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LES NOSTRES CATEDRALS Urgell

Editorial

Feu-nos veure la claror de la vostra mirada!
per JOSEP M. MARTÍ i BONET

A

bans de lliurar-se al sacrifici del Calvari, Jesús volgué demostrar davant dels deixebles que estaven en relació més assídua
amb Ell –Pere, Joan i Jaume– que s’hi abandonava voluntàriament i que hi havia en Ell la bellesa infinita de la Llum que

podia arrabassar-los del furor de les tenebres.
“Es transfigurà davant d’ells, dalt d’una muntanya”. Una antiquíssima tradició l’atribueix al Tabor. I el Pare Etern deixà sentir
la seva veu: “Aquest és el meu Fill benamat, escolteu-lo! ... Ell serà –en la visió beatífica del cel– l’àpat, l’aliment, el goig, la
llum i la vida nostra per tota l’eternitat”.
És una escena entranyable per a molts artistes, que l’han volgut plasmar en les seves obres mestres. I ben cert és que a través
de l’art i l’autèntica bellesa nosaltres, contemplant-la i gaudint d’ella, podem penetrar en les esferes divinals. És com un assaig
del que farem, si som fidels, en una altra vida que ens espera. És com si tastéssim un petit tros de cel. Ja ho diu el salm 79:
“Déu de l’univers, fiteu des del cel els vostres ulls, veniu i visiteu-nos! Senyor Déu de l’univers, renoveu-nos i feu-nos veure
la claror de la vostra mirada, i serem salvats”. La mirada de Jesús ens salva. Mirem-la! Mirem els seus ulls! Els ulls són els finestrals de l’ànima. Els ulls de Jesús traspuen bellesa infinita, amor sense límits, vida sense tanques. Ja ho deia el nostre gran
poeta Mn. Cinto: “Ulls del bon Jesús, mireu-me!” I la claror de la mirada de Jesús s’estén a tots nosaltres i a tota la creació.
Maragall –un altre gran poeta de la nostra terra– en admirar la bellesa estampada arreu del món es pregunta: “Què més ens
podeu dar en l’altra vida?” Exclamació que coincideix amb les paraules de sant Pere: “Mestre, que n’estem de bé ací dalt!”
Però de moment, mentre pelegrinem aquí, a la terra, la bellesa ens dóna vida, il·lusió i gran goig. Nosaltres, els que ens movem entre obres d’art, som uns privilegiats, podem ja copsar un petit tast del cel. Les nostres catedrals, temples, monestirs,
convents, ermites, museus, exposicions... cal que esdevinguin habitacles de la gran Bellesa, premonició del cel. Precisament en
l’acte inaugural de l’exposició “De Goya als nostres dies. Col·lecció Ibercaja”, en la que s’exposen pintures del mateix Goya,
de Rusiñol i Guinovart, exclamàvem: Quines pintures tan boniques! L’art vertader pot salvar el món. L’art és diàleg immediat
i fàcil, pel qual ens podem entendre tots els homes i dones, perquè ens condueix vers la contemplació de la Bellesa infinita i
la claror de la mirada de Déu. És ben cert que en el cel veurem una excel·lent exposició, però en aquesta hi ha un sol quadre,
que és l’esplendor de la mirada de Jesús.
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BARCELONA

epresentacions d’animals
a la atedral de Barcelona
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

168 representacions al cor de la catedral
l recinte on s’acumulen més representacions és el cor;
tanmateix en primer lloc cal dir que parlar del cor de la
catedral és l’equivalent a parlar de l’obra mestra del gran
escultor Pere de Ç’Anglada, que representa la definitiva
immersió dins el gòtic internacional, creador d’una autèntica
escola, entre els membres de la qual trobem noms com el
de Pere Oller i Antoni Canet, que esdevingueren els mestres
escultors més importants de Catalunya durant el primer
terç del segle XV. El nostre Pere Ç’Anglada fou l’autor de la
magnífica escultura de Sant Oleguer jacent que es troba dalt
del monument sepulcral del sant.

E

El cor tingué com a grans propulsors els bisbes Pere
Planella (1371-1385) i Ramon d’Escales (1386-1398). L’obra
s’inicià l’any 1390 amb la construcció dels murs laterals de
tancament entre l’intercolumni de la nau central. Es tracta
d’un parament calat i amb mènsules per unir els arquets
amb petites escultures que representen profetes, verges,
patriarques, sants pares... En aquesta tasca Ç’Anglada
comptà amb l’ajuda de l’escultor Jordi Joan, que en aquell
moment era esclau del també escultor Cascalls, i que com
a prova del seu agraïment li va donar la llibertat. En aquell
període Ç’Anglada ja tenia preparades moltes escultures que
ell mateix havia esculpit sobre el roure de Bruges que havia
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cercat personalment. Sabem que ell va treballar de forma
continuada en el seu taller establert a la mateixa catedral, des
del 4 de maig de 1394 fins el 1403. Mica en mica s’anaven
fent els setials, però també la magnífica trona, que sembla
que voli, ja que els àngels l’aixequen amb les ales. Però hi ha
un altre conjunt molt important: les misericòrdies, que són
com seients supletoris (en forma de capitells o mènsules) que
serveixen per estar asseguts els assistents al cor tot i que alhora
sembli que estan drets. Es diu, amb una certa ironia, que els
escultors van tenir “misericòrdia” dels pobres canonges. En
elles, precisament, el nostre Ç’Anglada hi va posar tot el que
sabia –que era moltíssim–. Ell sabia fer molt bé obres d’art
exquisides. Diríem que s’hi va lluir! A la nostra catedral hi ha
un centenar de setials i tots tenen la seva misericòrdia i dos
medallons als costats, a l’alçada de les mans per poder-les
recolzar. Cal observar, però, que el cadiram inferior sols té
un sol tipus de misericòrdia que es va repetint; no succeeix
el mateix, però, amb els medallons. En les misericòrdies i
medallons hi ha escenes representades amb gran elegància i
harmonia a tot el cadiram: representacions de caire burlesc,
satíric o moralitzant, visions que expressen el sentit de la
vida en la societat del moment, i àdhuc en els seus jocs i
els seus costums. Escenes amoroses, el diable exorcitzat, el
cavaller burlat, el galant bastonejat, escenes musicals, homes
salvatges dansant, simis, gossos, gats, lleons... o fauna real

