra de Busquets a la cripta de la Sagrada Família, col·locada el 1962, la Mare de Déu del Carme
en la capella del mateix nom sobre la tomba d’Antoni Gaudí.
Aquest tenia molta devoció a la Mare de Déu del Carme i va
voler ser enterrat en un lloc sota la seva advocació.
L’escultor Jaume Busquets tenia molt d’interès en la feina de
la Sagrada Família. Ja greument malalt va traslladar-se a Barcelona des de Girona, on a l’emmalaltir havia anat a viure
amb les seves nebodes. Volia enllestir el grup de l’Anunciació,
com així va fer.

L L E I D A

No només de pa viu l’home. Reflexions
sobre la nostra contemporaneïtat (I)
per XIMO COMPANY
Ecce-homo, Rouault.
Introducció
El present text és el discurs del mantenidor dels Jocs Florals de
la Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfica Mariana de Lleida,
fets en honor a Santa Maria, Mare de Déu, sota l’advocació de
“Mater Salvatoris”, patrona dels col·legis de la Companyia del
Salvador. L’acte, una trobada anual, tingué lloc el 4 d’octubre
de 2009 a l’Auditori Enric Granados de Lleida.
En principi aquest discurs el fa un historiador de l’art, però no
fa referència explícita al món de patrimoni artístic. Tanmateix, i
de forma deliberada, es refereix a l’actual i importantíssim patrimoni de la fibra i formació humana dels homes i dones del
segle XXI, entre els que es troben els artistes i els promotors,
gestors i consumidors de l’art dels nostres dies. Si la formació
i la bona preparació moral, humana, intel·lectual i acadèmica
d’aquests homes i dones del nostre temps, especialment pel
que fa a tots aquells que tenen una responsabilitat al front de
l’art sacre (i de l’art cristià i de l’Església en general) s’afebleix o
es desvirtua, o manlleva massa coses d’allò que dicta la moda
a l’ús en temes de valoració, exposició (museogràfica i museològica), edició y consum dels productes artístics de l’Església,
correm el risc de fer més del mateix, i en definitiva de no presentar amb prou nitidesa i convenciment els grans valors de
l’art cristià i la poderosa i arrabassadora atracció del missatge
de Jesús de Natzaret. Ara per ara, si ens examinem de forma

sincera i desapassionada, haurem de concloure que vivim un
moment en què l’horitzó i la raó de ser del patrimoni artístic
de l’Església no queden prou nítids. Estem extraviats. Ens manquen idees i actuacions clares. Manegem el 70% del patrimoni
artístic del nostre país però no ens veiem amb prous forces
per convertir aquest estraordinari patrimoni religiós, cultural
i artístic en una via d’interpel·lació convincent i atraient per
als homes i dones del nostre temps. I no és una pura qüestió
logística; no es tracta de refer en exclusiva el nostre organigrama d’execució ni de construir una nova i més sofisticada
enginyeria de producció, gestió i consum artístics en el marc
de l’Església catalana, per exemple. Segurament fa falta alguna cosa més: per exemple revisar i revisar-nos a la llum
dels ensenyaments del magisteri de l’Església, talment com
es proposa en algunes de les línies del present escrit.
Aquí, sota la perspectiva de la fe cristiana s’hi reflexiona i es fan
algunes preguntes al voltant de diversos aspectes del nostre present. Hi sorgeixen, per exemple, algunes preguntes molt elementals: Podria ser-nos profitós (útil), en ple segle XXI, conèixer Jesús
i els ensenyaments del cristianisme per millorar la nostra societat
en el seu conjunt i per millorar-nos cadascú de nosaltres com a
persones concretes i individuals? Què aporta el cristianisme al nostre present? Què perdem si en el seu lloc hi posem i ens hi guiem
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només pel principi postmodern del Relativisme o per l’estesa “Dictadura d’allò conjuntural” de què ens parla Benet XVI?
2. Per Maria a Jesús
Si al llarg de la meva existència hagués conegut algú amb més
estatura i densitat humana que Jesús de Natzaret puc ben dirlos a tots vostès que l’hauria seguit. Es tracta, sens dubte, del
personatge més arrabassador de la història. El més veraç, el
més noble, el més solidari, el més autèntic, el més humà de la
història dels humans. Considero una gran dissort no conèixerlo, no fer per conèixer-lo, o mal conèixer-lo.
Doncs vet aquí que el conec (que el coneixem), a Jesucrist,
per Maria, la donzella de Natzaret, la figura més representada
de la història de l’art universal, i sempre amb una bellíssima
clau estètica (Giotto, Fra Angelico, Durer, Rafael, Leonardo,
Miquel Àngel, El Greco, Rubens, Bernini, Murillo, Zurbarán,
Marc Chagall, Dalí, Subirachs, Oteiza o Miquel Barceló l’han
pintada o esculpida). Avui i aquí, recordem-ho, celebrem els
Jocs Florals de Lleida, també com un cant a la literatura, a l’art,
la poesia i la música en honor a la Verge Maria.
Ella, fa 2000 anys, amb el seu Fiat (el seu sí), féu possible el
naixement de Jesús de Natzaret, el Fill de Déu pels que han
rebut el do de la Fe, i el més ferm representant i defensor de
l’Humanisme de tots els temps, pels qui només s’han deturat a
considerar la seva estricta condició humana i històrica.
Durant molts anys he tingut la impagable oportunitat
d’estudiar alguns dels humanistes més preclars de la nostra
història (Erasme, Moro, Vives, Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, Dante o Petrarca, els d’ahir; o bé Zubiri, Zambrano, Eugenio Garin o Miquel Batllori, el meu mestre, els
d’avui). Figures claus que sempre i en tot lloc han proclamat la
grandesa inviolable de la criatura humana. Persones que han
promogut el respecte, el bé, la veritat, la igualtat, i la justícia en
el terme més ampli i complert de la paraula; persones, a més,
que han defensat la cultura i la bellesa amb majúscules. Doncs
bé, jo us diria: llegiu qualsevol dels autors citats, trieu-ne el
paràgraf que més bé us escaigui. Sempre, i en tots, hi veureu
l’empelt que destil·la i traspua la seva inequívoca vinculació
amb els humaníssims ensenyaments de Jesús de Natzaret.
I a Jesús, insisteixo, el coneixem per l’acció silenciosa de Maria.
El meu parlament, doncs, avui, ara i en aquí, invitat pel Director
i els responsables de l’Acadèmia Mariana de Lleida, voldria ser
un cant de gratitud a Maria, portadora al món del Bé i la Veritat
amb majúscules. Una Maria que, d’acord amb les fonts literàries
que coneixem, parlà ben poc. Tanmateix, el seu silenci i les seves
migrades paraules constitueixen, potser, el testimoni més eloqüent, el més fecund i transcendent de la història de la huma-
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nitat. Escoltem-ne algunes: Sí, que es compleixi en mi segons la
teva paraula (aquesta fou la seva resposta a l’anunci que li féu
l’arcàngel Gabriel): és a dir, sí, accepto encarnar i portar al món
el Bé i la Veritat en majúscules. O bé, allò tan preciós que Maria
va dir en un banquet de noces a Canà de Galilea: Feu tot el que
ell us digui. I ell, Jesús, en nom de Maria, feu llavors el seu primer
miracle, el de la conversió de l’aigua en vi, per tal que aquelles
noces acabessin bé: és a dir, amb una felicitat i alegria a desdir.
Maria, doncs, fou dòcil i obedient. Va saber estar disponible
(què bonic, saber estar disponible!). Res no es quedà per a
sí mateixa. Tot ho va saber orientar cap el seu fill Jesús. Ens
el mostrà de forma impol·luta. Impecablement. Per Maria,
doncs, podríem dir que arribem a Jesús.
I què hi trobem? Qui és Jesús de Natzaret, avui, en plena cursa
del tercer mil·leni de la Història? Què en sabem? Què els puc
dir jo, un historiador de l’art de la Universitat de Lleida?
3. Jesús de Natzaret (o venim al món per a servir)
Ho he dit adés, i torno a repetir-ho amb convicció: Jesucrist és
el personatge més veraç de la història, el més noble, el més
solidari, el més autèntic. És el gran humanista per excel·lència
de la història de la humanitat. És el fill de Maria, la donzella
de Natzaret, però a més, per a tots els cristians del món, Jesús
és el fill de Déu. Va viure trenta tres anys entre nosaltres, com
qualsevol de nosaltres. I ens va traduir un determinat estil de
vida. L’estil que Déu havia pensat per a cadascú de nosaltres.
Però, i en què consisteix el seu estil de vida? Quins són els seus
trets més distintius? Serveixen, ara i aquí, a Lleida estant, per
encarar bé el progrés del nostre món, el de la nostra ciutat, la
nostra gent, les nostres famílies i els nostres amics? Serveixen
o podrien servir per assolir la qualificació íntima, personal i intransferible, a la qual aspirem i per la qual maldem tots i cadascun dels que emplenem avui aquest gran auditori de Lleida?
Diguem-ho encara de forma molt més nuclear i concreta, més
directa: l’estil de vida de Jesús de Natzaret, fill de Déu, però
també fill de Maria, podria contribuir avui a fer-nos més feliços? És útil i té sentit, avui, parlar de Jesús de Natzaret? Jesús
em pot fer a mi més persona? Proposo que sondegem i gratem
una mica en els seus ensenyaments i a veure què ens en surt.
4. Els ensenyaments de Jesús; una màxima seva
Trio, de moment, un únic fragment proclamat pel fill de Maria.
El brevíssim fragment en què Jesús diu: No només de pa viu
l’home (Mt 4, 4). Al meu entendre aquesta és una màxima
oportuníssima per a la nostra contemporaneïtat, per al nostre
present: No només de pa viu l’home. Què vol dir això? Què
se’ns vol dir amb això?

Henry Moore,
Verge amb el
Nen, 1943,
Església de
Sant Mateu,
Northampton,
Anglaterra.

Vol dir, en primer lloc, que en la criatura humana (des del Quaternari Superior -40.000 anys abans de Crist-, quan els primers
primats es posaven dempeus, quan començaven a comunicarse entre si amb signes pictogràfics i sons guturals), és a dir, des
de sempre, en aquesta criatura han conviscut –i conviuran–
(en són constitutives de la seva condició i realitat humana)
dues components inseparables, indestriables: una d’immanent
(el pa, allò tangible, allò biològic) i una altra de transcendent
(l’esperit, allò intangible, allò immaterial); el meu amic, el professor Manuel Lladonosa, catedràtic de la Universitat de Lleida,
de qui tant he après i aprenc, parlaria aquí de l’Absolut; és a
dir, del desig que tots el humans tenim d’obrir-nos a l’Absolut.
No només de pa viu l’home vol dir que hipertrofiar la materialitat de la existència humana és una reguardosa desmesu-

ra. Totes les hipertròfies ho són de desmesures indegudes, en
tant que dificulten el bon creixement harmònic de la persona
humana. A més, les hipertròfies comporten atròfies com aviat
veurem.
L’advertència del fill de Maria, tanmateix, no pot ser més clara
i directa: No només de pa viu l’home. És a dir, per a ser veritablement feliços i sentir-nos plenament realitzats en aquesta
vida, Jesús de Natzaret ens diu, avui, que no n’hi ha prou amb
el creixement biològic, tècnic i material; amb el pa.
Això, a la vista està, en paraules ara de Carlo Maria Martini i
Georg Sporchill, ens està conduint al que ells anomenen “una ja
saturada societat del benestar”. Fixem-nos bé, que acabem de
descobrir que el benestar material, i prou, pot saturar-se, és insuficient per fer-nos veritablement persones (veritablement feliços).
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Crist Groc de Gauguin.

Òbviament, a mi em sembla que cal reconèixer, amb objectivitat, amb tota justícia i amb sincera gratitud, l’extraordinari
salt qualitatiu que la nostra ciutat de Lleida i els nostres pobles en general han assolit en les darreres dècades, quant a
benestar social es refereix. I això és un bé per a tothom. Quelcom indiscutible. Quelcom que cal atribuir i sobretot agrair,
principalment, als agents socials i als responsables polítics i
institucionals del nostre territori. Ells, i entre tots, hem fet de
Lleida una gran capital: una ciutat puntera i cada dia més ben
posicionada en el marc de la Catalunya, Espanya i Europa del
coneixement i del progrés transversal.
Amb una universitat que és la número 1 de tot l’Estat en qualitat i excel·lència docent, i la número 8 (de tota Espanya! i
n’hi ha més de 80) en capacitat i qualitat de recerca i innovació. Amb un Aeroport, una Llotja, Palau de Congressos i
Teatre que inaugurarem d’aquí a uns pocs mesos, amb un Parc
Agroalimentari, Científic i Tecnològic de primera línia (situat a
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Gardeny), amb un equilibri territorial envejable..., i amb una
gent, si vostès m’ho permeten (i ho dic amb tota la neutralitat i
l’objectivitat d’un ciutadà foraster, provinent del País Valencià),
amb una gent, dic, ferma, molt ferma, treballadora, creativa,
veraç i molt noble. Lleida, deixeu-m’ho dir, és una ciutat noble.
Què voldrà dir, doncs, en aquest context de noblesa, de clara,
oportuna i benvinguda situació de benestar, allò que ens diu
Jesús de no només de pa viu l’home. Quin ensenyament en
podem treure? Es tracta, tal vegada, d’un anatema, d’un flagel
o d’una senyera en contra del progrès humà?
Evidentment que no. Jesucrist i el veritable cristianisme han
anat i aniran, sempre, a favor de l’home, dels més purs i rics
fruits de tot el que és humà (Papa Montini, Pau VI Ecclessiam
suam). Jesús (i Maria) han estat en tot moment de part de la
criatura humana, de part de la nostra autèntica promoció com
a persones.
Però precisament perquè el savi i humaníssim magisteri de Jesús coneix i persegueix la nostra autèntica felicitat, aquest ens
adverteix que regar en exclusiva i hipertrofiar amb desmesura
la planta del benestar en clau estrictament i insaciablement
materialista ens pot conduir a la trista cultura del tobogan (i
agafo l’accepció d’aquesta paraula que ens parla d’un pla inclinat disposat per deixar-s’hi anar lliscant); un trineu emprat
encara avui per diverses tribus al nord del Canadà, d’on prové
la paraula. La cultura del “deixar-se anar lliscant”.
I explica Carlo Maria Martini que als qui es passen tot el dia
lliscant (bé asseguts al sofà o bé front a l’ordinador de forma
passiva) se’ls afebleixen els músculs de la voluntat, de la imaginació creativa, de l’optimisme. S’atrofien.
És a dir, viure només de pa ens podria conduir cap a una cultura excessivament egocèntrica, mancada d’una veritable llibertat personal, laxa, de tobogan, de baixada fàcil i còmoda, de
pa i circ (panem et circenses), indolent, sense ideals i “saturada
de benestar”, per més que volguéssim envernissar-la i maquillar-la amb eslògans pseudohumanistes i de pseudoprogrés.
A la fi, els músculs de la clarividència, de la voluntat i de la
creativitat els tindríem flonjos, afeblits, atrofiats.
La història, diu el britànic Toynbee, ens demostra que totes les
grans cultures han deixat de ser-ho en el moment en què han
fet un ús indegut del tobogan, del pa i el circ; dels excessos
pel que fa al culte desmesurat del cos i de les seves apetències
purament instintives. Això ens portaria a la trista i fugissera
filosofia hedonista que identifica el bé amb el plaer exclusivament sensorial. El culte al cos; el culte a l’ego personal que mai
no en té prou. Es tracta, des del món clàssic del grec Epicur,
d’una dissortada, perversa i al capdavall destructiva doctrina
filosòfica.

SANT FELIU
DE
L L O B R E G AT

L’art i les ràtzies
per JOSEP M. MARTÍ BONET

S

orprèn en gran manera la presència en els museus eclesiàstics de Catalunya d’objectes d’orfebreria (arquetes),
enteixinats i teixits d’origen àrab amb inscripcions i tècniques
emprades pels artistes sarraïns o mossàrabs. Hi ha tres fets
històrics que poden explicar aquestes sorprenents troballes: 1/
la ràtzia cristiana (a 1010) contra Còrdova en la qual participaren, al costat del comte Borrell, els bisbes de Vic, de Girona
i de Barcelona (Aeci); 2/ la ràtzia dels almoràvits al Penedès i
a Barcelona durant el mes de juliol de 1131; i 3/ els constants
intercanvis d’esclaus entre els cristians i sarraïns motivats per
la gran obra de redempció de captius fundada a l’altar major
de la catedral de Barcelona per sant Pere Nolasc el 10 d’agost
de 1218.
Hom observa, gràcies a les fonts històriques, que els exèrcits
dels sarraïns, i especialment dels ferotges almoràvits, es feren
forts al Penedès, i des d’aquí planejaren contundents incursions a Barcelona i els pobles propers a la Ciutat Comtal. Eren
cèlebres els ‘tocs de batalla’ iniciada pels timbalers, que feien
espavorir els nostres bons pagesos i vacil·lar l’exèrcit cristià
del Penedès. Els almoràvits pertanyien a una secta islàmica
fundada el 1042 per Abd Allah ibn Yassir. A causa del vel que
els tapava el rostre fins els ulls, els seus membres també foren
anomenats “al-mulattinum” (“els qui duen vel”). Inspirats pel
fonamentalisme religiós, es dedicaren al jihad (guerra santa).
La seva influència s’estengué vers el desert (Sàhara) marítim

Alba i fragment de la capa de l’Abat Biure de Sant Cugat. El
teixit de la capa va ser fet a la zona cristiana de la Península
Ibèrica, tot imitant els teixits àrabs. Segle XIII. Museu Diocesà
de Barcelona. Núm. inventari 684 i 498.
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Lipsanoteca de Sant Cugat del Vallès. Segles XII-XIII.
Museu Diocesà de Barcelona. Núm. inventari 109.

Biga de l’antic enteixinat que guarnia el dormitori del bisbe
de Barcelona. Són sorprenents les inscripcions d’un verset de
l’Alcorà. Actualment aquestes bigues es troben integrades
en l’arquitectura de la sala principal del tercer pis de la Pia
Almoina de Barcelona.

actual, Mauritània i Marroc, formant-se també un grup islàmic negre. A Espanya arribaren el 1086 (derrotant Alfons VI
de Castella a Zalaca). A la part sud d’Hispània (Al-Andalus)
foragitaren els reis de taifes. El seu domini s’estengué a Múrcia (a. 1091), Dènia i Xàtiva (a. 1092), i Tortosa (a. 1099). A
València el Cid s’hi resistí, però finalment capitulà el 1102,
després de nou mesos de setge. A prop de Barcelona, al Penedès, també hi arribaren, i segur que haguessin conquerit
la ciutat si no haguessin estat frenats al congost de Martorell
(a. 1114). Ramon Berenguer III, que es trobava conquerint
Mallorca, hagué de tornar a Catalunya, ja que els almoràvits
sembraven la mort i la destrucció en el seu comtat (a. 1115).
Els anys posteriors, però, si bé no romangueren en dominis
propis, portaren a terme moltes ràtzies, especialment en la
zona que avui pertany al bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Destruïren moltes peces d’art i monuments romànics.

Però també podríem explicar les ràtzies cristianes contra els
sarraïns. Eren tan ferotges com ho podien ser les dels almoràvits. Els cristians de les zones hispàniques anaven a les de
l’Islam i saquejaven tot tipus de botins, com peces d’art, i
especialment orfebreria i teixits, i els captius eren venuts com
a esclaus. Quin espectacle més trist! Aquests tràgics fenòmens ens porten a estudiar algunes peces de les que ara es
custodien en els nostres museus eclesiàstics. Caldria citar, per
exemple, la capa de l’Abat Biure de Sant Cugat, amb inscripcions àrabs. També són sorprenents les inscripcions –verset
de l’Alcorà- que es troben a l’enteixinat de l’antic dormitori
del bisbe de Barcelona. Actualment aquestes bigues s’han integrat en l’arquitectura de la sala principal del tercer pis de
la Pia Almoina de Barcelona. Aquest enteixinat devia ser fet
per un artista sarraí –potser fet esclau- que residia a Barcelona. També hem trobat petits fragments (del segle XI) d’un
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Biga de fusta amb inscripcions àrabs que es troba a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.

altre enteixinat que té representades figures geomètriques a
la torre romana anomenada ‘de l’ardiaca’, així com una lipsanoteca del segle XII de fusta tornejada i pintada de 6 cm
d’alçada amb un diàmetre de 9 cm., que deuria provenir del
botí d’alguna de les ràtzies catalanes a Andalusia. Aquesta
lipsanoteca fou estudiada per Joan Ainaud de Lasarte al catàleg de l’exposició Millenum (Barcelona 1989), pàgina 212.
Es tracta d’una caixeta de fusta de forma globular aixafada.
Tornejada per una sola peça. El tap, reproduït en diverses fotografies, es conservava encara el 1936 però actualment hom
ignora on és: tenia una part superior amb un pom o botó per
agafar-lo.
Mn. Gudiol va estudiar aquestes caixetes en un article dedicat a la vaixella de fusta i en un altre sobre la col·locació de
les relíquies als altars perquè aquesta mena de pots, fabricats
inicialment per contenir píndoles o ungüents, possiblement

emprats en cosmètica en el món musulmà, van canviar després d’ús i hi foren guardades relíquies, a base de pedra o
d’obra d’alguns altars cristians. Per això cal advertir que el
qualificatiu de ‘teca’ o ‘lipsanoteca’ és aplicable a aquest segon ús, però no té cap significació d’origen, La fusta, en el
seu color natural, és groga, i és decorada amb faixes grogues i
vermelles, a més d’una inscripció cursiva amb caràcters àrabs,
molt simplificats i estilitzats, de lectura no desxifrada, amb un
mot que es va repetint. Devia ésser molt corrent, perquè en
coneixem dos exemplars més: un d’idèntic procedent d’un lot
de procedència desconeguda regalat pels “Amics dels Museus de Catalunya” al MAC, i un d’escriptura més simplificada conservat al Museu Episcopal de Vic, al qual Jordi Vigué
suposa una cronologia molt tardana, propera al 1300. El que
hi ha exposat al Museu Diocesà de Barcelona estigué al monestir de Sant Cugat del Vallès fins el 1916.
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SOLSONA