i imaginària. Les tasques habituals a Barcelona també són
plasmades amb molta ironia i segones intencions, com
l’escena que representa el bisbe meitat home i meitat gall
per l’orgull que el bisbe contemporani de Ç’Anglada devia
gastar. Tanmateix, pel que fa a les representacions dels
animals, ultra els monstres (26 exemplars), tenim: animals
meitat home i meitat animal (11), micos o simis (22), gossos
(14), lleons (9), lleons monstruosos (2), àguiles (7), àguiles
monstruoses (3), cavalls (7), anyells (6), cervatells (4), cignes
(4), periquitos (4), gats (4), cargols (3), falcons (3), llagostes
silvestres (3), porcs (3), llops (2), pelicans (2), búfal (1),
llangardaix (1), porc senglar (1), serp (1). També hi ha escenes
on hi figuren animals; per exemple les escenes del Bon Pastor
(2), del gat i el gos (2), de la caça del conill (1), de la lluita de
galls (2), de l’àguila reial amb corona (1), del bisbe gall (1),
de lleons atacant anyells (2), de llops atacant el ramat (2),
el lleó alat (1), el toro alat (2), el gos alat (2). També apareix
explícitament el dimoni (2) i algun àngel (3). Tot el conjunt,
incloent les representacions d’animals, monstres, meitat
homes i meitat animals, sumen exactament 168. Són una
multitud de representacions en un lloc tan emblemàtic com
és el cor on es resa l’ofici diví, on en alguns salms es beneeix
el Senyor amb totes les criatures, i els animalons també ho
són. Recordem aquella poesia o oda a la catedral del nostre
gran poeta Mn. Cinto, que diu:

Lo chor és lo seu Cor (de Jesús)
que d’amor bat amb ritme harmoniós
i compassat extàtic prega i ara
canta amb David i amb Jeremies plora”.
És ben cert que cantem en el cor de la catedral. Nosaltres
representem tota la creació, i d’ella no en podem excloure tots
els animalons que foren esculpits pel gran mestre Ç’Anglada.
I fins i tot recordem el no representats en el cor, però sí, per
exemple, en les gàrgoles, com és el cas dels dos elefants que
tot seguit explicarem.
Els dos elefants de la catedral de Barcelona
Entre les diverses figuracions que es troben als terrats de la
Catedral, n’hi ha de ben curioses, com per exemple les dels
dos elefants, una del segle XIX ubicada a les arcuacions del
finestral del pinacle dret al costat del cimbori, i l’altra és una
gàrgola del segle XV que escup l’aigua al carrer dels Comtes.
La primera ha estat esculpida sobre pedra i és de petites
dimensions (30x15 cm.) tot i ser una figura molt bonica
dotada de moviment, de manera que sembla que camini i
estigui a punt d’atacar a aquell que se li acosta. La segona és
una gàrgola molt característica amb una trompa sobre la qual
s’han dit molts disbarats, com per exemple que quan caigués
aquesta trompa el món s’acabaria, tot i que sabem que ha
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Elefant. Gàrgola del segle XV

Elefant esculpit sobre pedra

estat reposada almenys dues vegades al segle XX i no s’ha
acabat, ni molt menys, el nostre pobre món.
Ramon Farrando i Boix, monitor i voluntari de la catedral,
ens parlava d’aquesta gàrgola a la pàgina 8 del seu llibre, Les
gàrgoles de la catedral (Barcelona, 1999):

Segons el mateix Ramon Farrando, que cita a Font i Sagué
(autor de principis del segle XX) l’esmentada peça no és
altra cosa que una església amb el seu campanar. Això fa
creure que simbolitza la fortalesa de l’Església, que perdura
construïda segura, gràcies al símbol de l’animal terrestre més
vigorós que existeix en el món.
Aquesta gàrgola va suscitar també polèmica en el seu temps,
ja que feia caure l’aigua de la pluja damunt la capella del
Sagrat Cor, i per desviar-la es va acoblar a la trompa un tub de
zenc, i això va fer que l’aigua es desviés en direcció a la façana
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, motiu pel qual el seu director
va protestar. La solució va consistir en retirar un xic el tub de
la trompa. Mireu que fou fàcil!