Els murals de Jaume Minguell i Miret
per Joaquim Calderer

L

a pintura mural és la forma més antiga de la pintura i en
totes les èpoques de la història del ser humà s’ha utilitzat
aquesta forma d’expressió. En el nostre país tenim l’època del
romànic on la pintura mural fou la tècnica més utilitzada de la
qual se n’han conservat extraordinaris exemplars.
En el període del gòtic decaigué, entre altres raons, per
l’aparició dels finestrals i ressorgí amb tot el seu esplendor
en el Renaixement amb artistes genials. Recordem Rafael i
Miquel Àngel com dos genis d’aquest període.
La principal tècnica és la pintura mural al fresc que s’aplica sobre la paret preparada amb una capa d’arrebossat que conté
determinats materials entre els quals tenen un paper determinant l’arena i la calç.
Hom no deixa de ponderar el valor dels artistes que obviant la
comoditat de la pintura sobre tela, confortablement instal·lats
en el seu estudi, s’enfilen dalt d’una bastida per escollir una
tècnica que, entre altres dificultats, està condicionada pel
temps, -quan s’asseca el morter ja no es pot pintar-, i tampoc
admet correccions. L’altra dificultat rau en les diferents tonalitats del color, sec a la paret i humit a la paleta. Cal preveureho, en l’aplicació, per aconseguir la perfecta harmonia.
Entre aquests intrèpids que mereixen la nostra admiració hi
trobem en Jaume Minguell i Miret.
Nascut a Tàrrega (Urgell) el 1922. L’any 1934 es matricula a
l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de Tàrrega on perfecciona les se-
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Naixement.

ves dots naturals en la pràctica del dibuix i la pintura. El 1942
obté la Primera Medalla a l’exposició nacional de la Dirección
General de Bellas Artes del Círculo de Bellas Artes de Madrid i el
primer premi de dibuix a la 2a Exposición Provincial de Educación
y Descanso realitzada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’any 1943.
Els inicis de la pintura mural de Jaume Minguell cal situar-los
l’any 1946 quan pinta l’escena del baptisme de Jesús al baptisteri de l’església de Santa Maria de Verdú.
Després d’un parèntesi de temps dedicat a la formació amb
visites a Florència, Roma, Venècia, Holanda i Bèlgica, intensifica la pràctica de la pintura mural, -anys 60-, amb la creació
de grans conjunts com és el cas de l’església Nova de Sant
Miquel de Mont-roig del Camp, l’església de Santa Maria de

La processó. Bellpuig.

l’Alba de Tàrrega, el Palau de la Diputació de Lleida, i una
sèrie d’actuacions a diverses esglésies. Tornabous, Golmès i
Tàrrega en són algunes.
L’any 1971 obté la llicenciatura de Belles Arts a la Universitat
de Barcelona.
Dels anys 1975-1980 són les magnífiques pintures de
l’església de Sant Nicolau de Bellpuig.
En 1988 el Museu d’Art Jaume Morera de Lleida li dedica
una exposició que contempla la llarga trajectòria de l’artista,
40 anys de dedicació, amb el resultat de més de 50 conjunts
escampats arreu.
Mor a Tàrrega en 1991. Gianluigi Colalucci li dedica aquest
merescut elogi: “l’art l’ha trobat a faltar massa aviat”

De la seva ingent obra, escampada per tantes esglésies,
senyalarem els conjunts de Verdú, Golmés, Tàrrega i Bellpuig,
com a elements representatius de la seva pintura.
A Verdú estrena la tècnica de la pintura mural amb “el baptisme de Jesús” pintat al baptisteri de l’església de Santa Maria.
Uns 8 anys després, -1955-, és al presbiteri d’aquesta església on deixa constància del seu art amb els conjunts de la
Nativitat, les noces de Canaan i la Trinitat. La contemplació
d’aquestes pintures suggereix la visió de les vidrieres. Ressegueix amb un traç gruixut els volums per fixar-ne els límits i
accentuar-ne els contrastos.
En la contemplació del conjunt ja hi constatem la preferència que
té per a omplir amb una atapeïda decoració la totalitat de la paret.
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Fugida a Egipte. Bellpuig.
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Anunciació. Tàrrega.

Davallament de la creu. Tàrrega.

A Golmés és en els murs laterals de l’altar on hi ha representades les escenes de la Sagrada Família i de l’Anunciació ambientades en espais interiors i amb el mínim de personatges
que requereixen les escenes, resoltes dins un ambient casolà
que respira pau i serenor.
Notem un canvi notable tant a Bellpuig com a Tàrrega, on la
sensació de plenitud és evident. En la seva paleta hi predominen els colors terrosos i els blaus. Les figures, de cànon allargat, sovint cobreixen els seus cossos amb una vestimenta folgada, que comporta un risc a l’hora de resoldre degudament
l’anatomia dels cossos. Defineix els personatges amb línies
rígides i contundents. El domini que té de la matèria i la forma
li permet prendre decisions atrevides i resoldre-les de forma
admirable. El resultat és una pintura valenta i plena de força.
A la capella dels Dolors de Bellpuig l’artista aprofità tot l’espai,
-pràcticament les quatre parets-, per vessar-hi tota la seva
desbordant inspiració inspirada en temes bíblics, reservant la

paret de l’arc triomfal de l’església per regalar-nos amb una
impressionant processó. La nota dominant en el tractament
d’aquests temes és un naturalisme força més elaborat que en
composicions anteriors. Destaca la realització de la fugida a
Egipte al presentar-nos un mural sense l’exuberància de detalls i personatges amb que tracta la seva pintura i mostrarnos només els tres personatges dins una atmosfera de solitud
que impregna tot l’espai.
Quatre pinzellades sobre un artista tan prolífic potser no són
suficients per a donar a conèixer totes les seves virtuts. Seran,
però, una bona aportació si aconsegueixen despertar l’interès
per a visitar la seva obra i una manera d’agrair la seva aportació al patrimoni artístic de l’església. Una aportació que segueix el seu fill Josep amb un ambiciós projecte que abasta
la decoració del sostre de l’església parroquial de Tàrrega.
Aquesta és, però, una altra història que tindrem present en
una altra ocasió.
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TARRAGONA

L’alegria immensa. Les figures
dels tres reis del pessebre
de la Catedral de Tarragona

Figura 1.

Sofia Mata de la Cruz

D

esprés que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps
del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a
Jerusalem, preguntaven: -On és el rei dels jueus que ha nascut?
Hem vist sortir a l’Orient la seva estrella i venim a adorar-lo
(...) Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a
avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt del lloc on era
l’infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella era immensa.
Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare,
es prostraren a terra i el van adorar. Després obriren les seves
arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra (Mt 2, 1-12).
Un bon nombre de les figures del pessebre de la Catedral de
Tarragona, custodiades ara al Museu Diocesà de Tarragona,1
procedeix en origen de la família Canals de Tarragona, que
durant molt de temps va ser la propietària del palau conegut
com “Casa Canals”, un edifici, documentat des del segle XIV,
que es troba tocant al portal de Sant Antoni, entre el carrer
de Granada i la muralla romana del Passeig de Sant Antoni.2
La darrera propietària de Casa Canals va fer donació de les
figures del pessebre familiar a la Catedral abans de 1993.3
Les figures del pessebre de Casa Canals han estat atribuïdes
tradicionalment a l’escultor Raimon Amadeu (1745-1821),
però sembla més plausible l’atribució a l’escultor tarragoní
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Bernat Verderol i Roig (1814-1898).4 Nét de l’escultor Vicenç
Roig i Torné, conegut com Vicentó, Bernat Verderol va
estudiar arquitectura, però es va dedicar fonamentalment a
l’escultura. En 1843 va ser nomenat professor de l’Escola de
Dibuix de la Societat Econòmica d’Amics del País, de la qual
va arribar a ser director. Fou autor dels bustos i relleus de la
façana de l’Ajuntament de Tarragona, del retaule de la capella
de la Mare de Déu del Claustre, a la catedral, va dissenyar les
figures dels populars gegants coneguts com “el Negrito” i
“la Negrita” i les figures dels nans vells. Va realitzar figures
de pessebre per a algunes de les famílies més destacades de
Tarragona.5 L’encàrrec de les figures podria haver coincidit
amb l’època de Joaquim Canals Foraster, nascut en 1803 i
casat amb Maria Antònia de Castellarnau i Balcells en 1852.6
Del conjunt de figures del pessebre, de terra cuita policromada
i daurada, s’han triat algunes de les més notables: els tres reis i
les seves cavalcadures. El rei Melcior7, representat com un ancià
amb barba i cabells llargs i grisos, agenollat, sosté un recipient
en forma de copó on es conté l’or. Vesteix túnica verda amb
decoració floral, mantell vermell amb capellina d’ermini i turbant,
que ha deixat a terra. Duu corona de llautó daurada (Fig. 1). El
rei Gaspar8, més jove i amb barba vermellosa, prosternat, avança

Figura 2.

Figura 3.

un genoll. Sosté un cofret on es conté l’encens. Vesteix túnica
vermella, sobretúnica blanca amb brodats vermells, mantell
vermell folrat de verd i turbant. Duu corona de llautó daurada
(Fig. 2). El rei Baltasar9, de raça negra, es manté dempeus i sosté
un vas on es conté la mirra. Vesteix túnica vermella, mantell
blanc amb decoració floral i capellina blava, turbant i duu corona
de llautó daurada (Fig. 3). Els acompanyen les cavalcadures. El
cavall blanc de Melcior10 està cobert amb una rica gualdrapa de
tapisseria i és contingut en la seva impetuositat per un servidor
vestit amb una curta gel·laba de ratlles, que l’agafa pel coll i
subjecta les regnes. El cavall negre de Gaspar11 està cobert amb
una gualdrapa formada per una exòtica pell de tigre. Al costat,
el servidor, vestit amb túnica curta vermella, es recolza a la sella.
El cavall gris de Baltasar12, que aixeca amb nervi una pota del
davant, està cobert amb una gualdrapa de tapisseria. Al costat
un servidor, de raça negra i vestit amb calçons de ratlles i gipó
vermell, li subjecta les regnes.
Només esmentats per l’evangeli de Mateu, que no menciona
ni el seu nombre, ni els seus noms, ni que fossin reis, ja que
els defineix com a “savis”, el seu culte, iniciat en els primers
temps del cristianisme, es desenvolupa en l’Edat Mitjana. A
partir del segle XIII la tradició i la devoció popular definiran el

nombre –tres-, la condició reial i la seva aparença, associats
simbòlicament amb les tres edats de la vida i amb les tres
parts del món conegut abans del descobriment d’Amèrica –
Europa, Àsia i Àfrica-. Melcior és un ancià, Gaspar és més
jove, Baltasar és negre. És habitual representar-los abillats
com a magnats orientals, amb llargues túniques, mantells
de luxosos teixits, turbants i corones al cap, així com a
Melcior agenollat, a Gaspar prosternat i a Baltasar dempeus,
esperant els seus companys. Alguns teòlegs han interpretat
el significat simbòlic de les ofrenes: l’or seria un homenatge
a la reialesa de Crist (signum Regis), l’encens a la seva
divinitat (signum Dei), la mirra, usada en els enterraments,
significaria que està destinat a morir per a la redempció de la
humanitat (signum sepulturae). Representats un cop baixats
de les seves cavalcadures, a terra i en actitud d’adorar l’Infant,
freqüentment s’acompanyen, com en aquest cas, dels cavalls i
dels servidors que formen part del seu seguici.13
L’alegria immensa que van tenir els Reis en veure l’estel que
els indicava el camí cap on es trobava “el rei dels jueus”
que havia nascut i que buscaven amb afany es tradueix en
la respectuosa adoració i en les riques ofrenes que reteren a
l’Infant.
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1 són quaranta-set, pertanyents a dues sèries o dues mans diferents.
2 “Editorial. Casa Canals, Casa-Museu de Tarragona”. Missiva.
Delegació de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia i Vexil·lologia (Tarragona) any iv, 3 (2006) p. 2.
3 L’immoble va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya en 1993 i
cedit en 1997 a l’Ajuntament de Tarragona. Ibídem, p. 2.
4 Sembla que s’ha produït una confusió entre els noms de fonts dels dos
escultors. Així, J. Salvat Bové, Tarragona en la historia general. Tarragona:
Impr. A. Ventura Altés, 1929, esmenta un “Ramon Verderol” autor de
figures de pessebre i de les figures dels gegants i els nans, dada que es
recull al Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña desde la época
romana hasta nuestros días (dir. per J. F. Ràfols). Barcelona: Editorial Millà,
1954, vol. III, p. 1333, i que repeteix Joan Amades, El pessebre. Barcelona:
Editorial Aedos, 1959, p. 368-369. Als arbres genealògics dels Verderol
no consta cap membre anomenat Ramon. Cfr. Francesc Escatllar i Torrent,
“Els Verderol, escultors”. Missiva. Delegació de la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia (Tarragona) any IV, 3
(2006) p. 12-13 i Salvador-J. Rovira i Gómez, “Els Verderol vuitcentistes”.
TAG. Revista del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
(Tarragona) Any XI, 44 (desembre 2006) p. 17-20.

5 Escatllar, 2006, p. 12-13. Rovira i Gómez, 2006, p. 17-20.
6G
 üell i Junkert, Manuel. “El llinatge dels Canals a Tarragona”.
Missiva. Delegació de la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia (Tarragona) any IV, 3 (2006)
p. 3-11.
7 MDT-6186. 16 x 16x 11,5 cm.
8 MDT-6187. 17 x 14 x 10 cm.
9 MDT-6188. 19 x 9,5 x 17 cm.
10 MDT-6189. 20,5 x 11 x 19,5 cm.
11 MDT-6190. 20 x 11 x 22,5 cm.
12 MDT-6191. 24,5 x 13,5 x 19 cm.
13 Amades, 1957, p. 293. Palomar i Abadia, Salvador. “El Nadal popular:
pessebre i pastorets. El cicle nadalenc (2)”, Quaderns de Divulgació
Cultural. Sèrie Costums, Festes i Tradicions. Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Reus (Reus) 6 (1985). Réau, Louis. Iconografía del arte
cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento. Tomo 1, vol.
2. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996, p. 242-266. Banal, Isabel;
Mañà, Josep. Fent camí per la molsa. Les figures del pessebre popular.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona / Generalitat de Catalunya, 2009,
p. 34-35.
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T E RR A S S A

Una creu dels pelegrins del Vallès a
Terra Santa
per Josep M. Martí i Bonet

É

s ben curiós que tinguem a l’Arxiu Capitular de Barcelona
un pergamí original del 13 de gener de 1101 en el qual
se’ns parla dels primers croats de Catalunya que anaren
a les croades a Terra Santa. El podeu trobar transcrit en el
nostre estudi Oleguer servent de les esglésies de Barcelona
i Tarragona (Barcelona, 2003), a les pàgines 373 i 374. Es
tracta d’una penyora feta per Ramon Guillem i Pere Guillem
(germans Òdena) i les seves respectives esposes Ermengarda
i Ermessenda a Ricard Guillem i a la seva esposa Ermessanda
de l’alou del castell d’Arraona (Sabadell), amb els seus molins,
recs i d’altres pertinences a canvi de 40 lliures de plata que
els prestaren per peregrinar (com a croats) a Jerusalem. Fou
testimoni d’aquesta transacció econòmica sant Oleguer quan
era canonge prior de Sant Adrià de Barcelona. Ens diuen
les cròniques que els croats havien de pagar-se el viatge, la
manutenció seva i la dels soldats mercenaris i els animals
(de càrrega i de batalla) durant el temps que durava la
“pelegrinació” o croada. Sabem que els germans Ódena de
Sabadell no van tornar. Possiblement moriren pel camí, però
els diners prestats calia que fossin retornats. I així ho féu el
mateix sant Oleguer quan era bisbe de Barcelona en nom dels
germans difunts.

Veracreu de Riells del Fai. Segles XII-XIII. Museu Diocesà de
Barcelona. Núm. inventari 101.
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Veracreu de Riells del Fai. Segles XII-XIII. Museu Diocesà de
Barcelona. Núm. inventari 101. Part posterior.
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Els croats que tenien més sort portaven de Terra Santa alguna
creu significativa dels seus peculiars “pelegrinatges”. És el cas, per
exemple, d’una creu (vera-creu) romànica que es troba custodiada
al Museu Diocesà de Barcelona des del 1916, procedent de
l’església parroquial de Sant Vicenç de Riells del Fai (MDB 101).
És d’argent repussat damunt ànima de fusta (22 x 11 x 1,5 cm) i
data del segle XII. Aquest tipus de creu es denomina ‘del pelegrí’
o ‘patriarcal’. L’ànima de fusta està recoberta de làmines de plata
repussada per estampació. Al centre hi havia la relíquia de la veracreu. Tant l’anvers com el revers estan decorats amb animals (lleons,
dracs...) i motius geomètrics dins els compartiments. L’any 1913,
amb motiu del I Congrés d’Art Cristià, fou present a l’Exposició de
Creus de Barcelona (núm. 157). Després d’ingressar l’any 1916
al Museu Diocesà de Barcelona, a principis de la dècada dels
seixanta es va poder veure entre les peces de la mostra sobre art
romànic que es presentà a Barcelona i a Santiago de Compostel·la.
En l’actualitat es troba a les vitrines de la Pia Almoina, on es va
quedar, amb altres obres del Museu Diocesà de Barcelona, quan
va acabar l’exposició Splendor Vallès. Amb motiu d’aquest darrer
esdeveniment, fou restaurada, completant-se així la consolidació
que se li havia fet el 1980.
Es diu que els temes que en ella s’hi representen no són sacres,
sinó profans. Tanmateix nosaltres creiem que tant les figuracions
geomètriques com els animals apocalíptics de dracs, lleons i
grius són característics en l’estil romànic, tant en les pintures
com en les miniatures, això hom ho pot veure en els famosos
còdexs romànics (Bíblia de Farfa, Beatus...). Tant les decoracions
geomètriques com zoomorfes s’emmarquen dins uns rectangles
que no ocupen tota l’amplada de la creu (3 cm), definits per uns
perlats estampats a la cara posterior de la planxa d’argent. Els
marcs que encabeixen els animals són lleugerament més grans
(2,5 x 1,5 cm) que la resta dels compartiments reservats a les
formes geomètriques (1,8 x 1,5 cm).
El professor Joan Domenge i Mesquida (catàleg de l’exposició
Catalunya Medieval, pàg. 167-168) diu: “El dibuix dels animals,
força correcte, i també la bona resolució del seu volum, ens
fa pensar, per confrontació amb la creu processional de Riells
del Fai, cronològicament situada vers l’any 1200, que la veracreu s’obrà després d’aquestes dates, ja de ple en el segle XIII
(malgrat que no puguem adduir cap testimoni documental
probatori), coincidint, molt possiblement”, amb el regnat del
monarca català homenatjat amb aquesta exposició. Tanmateix
nosaltres creiem que es pot posar un xic abans, concretament
al segle XII, coincidint amb el relat de les “pelegrinacions” dels
germans Òdena de Sabadell, demostrant els dos testimonis
(un d’arxivístic i l’altre artístic) que el Vallès (avui Bisbat de
Terrassa) ja tenia relació amb Terra Santa.

T O R T O S A

Genealogia i naixement de Jesucrist
Escala del Cor de l’Arxiprestal de
Morella

Adoració dels Mags. Fotografies d’Arturo Zaragozá.

per JoSEP ALANYÀ I ROIG

D

avant les solemnitats del Nadal del Senyor creiem adient
fixar l’atenció en l’escala del cor de l’església arxiprestal
de Santa Maria de Morella, publicar-ne algunes fotografies i
exposar el sentit dels relleus que n’adornen l’ampit. Amb això
volem justificar l’admiració que desperta en tothom l’estètica de
les escenes evangèliques que s’hi expressen combinada amb la
impressionant volada de l’escala que puja abraçant-se a la pilastra
en atrevida helicoide. És una escala de cargol que trobem prou
divulgada en els tractats d’estereotomia. Alonso de Valdelvira
l’anomena “caracol exento” en el Libro de traças de cortes de
piedras (circa 1591); i Martínez de Aranda, en Cerramientos y
trazas de Montea (circa 1600), la descriu com un “caracol exento
alrededor de un macho redondo capialzado en circunferencia”.
D’ella i de les portalades dels Apòstols i de les Verges diu el
cronista Martí de Viciana en la Chronica de Valencia (1563):
“en esta iglesia ay dos portadas y una escalera del coro que son
tres pieças de las buenas que ay en el reino”. Arturo Zaragozá
la considera “elemento de especial interés”; Antonio Ponz diu
que “los inteligentes hallan bien que alabar en cuanto a su
construcción”; Segura Barreda en fa elogi quan qualifica l’escala
i el cor de “pensamiento atrevido, la más sabia ejecución”, cosa
confirmada per Teodoro Llorente en dir que són “una magistral
y atrevidísima construcción”. L’informe d’Elías Tormo de 1927
enviat des de la Real Academia de la Historia a la Dirección