«De la gàrgola de l’elefant sabem més qüestions que
de les altres gàrgoles [...] És voluminosa i sembla que
porti una manteleta que li arriba fins el cap i les potes.
La cenyeix una cingla adornada amb forats espaiats
regularment. Tota la gàrgola suporta una peça
quadrada que en el moment de l’última restauració
(a. 1999) es trobava en molt mal estat.»
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G I RO N A

Vitralls i vitrallers del segle XXI
a la Catedral
per vÍctor gay

L

a dita popular “l’obra de la seu” es fa realitat a la catedral
de Girona. Si en el conjunt d’aquest primer temple diocesà
hi tenim testimonis arquitectònics i artístics que van des del romànic més autèntic, al gòtic impressionant de la nau única amb
els seus 23 metres d’amplada, seguiríem per l’esplèndida façana
barroca i els retaules del mateix estil, a elements del neogòtic de
finals del XIX, com els dos vitralls de la façana nord, i testimonis importants de l’art del segle XX, com ara el Crist sepulcral
de Domènec Fita i en la primera centúria del tercer mil·lenni o
concretament en el decurs d’aquest any 2011, s’han integrat a
la catedral gironina dues obres importants: el nou presbiteri del
que es feia ressò TAÜLL i el darrer mes de juliol un nou vitrall
afegia llum, color i art plenament actual en obrir-se el finestral
de la façana nord que des de feia quatre segles restava tapiat.
Un llarg procés
En el darrer terç del segle passat un seguit d’intervencions
finançades per diferents administracions civils i el Bisbat, han
permès un procés de restauració molt important: intervenció
completa en la façana barroca, en els vitralls de les rosasses de
l’Anunciació i de sant Miquel, en les cobertes, el campanar i
la façana nord, precisament on es localitza el finestral fins ara
tapiat i que només conservava la meitat inferior de la traceria
gòtica originària.

Aspecte d’un sector del vitrall en fase de muntatge

Precisament per culminar la restauració de l’esmentada
façana nord, es va proposar completar la traceria inacabada
del finestral de forma semblant a la que mostra el buit bessó
situat al costat oposat de la nau, aprofitant els mainells de
pedra existents. L’envergadura i importància d’aquesta
part de l’obra és evident: el finestral mesura 14’5 m x 3 i la
vidriera en fa 11 per gairebé els 3 del finestral. Igualment calia
incorporar, a l’exterior un vidre transparent de tancament per
protegir la nova vidriera i permetre la circulació d’aire a fi
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La benedicció i inauguració del vitrall

d’evitar la condensació d’aigua. El pressupost de tot plegat
també ha correspost a l’envergadura de l’obra: 430.000
euros, íntegrament aportats pel ministeri de Cultura, per
mitjà de l’Institut del Patrimoni Històric d’Espanya. El treballs
de restauració de la façana nord es varen iniciar l’any 2008 i
han suposat una inversió per part del Ministeri de més de dos
milions d’euros.
La decisió Scully
Quan es va fer pública la notícia que l’encarregat del projecte
del vitrall era l’artista irlandès Sean Scully (Dublín, 1945), va
sorprendre a més d’un. No pas per dubtar dels mèrits de l’autor,
ans al contrari, la seva obra es pot admirar a centres com ara la
Tate Gallery de Londres, el Museu Metropolità de Nova York o
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el Reina Sofia madrileny. Professor a la Universitat de la capital
britànica o la Princeton dels Estats Units i doctorat honoris causa
per les universitats Nacional d’Irlanda, la Miguel Hernández
de València i pel Massachusetts College of Art de Boston; la
sorpresa venia per l’estil de les seves obres, dominades per
l’abstracció, les traces geomètriques que, en principi no
tenien res a veure amb el que habitualment s’identifica amb el
contingut dels vitralls catedralicis. Diguem també que l’artista
va llegar desinteressadament el projecte a la catedral de Girona.
El procés de realització a càrrec de l’empresa especialitzada
“Vitrales Huesca”, portat a terme en poc més de mig any
va evidenciar l’eficàcia dels vitrallers, Càndido i Iolanda, tal
com es van limitar a identificar-se només pels seus noms.
Formats en belles arts a Barcelona i Lleó, amb perícia i fins

amb volguda ignorància de l’evident risc de treballar en la
respectable altura d’una vintena de metres, això sí, amb unes
perspectives úniques de la gran nou gòtica de la catedral. Els
vidres eren elaborats per l’empresa alemanya Lambertglas, de
la localitat de Waldsassen.
Per tal d’anar incorporant correctament cada peça els vitrallers
varen obrir un taller especialitzat en el soterrani de la catedral.
Les peces, totes de vidre bufat, segons la tècnica més clàssica,
del tot semblant al sistema emprat per la realització de les
rajoles artesanes: el vidre fos es projecta en un marc de fusta
on manualment s’aplana fins el moment en que es refreda.
Una vegada les peces eren a Girona, calia tallar-les segons el
projecte de l’artista que, prèviament, s’havia refet de l’escala
original a les mesures reals.
El procés de realització es va iniciar retirant tots els elements
que tapiaven el finestrals, revisant l’estat dels elements que
integraven la traceria gòtica i, posteriorment completantla. Seguidament es situaren els vidres de protecció exteriors
mitjançant una gran bastida amb sistema de càrrega a la
façana nord.
Una vegada finalitzada aquesta part es procedí a situar una
nova bastida (ja s’havia retirat l’exterior) a l’interior de la seu,
amb accés a base d’escales integrades. A mesura que les
peces eren finalitzades en el taller del soterrani es situaven en
el seu lloc del vitrall, emprant sempre tècniques tradicionals
aplomades. S’ha emprat el mètode isotèrmic admès pel
Corpus Vitrearum, l’entitat que vetlla en l’àmbit europeu per
la preservació i estudi dels vitralls.
Scully en el taller dels
vitrallers establert a la
Catedral