General de Bellas Artes per a la declaració de l’Arxiprestal com
Monument Nacional declara: “El coro, singularmente curioso y
bello, acaso sea ejemplar único en el mundo”.
L’escala, feta amb estructura de ges, maçoneria, carreus i bigues
de fusta entre el 1406 i 1426, és obra del mestre morellà Pere
Segarra, amb qui, el 16 d’agost de 1426, el consell municipal
de Morella acordà “que la scala... per la qual se munte al cor,
que sie feta bella e llaurada per lo peu, e que sie feta en lo
rededor storiada ab stories de angels; e si lo mestre italià que
deu venir no vent prest, que lleyxe spay a on puguen aprés
metre les dites stories”.
El mestre escultor dels relleus genealògics fou Giuseppe
Belli, de la Toscana, qui cobrà, només del clergat de Santa
Maria, “CCC sous, com fassa misteris en la scala del cor”.
Tanmateix, les diferències estilistiques que presenten els relleus
ens inclinen a acceptar la intervenció d’altres artistes, l’única
manera d’explicar en una mateixa obra l’estil renaixentista
idealitzant d’unes figures i el realisme flamencogermànic de
les altres. Observem així mateix que hi hagué una mutació
entre el projecte inicial i la realització dels relleus escultòrics:
les que havien de ser històries d’àngels van convertir-se en 14
escenes que representen, en sentit descendent, la genealogia
de Jesucrist segons l’evangeli de sant Mateu (cap. 1, 1-16) i
l’Adoració dels pastors i dels mags.
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L’autor dels dos relleus inferiors -l’Adoració dels Pastors i
l’Adoració dels Reis-, fou Antoni Sanxo, escultor de Morella, qui
hi treballava vers el 1470 i sembla que deixà l’obra inacabada.
Antoni Sanxo, probablement germà de Julià Sanxo, que
trobem treballant amb els Santalínea a l’enteixinat de la Casa
de la Ciutat de València, fou l’autor de la Creu de Santa Llúcia,
dita també de les Tres Testes Coronades, de Morella, i de moltes
altres creus de terme de la zona dels Ports i del Maestrat, com
les de Catí i Sant Mateu.
Els relleus, obrats en guix estucat, policromat i daurat,
presenten els avantpassats de Jesucrist de cos sencer agrupats
de dos en dos (pare-fill), començant al més amunt de l’ampit
de l’escala per Abraham i Isaac i acabant al més avall amb
Jacob i Josep, l’espòs de Maria. Són en total 37 figures que es
mostren enfrontades dins tancaments gòtics d’arcs conopials,
gablets i cardines. Els personatges porten a les mans un
filacteri on, amb els noms diversos, figura invariable, sencera
o abreujada, la forma verbal “genuit” en les tretze escenes
genealògiques: 1. Abram genuyt Yzach; 2. Iacob genuyt Iuda;
3. Fares genuyt Esrrom; 4. Ahram G. Aminadap; 5. Nason
genuyt Sal[mon]; 6. Hobet genuyt Iesse genuyt; 7. David
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Regem Genuyt Salamon ex ea que fuit Urie; 8. Roboa[m]
G. Abia[m]; 9. Assa G. Iosafat; 10. Azor genuyt Sadoch;
11. Eleazar Gn. Matan Gn.; 12. Achim Gn. Aliud Gn.; 13.
Iacob autem genuyt Ioseph. Cada personatge va tocat i vestit
d’acord amb el que d’ells diuen les Escriptures, al seu estat,
dignitat i fets.
L’escena principal a què condueixen les escenes genealògiques
és el relleu més gran del conjunt. Representa, en bellíssima
composició, el naixement de Jesús, adorat pels pastors que
reben l’anunci de l’àngel portant un filacteri on llegim:
“Anuntio vobis gaudium magnum”, indici que l’escultor va
representar l’escena a partir de l’evangeli de Lluc (2, 8-20).
Hi veiem Maria, asseguda i pregant al capçal del pessebre on
jeu el Nen faixat, vetllat pel bou i la mula sota el portal de
Betlem, una construcció elemental amb coberta de teula àrab
a dues aigües i un parament de canyís. Als peus del pessebre,
genuflex, sant Josep mira la santa esposa. Darrere el patriarca
hi ha tres pastors en actitud d’adorar, un dels quals fa sonar
una flauta de bec i l’altre una simbomba i, a la dreta de
l’escena, els tres mags d’Orient vestits a la moda del segle XV,
portant tres sumptuoses copes per a l’or, l’encens i la mirra,

guiats per l’estrella que apareix a la part superior. Al passamà
de la barana, obrint l’accés de l’escala, hi ha el lleó de Judà,
avui parcialment mutilat.
L’ample volta de l’escala està ricament ornada amb frondes,
fitària i zoària gòtiques, les pròpies del s. XV, distingint-s’hi,
com elements dignes de ressaltar, un rostre humà cofat amb
una mena de barretina, que ha estat considerat l’autoretrat
de l’artista Belli, un gran pitxer daurat d’on ixen dues grans
branques que s’estenen per tota la volta, on apareixen ací i
allà monstres diversos, grius, híbrids, figures humanes nues
i asexuades en diferents posicions i actituds, alguns animals
familiars a la Simbologia medieval com el llangardaix i el cargol
i una escena que no hi podia faltar, la lluita de l’home amb el
drac. Aquest gran arbre frondós podria haver-se interpretat
com la representació de l’Arbre de la Vida Mística de Jesucrist,
un paral·lel de l’arbre genealògic de l’ampit.
Des de l’any 2003, data de la restauració dels elements artístics,
als qui visiten la Basílica Arxiprestal de Morella l’escala del cor
sorprèn per la gosadia arquitectònica, per la bellesa escultural
i pictòrica, per la gran riquesa iconogràfica i simbòlica. De
veritat, una meravella del s, XV al bisbat de Tortosa.
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UR G E L L

L’urna d’argent de Sant Ermengol

Urna de Sant Ermengol. Fotos Idil·li Tàpia.

per JAUME MAYORAL

E

nguany el Bisbat d’Urgell celebra el mil·lenari de l’inici
de l’episcopat de sant Ermegol (1010-1035); per aquest
motiu la nostra col·laboració a la revista Taüll és sobre l’urna
d’argent que hi ha al Museu Diocesà d’Urgell i que conté les
reliquies del sant. Ho fem recuperant part d’un article que
va escriure sobre l’urna mn. Pere Pujol i Tubau (1887-1962),
prevere i canonge diocesà, va ser arxiver del fons de l’Arxiu
Capitular d’Urgell, i l’any 1927 va publicar al volum I de les
Memòries de l’Institut d’Estudis Catalans, secció històrico-arqueològica, un article sobre “l’urna d’argent de Sant Ermengol, bisbe d’Urgell”.
Del bisbe Sant Ermengol sabem que era fill dels vescomtes
del Conflent i nebot del bisbe urgel·lità Sal·la, de qui va ser
auxiliar i l’any 1010 successor en el govern de la seu urgellesa. Home important en aquest inicis del segle XI i present en
grans moments de la història del país juntament amb l’Abatbisbe Oliba. Va dedicar-se als assumptes eclessials i civils del
territori. La seva mort fou causada per una caiguda en la
construcció del pont de la població de Bar, el 3 de novembre
de 1035.
El culte a sant Ermengol es va estendre ràpidament per tot el
Bisbat d’Urgell; era un gran advocat en temps de sequeres,
i les rogatives al sant per demanar la pluja es fan presents a
moltes parròquies de la diòcesis urgellenca. Un culte que va
creixent amb la creació d’una cofradia a la ciutat de la Seu
d’Urgell (1477). Els diferents capítols catedralicis el van tenir
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com a principal protector, al segle XVIII, en el pontificat del
bisbe Simeó de Guinda; l’any 1732, el Capítol de la catedral
va demanar l’extensió del sant patró del bisbat amb ritu doble, lliçons del segon nocturn i oració pròpia a tots el dominis
del rei d’Espanya. L’any 1736 el papa Clement XII va concendir la gràcia sol·licitada pel Bisbat i el Capítol catedralici.
L’any 1752 en sessió capitular els canonges de la Seu acorden
la construcció de l’urna d’argent que havia de guardar el cos
del sant, en substitució de la caixa de fusta policromada que
hi havia a la catedral.
L’obra d’orfebreria s’encarregà a l’argenter barceloní Pere

Lleopart, i tal com es pot llegir en l’escriptura del contracte
hi trobem molts dels detalls que s’exigiren a l’orfebre per
realitzar-la: escenes, dimensions, … Una volta acabada arribà
a la Seu d’Urgell el 10 d’agost de 1755; el seu cost final
fou de 4.000 lliures i 50 lliures més donades de gratificació.
S’instal·là a la nova capella de sant Ermengol de la catedral de
Santa Maria d’Urgell.
L’urna d’argent té 1,85 m. de llargada, 0,85 m. d’alçària i
1,12 m. de fons. Decora el pla de la tapa la figura jacent del
sant bisbe, amb mitra, bàcul i pectoral, portant barba i els
ornaments pontificals a la manera dels ornaments episcopals
dels bisbes del segle XVIII. L’acompanyen quatre àngels, dos a
la capçalera i dos als peus que aguanten la següent llegenda
“Clericis disciplinatis: pauperibus refectis: herecticis extirpatis:
coelum rapuit anno MXXXII”. A cadascuna de les altres dues
bandes, dos angelets aguanten escuts, un el del Capítol amb
l’efígie de la Mare de Déu d’Urgell, asseguda en un tron i
amb el Fill a la falda i la llegenda ondulada “Magna Domina
Urgelitana” i a la banda oposada la inscripció “lo any 1755.
Petrus Lleopart, Fasiebat. Barcinona”.
Molt interessants són els medallons d’aram repujat i daurat
que decoren l’entorn de l’urna i que narren escenes de la vida
del sant, i donen al conjunt un aspecte de riquesa i majestat.
Les escenes que hi trobem són (tal com les descriu Mn. Pujol):

I. Sortida de la processó, pel portal de la ciutat murada, per a
rebre el cos sant.
II. El sant és portat en civera i sota tàlem.
III. El sant és col·locat en la capella ardent i visitat pel poble.
IV. Invocat pels seus devots, el sant, des del cel, concedeix el
benefici de la pluja.
V. El sant està assegut a taula en el refetor de la canònica.
VI. El sant prelat, en vida, guareix coixos i altres impedits,
adoctrinant-los per a la vida eterna.
VII. El sant, muntat a cavall amb una espasa a la mà, acabdilla
un valerós exèrcit de cavallers.
VIII. S’exercita en les obres de caritat nodrint els pobres i guarint malalts.
IX. El bisbe, de pontifical, presideix una solemne processó que
surt del portal de la ciutat per a beneir el terme.
X. Treballa amb ses pròpies mans en la construcció del pont
de Bar.
XI. Rellisca i cau daltabaix del pont.
XII. El cos exàmine és portat suaument damunt de les aigües.
Aquesta peça tant interessant la podem admirar i contemplar
al Museu Diocesà d’Urgell on està exposada al públic. Una
urna que en aquesta celebració del mil·lenari del bisbe sant
Ermengol torna a guanyar un lloc en la història de la vida d’un
sant i d’un bisbat català.
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Una aproximació al retaule
de Sant Pere de Vallcàrquera
per irene abril vilamala

E

l retaule de Sant Pere de Vallcàrquera resulta especialment significatiu per tres raons. En primer lloc, perquè
actualment es troba conservat a l’església parroquial del Figaró-Montmany1, essent un dels pocs testimonis custodiats
dels nombrosos retaules que es portaren a terme a la diòcesi
vigatana al llarg de l’època moderna. Malgrat l’aridesa del
paisatge plàstic actual pel què fa a obra preservada dels segles XVI-XVIII, les més recents investigacions constaten que el
dinamisme artístic d’aquesta àrea geogràfica fou en aquells
segles tan prolífic com en qualsevol altra zona dels restants
bisbats catalans. En segon lloc, perquè la iconografia que presenta esdevé, dins del Principat, un dels cicles iconogràfics més
amplis dedicat a sant Pere. I, en darrer lloc, perquè aquesta
obra concreta es converteix en una possibilitat d’aproximació
intuïtiva a moltes altres obres d’aquesta mateixa època de les
quals únicament en resten les descripcions de les escriptures
notarials. [il·lustració 1]
A l’època del retaule de Sant Pere de Vallcàrquera (1595), i
ja des de la baixa Edat Mitjana, la gran majoria d’encàrrecs
pictòrics anaven destinats a l’àmbit religiós, dins del qual els
retaules d’altar adquiriren un clar protagonisme. Aquests actuaven com a nuclis d’un ric ventall de funcions. Per això,
les esglésies d’arreu del Principat, per modestes que fossin,
procuraven costejar-ne almenys un per vestir d’absis principal.
Obrint-se visualment als fidels des de l’espai sagrat de l’altar,
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Il·lustració 1. Retaule de Sant Pere de Vallcàrquera (finals del
segle XVI). Actualment conservat a l’església de Sant Rafael i
Santa Anna del Figaró-Montmany. Fotografia Xavier Abril.

que contribuïen a ornar i a emfasitzar, els retaules exhibien
un escenari ideal per a l’expressió del culte i de la devoció,
així com de la capacitat econòmica de l’obreria o comunitat que n’havia impulsat la seva realització. Aquests mobles
de fusta, habitualment d’arbre d’alba, es realitzaven gràcies
al treball d’artesans especialitzats. La preparació del material
constructiu, així com la col·locació del retaule en l’espai sagrat, era portada a terme per mestres fusters. Molt sovint, i
al llarg sobretot del segle XVI, eren aquests mateixos artífexs
que s’encarregaven d’esculpir, si era el cas, les talles o els relleus que havien d’ornamentar o completar iconogràficament
el retaule; és per aquest motiu que en diverses escriptures

Il·lustració 2.1. Sant Pere predicant a Caesarea.
Estampa de Johannes Sadeler sobre un disseny de Maarten de Vos.
Fotografia The New Hollstein Dutch and Flemish.

notarials se’ls cita no solsament com a fusters, sinó també
com a imaginaires. Per altra banda, les tasques de pintura
i dauradura del retaule podien, igualment, ser exercides per
un mateix mestre, normalment anomenat pintor o daurador.
Les feines de neteja i restauració del retaule posaren al descobert l’any d’execució de la pintura, el 15952. No obstant
això, tenim constància que almenys des del 1583 la fusteria del retaule estava enllestida, amb una talla de Sant Pere
al centre del moble. Aquest degué formar part dels treballs
que es portaren a terme durant els anys finals del segle XVI
consistents en una reforma i ampliació de l’església. Malauradament, no tenim el contracte de l’obra. Aquest fet obsta-

culitza una coneixença més afinada de la peça, obligant-nos
a mantenir incertes (però obertes) qüestions com qui foren
els comitents del retaule, quin preu se’n pagà, quins terminis temporals es contemplaven per a la seva execució i si es
compliren, quines condicions s’exposaren, i el més important,
quins artífexs foren els encarregats d’elaborar el moble. Afortunadament, però, enfront del silenci documental gaudim de
la pervivència de l’obra, que ens permetrà un anàlisi minuciós
capaç de proporcionar-nos informacions molt valuoses, tant
del moment històric en què fou creada, com de la manera
emprada pels artesans per concebre i afrontar aquesta tasca
artística a Catalunya.
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Il·lustració 2. Predicació de Sant Pere a Palestina.
Pintura del retaule de Sant Pere de Vallcàrquera (1595).
Fotografia Xavier Abril.

El retaule major, com era habitual, prenia sempre l’advocació
del sant a qui s’havia dedicat el temple. En el cas de l’església
de Vallcàrquera fou sant Pere, Príncep dels Apòstols i sant
universal per excel·lència, qui presidí el retaule. La informació de la seva disposició i completa estructuració originària
l’extraiem, sobretot, de les fotografies antigues que ens han
arribat. El seu emplaçament actual ens priva d’una comprensió autèntica del seu efecte original, ja que el presenta desvestit de tots aquells elements arquitectònics i ornamentals
que el conformaven (que malgrat haver-se conservat i restaurat, avui es resguarden a les dependències internes de la
parròquia).
Com la majoria de mobles de l’època, el retaule de Sant Pere
de Vallcàrquera s’aixecava sobre un pedestal de pedra adossat
a la mesa de l’altar. A banda i banda hi havia les portes d’accés
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al reraltar, decorades, com era freqüent, amb les figures dels
sants Pere –aquí estranya si tenim en compte que ja n’és el
titular– i Pau, a esquerra i a dreta, respectivament. Emergint
d’aquest pedestal, el moble quedava constituït, bàsicament,
a partir de tres cossos superposats que formaven una retícula
de vocabulari constructiu i ornamental renaixentista. En un
sentit ascendent, i anticipant-nos amb els seus tres trams el
ritme de l’estructura retaulística, hi havia la predel·la o bancal, seguidament el cos principal, on s’albergaven la majoria
d’imatges, i per últim l’àtic, que coronava el retaule realçantne l’eix central de simetria. Com sol ser habitual a les darreries
del segle XVI, predominen les taules pintades enfront d’una
escultura que queda relegada a algunes –poques– talles, o bé
ornamentals i per tant immerses en l’estructura arquitectònica, o bé referides a la iconografia religiosa.

Il·lustració 3. Sant Pere caminant sobre les aigües.
Pintura del retaule de Sant Pere de Vallcàrquera (1595).
Fotografia Xavier Abril.

Les escenes representades, corresponents a la història del primer Papa, s’hagueren de seleccionar entre un extens repertori que inclou, d’una banda, la paraula del Nou Testament,
on el sant comparteix episodis amb la vida de Jesús, i, de
l’altra, els Fets dels Apòstols i la Llegenda Àuria, que revelen
l’hagiografia pròpiament dita del sant, que tingué lloc a Palestina i a Roma. La disposició de totes elles en el retaule no sembla respondre a cap ordre lògic de lectura, sinó que es tracta
senzillament de l’agrupament d’alguns dels fets i miracles de
la vida de l’apòstol. Val a dir que tot i ser un retaule de presència modesta (de cinc metres d’alçada per quatre d’amplada)3
presenta una iconografia que barreja alguns dels episodis més
populars de la vida del sant, com ara la Cessió de les claus, el
Quo Vadis Domine? o la Crucifixió de l’apòstol, amb escenes
més peculiars, com la Donació del bastó de sant Pere a sant

Marçal o la Curació d’Eneas a Lida. El ric i íntegre programa
iconogràfic es complementa amb les taules centrals del bancal, disposades a banda i banda del sagrari, on trobem les representacions de l’Ecce Homo, a la taula central esquerra, i la
Verge Dolorosa, a la taula central dreta, ambdues inductores
de la misericòrdia i la passió de Crist.
Ara per ara no podem fer una valoració detallada ni del complex programa iconogràfic ni del llenguatge pictòric de l’autor,
que obeeix a unes coordenades artesanals amb migrades projeccions artístiques, però ens podem apropar sumàriament a algunes claus per entendre millor aquestes darreres, les circumstàncies del procés de fabricació de les històries d’un retaule. La
manera de treballar dels obradors catalans responia a una dinàmica artesanal. Allò que principalment prevalia en l’elaboració
i la recepció de les escenes era la clara i eficient identificació de
les històries i personatges que intercedien en el retaule –a mode
d’ensenya i recordatori–. Conseqüentment, les expectatives que
es generaven al voltant de la plasmació de la peça responien a la
inèrcia d’una tradició que havia transportat una sèrie de cànons
ben coneguts per a tothom, tant per a l’església com per als
observadors de l’obra, que imaginem que en la seva immensa
majoria eren d’origen menestral i rural. Cal tenir en compte, a
més a més, que les comandes s’establien a preu fet, determinant una quantitat econòmica no movible, la qual els artesans
encarregats de l’elaboració del retaule havien també d’utilitzar
per cobrir les despeses que pogués generar el projecte, com ara
el cost del material emprat. Els comitents, que molt freqüentment solien ser els obrers de la parròquia, relegaven a l’artesà
la capacitat d’obediència i eficiència enfront de la iconografia
dictada –normalment pel rector– que havia de servir per activar
la fe dels fidels en la doctrina cristiana. Tot plegat, propicià una
atmosfera més aviat mancada d’inventiva i entrebancosa pel
què fa al desenvolupament d’inquietuds artístiques.
És interessant de veure i comprovar que també hi hagueren
factors que propiciaren vies de renovació, que malgrat ser recorregudes lentament, donaren l’oportunitat d’innovar als artesans del nostre país. Foren els gravats importats a Catalunya
els responsables directes d’una vivificada concepció artística.
Aquestes estampes, vingudes principalment d’Itàlia, però
també de Flandes, transportaren en blanc i negre les composicions en auge del Renaixement que es vivia a l’Europa
meridional. El retaule de Sant Pere de Vallcàrquera és un suggestiu exemple d’aquest fet. La seva factura, susceptible de
ser analitzada i interpretada a partir d’una sèrie de models
d’estampa, desplega un panorama exitosament extrapolable
a la gran majoria d’encàrrecs d’aquest moment.
Gran part de les escenes foren composades a partir de la còpia de diferents gravats. Majoritàriament, es traslladaren a les
taules de fusta d’una manera completa, és a dir, calcant gaire-
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Il·lustració 3.1. Sant Pere caminant sobre les aigües. Estampa de Cornelis Cort sobre una creació de Girolamo Muziano (1568).
Fotografia The New Hollstein Dutch and Flemish.