Foto: Gustavo

La font d’inspiració
El darrer 20 de juliol es procedia a la benedicció i inauguració
oficial del nou vitrall, finalitzat feia algunes setmanes. El
bisbe Francesc, després de la litúrgia corresponent es va
adreçar a les autoritats i convidats, tot fent referència al
lema que havien escollit els delegats de patrimoni artístic
de les diòcesis espanyoles reunits a Girona feia pocs dies
abans a Girona: “La Paraula feta carn i la Paraula feta art”,
i va afegir que “la bellesa de la catedral respon al fet que
té vida i ànima”. Els artistes que, en el decurs dels segles,
han aportat les seves obres al conjunt de la seu ho han fet
d’acord amb la seva fe, amb un propòsit d’educar en la
contemplació de les obres realitzades, que no són només per
“mirar”, sinó també veritablement catequètiques. I referintse concretament al nou vitrall va dir que, inicialment pot
sobtar per l’absència de figures, però la seva simfonia de
llum i color, segons la projecció del sol, és un veritable cant
a la creació.

Vitrall de Sean Scully
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Mostruari de
vidres per al vitrall

Scully comprovant
i establint
mostres de vidre
adeqüades al
projecte

Precisament Sean Scully en la seva intervenció assenyalaria
que havia realitzat el projecte com a creient, però reconeixent
la dificultat de crear un vitrall abstracte per una catedral,
és a dir mancat de figuració i de discurs litúrgic, com si el
sants haguessin fugit de les fornícoles. Tot cercant formes i
elements, va recuperar uns treballs que havia fet quaranta anys
enrere a Newcastle. Llavors s’adonà que podia fer una obra
“que no explicava cap història i que permet renovar l’església
introduint un element contemporani, però profundament
espiritual que al mateix temps, s’adiu al ritme del món actual,
i té quelcom de musical i crec que transmet llum”.
La catedral de Girona integra doncs una obra que testimonia
l’art abstracte que aporta una veritable simfonia de colors i
més llum a la gran nau gòtica.
Futures actuacions
Malgrat que la “temperatura econòmica” del país no és
la millor, es segueixen projectant noves intervencions de
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restauració de la catedral. Una altra cosa serà el calendari
d’execució.
L’equip d’arquitectes format pels professionals Fuses,
Viader, Nogués i Pla Solà Morales, segueixen treballant i el
segon dels esmentats, precisament en el decurs de la seva
intervenció en l’acte de benedicció i inauguració del vitrall,
va informar públicament que el Ministeri disposa d’una
memòria valorada de la restauració de l’absis, que costaria
1,8 milions d’euros.
Aquesta part de la catedral, que precisament inclou els vitralls
més antics i valuosos, està molt deteriorada, per efecte de
l’acció dels elements meteorològics i també dels estralls de
la Guerra del Francès. Actualment es detecten filtracions
d’aigües pluvials que posen en perill no només el parament
del monument, també retaules i talles de les nou capelles
situades a d’absis.
L’obra de la seu seguirà...

L L E I D A

Contemporaneïtat a les esglésies
de Lleida, Daniel Royo
per Lluís Casaña Carabot

A

la ciutat de Lleida trobem una gran quantitat d’artistes
contemporanis que han realitzat obres de molta qualitat
per a diverses esglésies del bisbat. Molts d’ells son coneguts,
d’altres no tant. Un d’aquests artistes amb una gran producció es Daniel Royo López, un jove de 33 anys nascut a Osca,
però que porta empadronat a Lleida deu anys. Des de la seva
arribada a la nostra ciutat la seva producció artística ha sigut
constant; ha realitzat més de trenta exposicions entre Catalunya, Aragó, País Vasc i l’estranger. A la nostra província n’ha
fet, entre personals i col·lectives unes 25, de les quals potser,
les més destacades serien: “Pintura per a invidents” exposada
a la Fundació Ferreruela els anys 2006 i 2007, i “Monegros,
otra tierra” exposada a la sala Coma Estadella també el 2007,
o la darrera “Pictofotografia” a l’Ajuntament de Bellvís 2010.
Ha treballat gran varietat de tècniques aplicades a la pintura i
l’escultura, tot i que darrerament el seu treball es centra majoritàriament en la fotografia, combinant la fotografia artística
amb la professional.
En primer lloc parlarem d’una obra destacable que no es troba a Lleida, però que va ser donada a les germanes Missioneres de “Nuestra Señora del Pilar” d’Osca, i que expressa molt
bé l’expressivitat que evoca l’artista en obres que requereixen
tècniques molt diferents. Aquesta primera obra es una imatge
de la Mare de Déu del Pilar.