bé literalment el contingut de l’estampa. No obstant això, és
important fer notar quin era el resultat d’aquesta transportació, ja que és especialment indicativa a l’hora de comprendre
el panorama artístic català d’època moderna, i, en particular, la figura del mestre del retaule de Sant Pere. Per motius
d’extensió destacarem únicament dos exemples. La Predicació
de sant Pere a Palestina4 i Sant Pere caminant sobre les aigües
són dues de les escenes confeccionades a partir d’aquesta
pràctica. La primera fou realitzada prenent com a model una
composició de l’holandès Maarten de Vos gravada i impresa
per Johannes Sadeler (en una data desconeguda)5; la segona,
tradueix una estampa de Cornelis Cort basada en un disseny
del pintor italià Girolamo Muziano (impresa el 1568)6. Observem, en ambdós casos, una tendència a la simplificació que
duu a obviar la representació més completa de l’original. En
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la primera, que resulta especialment indicativa pel fet de ser
una de les poques versions conegudes a Catalunya d’aquesta
composició concreta de Maarten de Vos (a més de tractar-se
d’una de les taules més elaborades del conjunt del retaule)
el pintor comprimeix la distància entre les figures de primer
terme i el fons, estalviant-se, així, la representació dels edificis i elements arquitectònics. Els personatges, en canvi, hi
són traslladats gairebé en la seva totalitat i amb un esforç
per imitar amb molta fidelitat, però feixuguesa, els pulcres
plegats de les vestimentes antigues. En la segona, malgrat
que l’eliminació dels laterals de l’estampa pugui justificar-se
degut a la verticalitat del suport de l’escena, podem percebre
en l’espai policromat una clara tendència a difuminar la majoria de traços que confereixen una major riquesa plàstica a la
imatge gravada, presentant una gamma de blaus imprecisa i

vaporitzada que embolcalla el nucli figuratiu, copiat completament. [Il·lustracions 2 i 2.1 i 3 i 3.1]
Ambdues adaptacions són emblemàtiques, doncs ens
il·lustren com, de forma sistematitzada, els gravats utilitzats
com a referent foren passats per un sedàs que n’anul·lava
aquell caire més enginyós, més ric perspectiva i visualment.
S’extreien únicament aquelles parts que interessaven per a
l’elaboració de la iconografia, principalment els personatges
o objectes claus per a una àgil detecció de l’escena, que es
traslladaven més o menys aïllats del seu contenidor originari
a les taules del retaule. Aquesta traducció desproveïda dels
elements més decoratius, anecdòtics o virtuosos, ens descobreix un ambient de treball indiscutiblement diferent respecte
el medi del qual procedien les estampes. És per aquest motiu
que l’exercici constant d’emmirallament respecte les composicions arribades dels centres europeus amb una cultura artística emergent no s’ha de valorar comparativament, sinó que
cal apreciar-lo com el que fou: un motor importantíssim per a
la renovació d’antics repertoris.
Les genuïnes paraules del teòric italià Leon Battista Alberti
referint-se a la pintura com una «finestra oberta al món» quedaven encara molt lluny d’aquests resultats i d’aquesta idea
del treball artístic a les nostres contrades. Calgué la irrupció
persistent de l’eco de la pràctica sotmesa a la teoria artística

italiana per tal de generar lentament i al llarg dels segles de
l’època moderna un emmirallament cada vegada menys calcari respecte els models importats; demostrant, un cop més,
que l’aprenentatge consisteix en una recerca constant per tal
de donar resposta als dubtes i a les preguntes que s’obren
davant nostre de manera incessant.
1 El terme del Figaró-Montmany passà a formar part del Bisbat de
Vic a l’any 1957; anteriorment, corresponia al Bisbat de Barcelona.
2 El retaule fou desmuntat del seu emplaçament originari i transportat
al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a
Valldoreix, el desembre de l’any 2005. Després de la restauració fou
traslladat a l’església de Sant Rafel del Figaró, on està temporalment
guardat a l’espera del seu retorn a l’església de Sant Pere.
3 Diari el 9Nou (del Vallès), 19 de desembre del 2005, p. 31.
4 Les escriptures testifiquen que sant Pere predicà a Palestina, però
que també ho féu a Roma. El fet d’identificar l’escena del retaule
com una de les seves predicacions a Palestina i no a Roma es
justifica, precisament, per la còpia del gravat de Johannes Sadeler,
que representa el sant a Caesarea.
5 Vegeu il·lustració núm. 2.1. D. de Hoop Scheffer (editor). «Maarten
de Vos. Part II», The New Hollstein Dutch and Flemish. Vol. XLVI.
Rotterdam: Sound & Vision, 1990, p. 46.
6 Vegeu il·lustració núm. 3.1. Huigen Leeflang (editor). «Cornelis
Cort. Part I», The New Hollstein Dutch and Flemish. Rotterdam:
Sound & Vision, 2000, p. 172.
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Llibres, revistes, publicacions
URGELL
Sant Ermengol, Bisbe d’Urgell (1010-1035).
Història, art, culte i devocions

El Bisbat d’Urgell va presentar el passat 28 d’octubre aquest llibre dins dels actes i activitats que ha programat amb motiu de
l’efemèride del mil·lenari de la seva elecció com a Bisbe d’Urgell.
Aquest llibre sobre sant Ermengol, com diu molt bé la segona
part del títol recull, amb referència al sant, la “història, art,
culte i devocions” que al llarg d’aquests mil anys s’han dut a
terme, especialment al bisbat urgel·lità. Ho fa amb una recopilació d’articles d’història, art i cultura popular que s’han escrit des del primer quart del segle passat fins als nostres dies,
i que tenen com a protagonista a sant Ermengol.
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El llibre inclou en les seves 344 pàgines aquesta recopilació
d’articles i fotografies relatius a la seva vida i la seva obra
episcopal. Amb una frase que hi ha escrita a l’urna d’argent
que conté les seves relíquies i que encapçala l’inici del llibre
“clericis disciplinatis, pauperibus refectis, hereticis extirpatis,
coelum rapuit (anno MXXXV).reformà la clerecia, alimentà els
pobres, foragità els alarbs, arrabassà la Glòria”, i que resumeix el que va ser la seva vida i la seva obra episcopal.
Després d’unes paraules del Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enirc
Vives, podem trobar els 12 articles que ens volen donar la imatge i la manera de ser de sant Ermengol i que, com diu la llegenda de la seva urna es va dedicar a treballar per al bé dels seus
feligresos i per al bé del país que en aquell moment havia de
lluitar contra els sarraïns. Tots els articles són ben interessants;
hi trobem una bona biografia de la seva vida, de les tradicions i
del culte al sant, de les fonts documentals, així com un estudi a
fons del seu testament que datat el 14 de desembre de 1033,
tenim una còpia en un cartulari del segle XIII a l’Arxiu Capitular.
Per als lectors de la revista Taüll interessats en el món de l’art,
caldrà destacar uns articles sobre unes pintures de la catedral
de la Seu i a les arts plàstiques que encara es conserven en les
parròquies del bisbat i del Museu Diocesà d’Urgell. Però especialment volem destacar l’article de Mn. Pere Pujol i Tubau,
arxiver de l’Arxiu Capitular d’Urgell, referent a l’urna d’argent
de sant Ermengol, i que es guarda al Museu Diocesà; article
que va ser redactat l’any 1927 i que ens comenta, amb profunditat i amb una gran riquesa documental, tot allò que té
a veure amb unes de les obres d’orfebreria religiosa més notable dels temps moderns, una obra feta per l’argenter Pere
Lleopart l’any 1755, per encàrrec del capítol de canonges de
la catedral de la Seu d’Urgell.
La lectura d’aquest llibre així com la participació en algun dels
molts actes que s’han programat ens donaran a conèixer la
vida i l’obra d’un dels bisbes més importants de la història
del Bisbat d’Urgell, sense deixar de conèixer i admirar la vida
d’un sant que va donar-se, en cos i ànima, pels seus feligresos
i per la seva terra, en uns moments difícils i durs. A la vegada
que ens podrem situar en un moment de la història on la tasca de l’Església era veritable generadora de les millores de la
vida de la gent, i especialment de la gent més senzilla: edificis
i habitatges, beneficència, seguretat, vies de comunicació i
ponts,...
Jaume Mayoral

Noticiari
URGELL
Actes de celebració del mil·lenari del bisbe Sant
Ermengol
El Bisbat d’Urgell ha programat, amb la col·laboració d’altres
entitats i institucions, tot un seguit d’actes que van començar
el passat 7 de juliol a La Seu d’Urgell amb la inaguració commemorativa de l’exposició itinerant de “Ermengaudus: el bisbe
sant Ermengol”, per part del Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enric
Vives i altres autoritats. Al llarg d’aquest any s’han dut a terme
altres activitats culturals al voltant d’aquesta figura tant important en la història de la diòcesis urgel·litana.
Al llarg d’aquest any 2011 s’han previst un seguit d’actes que
us detallem a continuació:
Abril (data per concretar). Exposició “Ermengaudus...” a
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. La Seu d’Urgell.

Domingo Viladomat (1913 – 1994) va ser un artista polifacètic
que a més a més de pintar també fa escriure guions, fou productor de cinema, escenògraf, il·lustrador i editor; ben bé es
podia dir que fou un home del Renaixement. La seva obra pictòrica es diferència de la resta per la llum que impregna molts
dels seus quadres d’escenes de la cultura mediterrània com la
collita del cereal. Aquelles petites coses que no et pares a mirar,
però que en Viladomat les va, copçar en la seva obra, i mirantles ets conscient que tot el que ens envolta de la seva bellesa.
En aquesta exposició es va aconseguir reunir algunes de les
obres més destacables de Domingo Viladomat. De totes aquestes val la pena nomenar: “el Crist dels Cards”, “el retrat del Rei
Joan Carles I” i “la noia dels cargols marins”.
De nou, podem parlar d’un altre èxit del Museu Diocesà de
Barcelona.
Gemma Pallàs Puyol

Agost (data per concretar). Agermanament d’Aiguatèbia amb
La Seu d’Urgell, a Aiguatèbia.
Segona setmana d’agost. “Retaule de Sant Ermengol”, al
claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
28 i 29 d’octubre. Jornades històriques: “Sant Ermengol i el
seu temps”. Sala Sant Domènec. La Seu d’Urgell.
29 d’octubre. Acte commemoratiu (sense especificar) a Pont
de Bar.
3 de novembre. Missa de cloenda de l’Any Ermengol a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Jaume Mayoral
BARCELONA
MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Domingo Viladomat. Entre la mística i
l’hiperrealisme
17 novembre 2010 – 19 desembre 2010
Durant el mes de novembre, el Museu Diocesà de Barcelona
ens va oferir una nova exposició, i com ja va essent costum, fou
una mostra de pintura que per primera vegada era exposada
a Barcelona. Estem parlant de l’exposició de Domingo Viladomat, entre la mística i l’hiperrrealisme que fou inaugurada el
17 de novembre.