Imatge retroil·luminada de la Mare de Déu del Pilar (2004)

El quadre es va fer sobre una planxa de policarbonat
retroil·luminat de 200 centímetres d’alt per 150 d’ample.
L’originalitat d’aquesta obra radica en que la il·luminació de la
imatge no és frontal, si no que la llum ha de traspassar els pigments i la superfície per poder apreciar la figura i el cromatisme.
Formalment el quadre es força senzill; trobem, a la part baixa,
el mantell de la Mare de Déu amb una creu roja de Santiago
sobre un fons blanc trencat amb colors ocres i blaus. La Mare
de Déu, dibuixada de forma molt esquemàtica, és la figura
més fosca de tota la composició, fet que centra la vista en ella
i crea un halo de llum que envolta la figura. L’aureola de la
Verge manté l’estilística i el cromatisme del conjunt amb una
base ocre que es va enfosquint a mesura que s’allunya del
centre de la composició.
A Lleida trobem dues obres de l’artista a dues parròquies ben
diferents. En primer lloc, una fotografia de l’exposició “Monegros, otra tierra” que va ser donada a l’església del Pilar de
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Fotografia de l’exposició: “Monegros, otra tierra”. Sala Coma Estadella (2007)

la ciutat en motiu dels 25 anys de l’ordenació del rector Mn.
Jauset. I en segon lloc una creu de l’exposició “Pintura per a
invidents”, donada a l’església de Sant Pere de Lleida.
Quant a la fotografia, formalment no és de caire religiós, però
si que ho és la interpretació simbòlica que li atorga l’artista i,
gràcies a aquest simbolisme, va ser donada. En aquesta fotografia trobem una àmplia explanada del desert dels Monegres
i al mig una sabina jove. És una imatge molt evocadora, doncs
allí on no hi queda res i on no hi ha sobreviscut res en molts
anys, pot tornar a saltar una espurna de vida que pot durar
mil·lennis, com les sabines; “allí on no va quedar res tornaven
a néixer els arbres que hi havia feia milions d’anys, com la
saba nova de la fe”1.
La creu que trobem a Sant Pere, l’obra en la que ens centrarem, és una peça que també va ser donada. Aquesta creu
va ser una de les obres que figurava a l’exposició ja citada
“Pintura per a invidents”, que va rebre molt bona acollida
mediàtica i de crítica a Lleida. Aquesta exposició fou pionera
a la nostra ciutat ja que va donar la possibilitat als invidents
de gaudir d’una mostra que barreja la pintura amb els alts relleus, tot pensat i muntat per a copsar l’obra amb la resta dels
sentits poguessin gaudir d’una exposició artística.
La creu es troba actualment situada a la sagristia de l’església
de Sant Pere ubicada a la Plaça Sant Francesc, al centre de
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la ciutat. Aquesta església era el temple de l’antic convent
de Sant Francesc que va ser erigit a partir de 1731 amb la
col·locació de la primera pedra el 5 de juliol. En l’actualitat
l’església disposa d’una portalada barroca col·locada l’any
1943 que prové de l’antic Convent de l’ensenyança, ja desaparegut. L’interior es composa de tres naus; les laterals acaben en dues capelletes: l’esquerra on es troba el sagrari, i
la dreta dedicada el beat Francesc Castelló2. La nau central,
presidida per l’altar, queda custodiada per una escultura de
Sant Pere. El mural de la capçalera va ser realitzat per J. Serra
Santa l’any 1954 i ens mostra el martiri del sant. A l’esquerra
de l’altar trobem la sagristia. Aquesta és de dimensions molt
reduïdes i amb una sobrietat molt accentuada, doncs no hi ha
cap tipus d’imatge ni de representació, a excepció de la creu
en que em centraré.
Aquesta està situada a la paret esquerra de forma ben discreta, doncs el color groguenc del mur es confon amb el beige
immaculat de l’obra.
Esta realitzada sobre llenç i bastidor de fusta de pi de 80-80
cm. Els materials obeeixen al fi primer per al que van ser realitzats: l’exposició d’invidents; per tant es barregen elements
nous amb materials reciclats que aportin volum i relleu a les
formes compositives. En aquest cas el material reciclat és tela
imprimida amb pintura sintètica amb què es realitzaren les pe-

ces que composen la imatge i que donen un mínim volum a
l’obra. La pintura que es va utilitzar és també de base sintètica.
La textura que li aporten els materials emprats és força rugosa, i la tècnica amb la que es va aplicar la pintura monocromàtica accentua encara més aquesta rugositat homogènia
que abarca tota l’obra. I aquí és potser on radica la importància i curiositat d’aquesta peça. Malgrat ser monocromàtica i
d’una senzillesa excepcional, les formes amb baix relleu ens
mostren molt clarament el que representa: una creu composada per “peces” que són un motiu reiterat i permanent en
l’obra de Daniel Royo. En la major part de la seva producció sigui figurativa o no, apareixen aquestes formes recurrents que,
malgrat no tenir forma per si soles, distribuïdes en el suport
acostumen ser les que donen sentit, forma i, en moltes ocasions, el tema a totes elles. Creen un llenguatge per si soles,
s’ordenen per formar espais i volums abstractes i figuratius.
En moltes ocasions les obres fetes amb les esmentades peces
prenen formes agressives, altres angoixants, o, com en aquest
cas, transmeten pau i serenitat a l’espectador.
La manera d’incidir la llum en el llenç fa canviar molt la percepció de la composició. Si es mira frontalment i amb una
llum càlida, la pròpia de la sagristia, es veu clarament la figura de la creu gràcies a les lleus ombres que ens donen els
baixos relleus. Si s’afegeix més llum, en ocasions és complicat
apreciar la figuració, doncs al desaparèixer aquestes petites
ombres les formes i relleus es confonen amb el fons i donen la
sensació d’estar mirant un llenç llis, sense cap representació.
Segons com fèiem la fotografia i com il·luminàvem la peça, el
llenç apareixia completament buit. Això suposa una dificultat
per a ser publicada.
La composició és ben estable i lleugera, però malgrat això, les
formes corbes de les peces donen molt dinamisme al conjunt,
que sembla estàtic i estable dintre del quadre, però inestable
i en moviment dintre de la creu. Aquesta es recolza a la base
del quadre sense arribar al límit, i deixa espai entre les altres
tres puntes i el límit del llenç. Les formes no es toquen entre
elles en cap moment, són peces aïllades entre si, que no tanquen cap línia i que si ens fixem en punts concrets de l’obra
mai deduiríem que representa una creu.
La mística que envolta aquesta creu es ineludible. La senzillesa
compositiva, amb la fragilitat i timidesa amb la que es mostra
al públic queda ben integrada a la sagristia petita i fosca. És
una creu oculta que cal buscar per veure-la amb claredat. Que
passa desapercebuda si no hi estàs pendent, que ocupa un
petit i discret pany de mur, però que alhora es l’última imatge
que veurà el prevere abans de sortir a la nau central precedida per un gran mural i l’escultura de Sant Pere. Si no trobes el

Creu de l’exposició: “Pintura per a invidents”. Exposada a la
Fundació Ferreruela (2006 - 2007)

punt de vista adient o exageres la llum serà impossible veure
la seva forma amb claredat o serà massa tènue com per ser
identificada. Molts cops a Déu cal buscar-lo amb senzillesa,
eliminant tot allò superflu que ens el pot emmascarar o fer
impossible veure’l amb claredat, i no sempre es mostra de
forma esplendorosa; el podem trobar al lloc més fosc i petit i
mostrar-se d’una forma molt discreta, i si no el busques, pots
passar pel seu costat sense adonar-te’n.
Tots aquests detalls d’espiritualitat cristiana són molt presents
a totes les obres de Daniel Royo; i, encara que només algunes
d’elles expressin amb evidència la seva relació amb la nostra
fe, en la gran majoria sens mostra tot de forma oculta, amagada entre les formes i peces dels conjunts.
En l’actualitat, Daniel Royo continua realitzant projectes pictòrics i fotogràfics (el més immediat, encara que no ha confirmat data, ni lloc serà una exposició-documental fotogràfic
de caire benèfic per una ordre religiosa de Filipines) amb igual
línia estilística, innovant formalment, però sempre amb la mateixa simbologia espiritual i religiosa que el caracteritza.
1 Paraules de l’artista a la inauguració de l’exposició“Monegros, otra
tierra”. Sala Coma Estadella 2007.
2 A la tribuna del pis superior hi ha una exposició permanent dedicada
a la vida i memòria del beat Francesc Castelló.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Sitges: la parròquia de Sant Bartomeu
i Santa Tecla redescobreix
els seus retaules
per Francesc Tena i Juncosa

A

partir d’aquest estiu els feligresos i els visitants de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges podem
gaudir dels seus retaules amb tot el seu esplendor. Si fem una
mica d’història cal començar per agrair a Jaume Daví Mañosa
—cap de la brigada municipal l’any 1936— que desmontés
els retaules i els portés al Museu Maricel. D’aquesta manera
van poder escapar de la sistemàtica crema a que foren sotmeses les esglésies de la diòcesi l’any 1936. Gràcies a ell l’església
conserva intactes la pràctica totalitat dels retaules barrocs originals. Per altra banda, Mn. Josep Pausas —actual rector— ha
promogut des de la seva arribada a la parròquia una intensa i
rigorosa endreça i neteja de tots els racons de l’església, cosa
que ha fet descobrir una gran quantitat de joies artístiques
que restaven amagades: taules, imatges, una rica col·lecció
d’indumentària litúrgica... tot un conjunt patrimonial que ara
llueix degudament restaurat i exposat al llarg del trifori. Mereix un capítol apart la important col·lecció d’orfebreria —restaurada al prestigiós taller de l’orfebre Manel Tena— i que es
pot contemplar en una sala dedicada al tresor.
Les dues darreres actuacions que s’han dut a terme aquest
estiu han culminat una tasca de més de dos anys per aconseguir apropar el patrimoni a la vila: s’ha editat una guia iconogràfica dels retaules i s’ha instal·lat una nova il·luminació.
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Retaule de les ànimes del purgatori. Segle XVII. Talla de fusta
daurada i policromada