Crist dels cards de Domingo Viladomat.
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Noticiari
Cristina Rubalcaba. Entre la mística
i l’hiperrealisme
2 desembre 2010 – 11 gener 2010
El museu diocesà de Barcelona, juntament amb el consolat
de Mèxic, presenta a la Pia Almoina l’exposició de la pintora
mexicana Cristina Rubalcava titulada Mèxic 2010, la inauguració de la qual va tenir lloc el dia 2 de desembre 2010.
L’exposició s’emmarca en els actes oficials de ‘Mèxic 2010’, ja
que enguany el país celebra dos esdeveniments memorables:
el Bicentenari de l’inici de la lluita per la independència de
Mèxic i el Centenari de la Revolució mexicana.

Aquest esdeveniment constitueix un homenatge a tot el que
representa aquest país tan encantador: la seva història, les seves creences religioses, els seus colors i les seves tradicions. De
fet l’artista, originària de San Ángel (Ciutat de Mèxic) que viu
a cavall entre Eivissa i Paris, a través del seu art aconsegueix
deixar-nos un document visual de diversos aspectes de la vida
social, cultural i religiosa de Mèxic.
Les seves obres han estat representades en més de 40 exposicions individuals a Europa, i les seves pintures formen part de
diverses col·leccions privades i es troben en museus destacats,
com per exemple el museu d’art modern de Paris, la Fundació
Joan Miró, el museu de Quay Branly de París i la galeria Ujpest a Budapest, on es va poder veure recentment la mateixa
exposició.
Cristina Rubalcava és una artista polifacètica, que abraça
tota la realitat mexicana , pobra i rica. Zones obscures, dones colpejades, nens que treballen, morts a les fronteres
nord-americanes i marginació, són algunes de les temàtiques representades per la pintora, així com les natures mortes de fruites, parelles de ball llatinoamericanes i calaveres,
aquests dos últims tocs distintius de la cultura mexicana.
La seva pintura posa l’accent en el contrast entre la pintura
en negre, l’al·legoria del pecat humà i els colors càlids de la
terra mexicana. Tristesa i exotisme en les obres de l’artista,
totes embolicades per la lluminosa Verge de Guadalupe,
reina de l’esperança i testimoniatge de la profunda devoció
mexicana
Per descomptat, en les seves obres no poden faltar els famosos ‘mariachis’, que per cert van ser protagonistes de la
inauguració, al costat de la pintora.
Federica Luchena

L’art tradicional del Pessebre a Mèxic
i a Catalunya

Verge de Guadalupe de Cristina Rubalcaba.
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22 desembre 2010 – 16 gener 2010
Com cada any, durant aquest Nadal 2010 es pot visitar a la
Pia Almoina (als peus de la Fira de Santa Llúcia) la mostra de
Pessebres i diorames que organitzen el Museu Diocesà de Barcelona i l’Associació de Pessebristes de Barcelona.
Enguany el tema de l’exposició és l’Epifania, i a part dels tradicionals diorames realitzats pels membres de l’Associació de
Pessebristes, també es poden contemplar escultures —de la
col·lecció de l’Associació— dels Reis Mags en camí o ado-

Noticiari
rant, obra dels mestres escultors pessebristes més reconeguts,
com Domènec Talarn, Salvador Masdéu, Lluís Carratalà, Lino
Fèlix i Josep Marcé. En el mateix sentit, aquest any el Museu
Diocesà participa en la campanya Reis per a tothom impulsada pel Centre Cristià d’Universitaris, Ràdio Estel i Catalunya
Cristiana, que té com a objectiu vetllar perquè cap nen ni
cap persona gran es quedin sense Reis. També s’ha comptat
amb la col·laboració d’Intermón Oxfam i l’Associació Cultural
Mexicano Catalana.

nes que participen realitzen els seus Pessebres amb l’ajuda dels
seus pares, germans i/o avis. Mitjançant mongetes de diferents
mides i objectes d’ús quotidià, construeixen un petit naixement
dins una nou, o bé la representació dels Reis en camí o adorant
dins una petita caixa de llumins.
Joana Alarcón Hernández

Joana Alarcón Hernández

Adoració dels Reis dins una petita caixa de llumins.

TALLERS DE NADAL A LA PIA ALMOINA
Desembre 2010 – Gener 2010
Aprofitant l’exposició de Pessebres i la gran afluència de públic
infantil en aquestes dates tan assenyalades, el Museu Diocesà
de Barcelona ha tornat a organitzar els ja tradicionals tallers familiars de Nadal Un pessebre dins una nou? i Ningú sense Reis.
Es podran fer fins el dia 4 de gener, i en ells, els nens i les ne-

FESTIVITAS. CONCERTS DE NADAL
Nadal 2010
La incomparable sala gòtica de la Pia Almoina (seu del Museu Diocesà de Barcelona), situada al cor de Barcelona, acull
durant la festivitat nadalenca sis concerts excepcionals. De la
mà de prestigiosos intèrprets, el cicle Festivitas es centra en la
millor música catalana i espanyola de tots els temps. És una
ocasió única per visitar el Museu i alhora gaudir dels concerts
extraordinaris ‘Concierto de Aranjuez’ (30 de desembre, i 1 i 2
de gener a les 21h) i ‘Amor brujo’ (4, 6 i 8 de gener a les 21h).
La venda d’entrades es realitza al mateix Museu Diocesà de
Barcelona.
Joana Alarcón Hernández
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Glossari
CAPÇALERA.- És l’espai corresponent a la part posterior d’una
església; sovint conté l’absis i en
el centre s’hi disposa l’altar major
o principal.

exterior

planta
Església de Sant Miquel de
Cruïlles L’arquitectura romànica
de l’Empordà de J. Badia-Homs
CAPCER.- Part superior de la façana principal o lateral d’una construcció, que està limitada pels vessants d’una teulada.
capcer

gons la dignitat foren determinats
pel papa Pius X.
Així, als cardenals els pertoca el
capel vermell amb 15 borles vermelles disposades en 5 nivells formant triangle. Als primats i patriarques el capel verd amb 15 borles
verdes i als arquebisbes el mateix
capel verd amb 10 borles verdes ordenades triangularment en
4 nivells. També és de color verd
el corresponent als bisbes i abats
amb jurisdicció; porta 6 borles verdes en 3 nivells formant triangle.
El capel violeta amb borles vermelles és propi dels administradors
apostòlics.
El capel negre amb borles negres
correspòn als abats i pabordes
mitrats, als abats en general, als
vicaris generals i capitulars i a alguns canonges per distinció especial, variant el nombre de borles
segons el grau; així, per exemple,
el capel negre amb una borla negra és distintiu del sacerdot que
més freqüentment usava un capell
d’ala acanalada en forma de teula.

CAPELLET.- O barret de xemeneia, és la peça disposada al capdamunt d’una sortida de fums per
protegir-la de l’entrada d’aigua de
pluja i, a vegades, per afavorir el
tiratge.

capcer

capella lateral
capçalera
CAPEL.- Forma part de la indumentària de dignataris eclesiàstics. És un capell d’ala ampla i amb
trau. bordons i borles a banda i
banda. El seu ús i diferenciació se-

42

al culte, però sense les prerrogatives d’una església parroquial. A
vegades és un lloc annex a una
església més gran i és freqüent a
l’edat mitjana, l’existència de capelles adossades a la capçalera,
formant capelles absidals. Altres
vegades, especialment des del gótic, s’adossen als costats dels temples (capelles laterals) i adopten
diversos estils segons la època de
construcció.
El mot també s’aplica als nínxols o
concavitats en forma d’arc, practicades en un mur per a disposar-hi
una imatge.
En música, diem capella al grup
musical (cantors i instrumentistes)
al servei d’una església. El director, és el mestre de capella que,
als Païssos Catalans, des de la
meitat del segle XVI tenia l’obligació d’ensenyar el cant litúrgic als
canonges i beneficiats i educar els
nens cantors. A més, a partir del
s. XVII, havia d’escriure composicions per a solemnitzar les grans
festivitats.

Capel verd, corresponent a bisbes
i abats amb jurisdicció
CAPELLA.- Mot amb diverses accepcions. En general designa església petita o esglesiola destinada

CAPELLETA.- Imitació de capella
reduïda, lleugera i fàcilment transportable. Usada pels ermitans per
a la capta i també per grups de
famílies, devots d’un determinat
sant o advocació, que reben periódicament la capelleta i l’hostatjen i
veneren durant una jornada.

CAPER.- Sacerdot que assisteix a
l’altar o al cor amb capa pluvial.
CAPETA.- Peça de roba per cobrir el
copó en els sagraris. En general, s’hi
destina un teixit de gran qualitat.
CAP-I-ALT.- En una porta o una
finestra o qualsevol obertura disposada en una paret gruixuda, és
la forma que es dòna a l’intradós
de l’arc o llinda, més alt a l’interior
que a l’exterior per tal de poder
obrir els batents i plegar-los en
el gruix del mur. Segons la forma
geomètrica i constructiva del capi-alt, distingim: el cap i alt de Marsella, el cap-i-alt de Montpeller i el
cap-i-alt de Sant Antoni.

Cap-i-alt
de Sant
Antoni
alçat
planta

Cap-i-alt de
Marsella

alçat
planta

Cap-i-alt de
Montpeller

CAPIDA.- És la caputxeta de vel
blanc que es posa a l’infant després de la unció baptismal.
CAPITELL.- Element arquitectònic
que corona la part superior d’una
columna. Consta de l’astràgal que
uneix el capitell al fust; la part del
mig, llisa o decorada, que s’anomena fris o tambor i l’àbac, sobre
el qual descansa l’arquitrau de
l’entaulament o bé un arc.
És l’element més característic de la
columna i ha resultat un definitori
dels estils.
De l’arquitectura egípcia antigua
coneixem diverses modalitats de
capitells que s’inspiren en elements vegetals propis del país:
palmera, papirus i lotus.
A Grècia, un dels elements distintius dels tres ordres arquitectònics: dòric, jònic i corinti, ès precisament el capitell. Els romans hi
afegiren, a més, dues variants: el
capitell toscà i el compost molt ornamentat.
De l’edat mitjana cal esmentar els
capitells bizantins, de forma sensiblement cúbica i treballats amb el cisell
i el trepà. Perduraren, però, els capitells corintis en l’arquitectura merovingia, en la visigòtica, la asturiana i
també en l’art islàmic i mossàrab. En
el romànic els capitells mostren un
moment d`esplendor, tant en els historiats com en els de decoració vegetal i zoomòrfica seguint aquella regla
fonamental de l’escultura romànica
concebuda per a un emplaçament i
definida per un marc.
Fins al Renaixement i al Neoclasicisme no es retorna als capitells i
ordres clàssics

papiriforme

lotiforme

Capitells egipcis

Capitell persa
corinti
dòric

jònic

Capitells grecs

Capitell bizantí
Capitell romà
compost

Capitell romànic
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