L’empresa Molècula, xarxa de professionals en museografia
ha estat l’encarregada de portar-ho a terme. La guia està
editada amb fotografies a tot color i repassa la iconografia de totes les escenes dels retaules i de les pintures murals: la taula gòtica de Nicolau de Credença dedicada als
sants patrons de Sitges (segle XV), els retaules barrocs del
Roser (1684), de la Immaculada Concepció (1694), de les
Ànimes del Purgatori (segle XVII), de Sant Raimon de Penyafort (segle XVII), de la Verge del Remei (1695), de Sant Telm
(1688-1691), de Sant Pere —l’advocació més antiga de la
parròquia— (segle XVII) i l’espectacular retaule de la Verge
dels Dolors (1699-1701). També es para especial atenció al
magnífic orgue barroc (1696) de sonoritat privilegiada així
com als sepulcres de Bernat de Fonollar, Galcerà de Ribes i
Guillem de Pacs, esculpits en pedra al segle XIV. Mereixen un
esment les pintures murals de Pere Pruna —(1903-1977)—
que vesteixen les parets del baptisteri i de la capella de la
Mare de Déu de Montserrat així com el Sant Sopar de Darius
Vilàs (1948) a la capella del Santíssim i les escultures del
Sagrat Cor, del Sant Crist i de la Mare de Déu dels Dolors
de Pere Jou (1891-1964). La guia ha estat editada en sis
llengües diferents i ens permet una interessant aproximació
al contingut iconogràfic i artístic de tot aquest patrimoni.

Retaule de la verge dels Dolors. Retaule dedicat a tres advocacions: la Mare de Déu dels Dolors, el Sant Sepulcre i Sant Francesc
de Pàola. Fotografiat amb l’antiga il·luminació i amb l’actual

15

Per il·luminar tot això correctament s’han tingut en compte una sèrie de factors. En primer lloc utilitzar les darreres
tecnologies en il·luminació per garantir una bona eficiència
energètica, un molt baix consum i una alta durabilitat de les
làmpades. Per això s’han combinat làmpades led i làmpades
fluorescents compactes, ambdues amb una temperatura de
color adient per poder contemplar tota la gamma cromàtica que tenen els retaules i que no es podia apreciar degut
al tipus de llum que rebien. S’ha evitat barrejar temperatures diferents per tal de no alterar la realitat dels colors
originals. A l’hora d’escollir el tipus de làmpades s’ha tingut
en compte que la instal·lació funciona tant de dia com de
nit, com a il·luminació per visites d’interès cultural i durant
les celebracions litúrgiques, juntament amb la resta de la
il·luminació del temple. S’han aconseguit uns bons nivells
d’il·luminació i una molt baixa radiació ultraviolada, segons
normativa, coherents amb el compromís de conservació del

patrimoni. S’han tingut en compte els angles dels feixos,
per tal de cobrir adequadament la totalitat dels retaules, la
ubicació dels projectors, que il·luminen des de tres posicions
diferents, garanteixen la apreciació del seu volum i l’equilibri
de les ombres. Al final de tota la instal·lació Molècula ha elaborat un detallat informe on hi figura la quantitat de lux que
rep cada retaule en cada zona i, en cap cas, es sobrepassen
els setanta.
En aquesta petita aproximació al patrimoni artístic de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges no vull acomiadar-me sense felicitar al seu rector per la seva empenta i
les seves ganes de mostrar correctament totes aquestes joies
a tothom qui ho desitgi i voldria també convidar al lector a
fer-hi una visita que es veurà enriquida per la contemplació de les col·leccions d’art religiós dels museus sitgetans de
Maricel i el Cau Ferrat que estant temporalment exposades
a la parròquia mentre aquests són reformats.

FONERIA ELECTRIFICACIÓ
DE CAMPANES I RELLOTGES
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S O L S O N A

Una restauració singular
per Joaquim Calderer

						

L

’església parroquial de Santa Maria de Vilagrassa, (l’Urgell), es troba al bell mig de la vila de Vilagrassa, i és una
referència obligada per l’estat del seu campanar, element que
dóna personalitat al poble.
La primera referència documental de l’indret data de
1121.
Pertanyia a la diòcesi de Vic, esmentada en una llista
d’esglésies que podem datar del s. XI-XII, per bé que amb
modificacions importants als segles XIII- XIV. Passà a Solsona
en 1592. De la primitiva església només en resta la portalada,
de la segona meitat del segle XIII. Els elements que la
decoren recorden les portalades de Verdú, Agramunt i la
dels claustres de Solsona, de l’anomenada escola lleidatana,
amb evidents diferències en quan a la perfecció del treball
escultòric.
De tot el conjunt, en aquest comentari, volem fixar-nos en el
campanar. Des de fa anys presenta una inclinació anormal que
hom ja ha assumit però que, últimament, alguns desperfectes
i moviments han alertat del possible perill per a la població.
És en aquest punt quan el Bisbat de Solsona, la parròquia i
l’Ajuntament de Vilagrassa decideixen encarregar un estudi
que determini si cal una intervenció i els conceptes a tenir en
compte en qualsevol cas.
Josep Ramon Solé i Marzo de BOMA presentà un informe que
contempla dos estudis: a) el Geotècnic, realitzat per Consorci

Portalada

Lleidatà de Control i b): model tridimensional del conjunt
format per l’església i el campanar, per part del Institut
Tecnològic de Lleida.
L’església, de planta sensiblement rectangular, presenta el
seu eix longitudinalment orientat en la direcció est-oest, de
tal manera que el campanar queda ubicat pràcticament a la
cantonada nord-est de la pròpia església.
La torre presenta una planta rectangular de 5,80 metres per
4,40 metres aproximadament. La seva alçada, comptada des
de la cota del carrer, és d’uns 24 metres. Els murs perimetrals
del campanar estan vestits amb carreus de pedra natural,
col·locats amb junta buida. El desgast que s’observa en alguns
carreus és fruit d’una degradació patològica. Unes petites
cornises que corren a l’entorn del campanar ens permeten
dividir-lo en cinc mòduls. En el quart mòdul, a la part superior

17

de la torre, hi ha dos finestrals per cada façana. Una escala
de pedra, situada al mur nord de la torre, dóna accés a les
diferents dependències del seu interior.
Al costat est del campanar hi ha “la torre del rellotge”
construïda posteriorment, com es dedueix pel diferent aparell
dels seus murs.
Segons el criteri del tècnic que signa l’informe, la inclinació de
la torre “es va produir d’una manera relativament immediata
a la seva construcció, estant ara, molt probablement,
estabilitzada o quasi estabilitzada. L’origen de dita inclinació
cal buscar-lo en les dues següents causes: la primera, la
diferent amplària dels murs a la cota de recolzament (cosa
que va provocà una diferència notable de les tensions
mobilitzades sobre el terreny) i, la segona, la possible
heterogeneïtat dels dipòsits al·luvials sobre els que descansa
el campanar (sigui per la diversa resistència o per les normals
diferències geomecàniques d’un terreny).”
En la recerca de les possibles causes de la inclinació l’informe
analitza el sostre de l’església i afirma que “s’ha convertit
en peça cabdal en l’esquema d’equilibri, oferint una
reacció horitzontal que ha ajudat, en la mesura que sigui, a

estabilitzar lateralment el campanar davant del seu problema
d’assentament i de la subsegüent inclinació.”
Per altra banda, afirma, que és molt probable que
l’assentament es produís després de la construcció.
La torre del rellotge, construïda amb posterioritat al propi
campanar, presenta una separació evident, però no massa
preocupant, de la resta de la construcció.
L’extrem superior de les parets que la configuren, construït
amb obra de fàbrica resta travat al campanar sense que
presenti cap trencament, motiu que permet afirmar que el
procés de desplom fa temps que va quedar estabilitzat.
Analitzat el problema, i comentat convenientment el tècnic
en treu les conclusions pertinents per tal d’assegurar-ne una
estabilitat durable i amb coneixement de causa, passa a
donar-ne les orientacions més convenients.
És, doncs, en aquest capítol de recomanacions que proposa,
atesa l’acreditada autonomia estructural de la torre, l’execució
d’un projecte de recalçament a base de micropilotatges.
Pel que fa a la torre del rellotge cal considerar el seu poc
valor historicoartístic i la manca de solidesa que presenta
en estar sense trava amb la resta del campanar motius per

Detall de la portalada; a la dreta esquema qualitatiu de l’actual configuració geomètrica de la Torre
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Campanar abans de la restauració

Campanar després de la restauració

determinar que és recomanable el seu enderroc. De fer-se
realitat aquesta consideració aconseguiríem dos objectius
gens menyspreables. D’una banda suprimir un element
perillós i d’altra banda millorar la visió del campanar, element
interessant i d’indubtable valor arquitectònic.
Com a conclusió manifestem la conveniència d’actuar amb
un projecte de reforç i rehabilitació que contemplés, com
a mínim, els següents aspectes: recalçament del campanar,
reparació dels carreus degradats i l’enderroc i retirada de la
torre del rellotge.
D’acord amb les conclusions d’aquest extens i complet
informe, s’han iniciat les obres que han de garantir l’estabilitat
d’aquest singular monument que ha esdevingut, amb el

temps, el símbol de tot un poble. Esperem que les possibilitats
econòmiques permetin continuar el ritme de treball sense
interrupcions.
Destaquem que en una primera actuació, s’han aconseguit
dos clars objectius. Per una banda l’arranjament de l’escala de
l’interior del campanar que condueix a la plataforma superior
que dóna accés a les campanes, i per altra, l’enderroc del mur
adossat a la cara est de la torre. Amb aquesta intervenció s’ha
recuperat l’antiga fesomia del campanar i ha desaparegut la
preocupació que hom tenia pel risc d’accidents.
És just manifestar la nostra gratitud a tots aquells que d’una
forma o altra han prestat el seu ajut per aconseguir que algun
dia sigui realitat la totalitat del projecte.
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L’antic cor pintat de la Catedral
de Tarragona
per Antoni Conejo da Pena

Foto: Antoni Conejo

TARRAGONA

Vista general del teginat

						

U

n dels racons més bonics i suggestius del complex
catedralici de Tarragona és la sala del tresor, ubicada en
un extrem de la sagristia. I ho diem, no sols pels esplèndids
‘tresors’ que s’hi custodien, sinó també pel seu magnífic
teginat gòtic, muntat i pintat entorn a 1350-1360.1 És un
dels més notables del Principat, equiparable als preciosos
sostres que encara podem contemplar a les cases senyorials
barcelonines del Marquès de Llió i de Berenguer d’Aguilar,
ambdues datades a cavall dels ss. xiii i xiv. Pel que fa a
l’exemplar tarragoní, presenta un estat de conservació òptim,
si bé a cop d’ull es detecten despreniments i pèrdues parcials
de la capa pictòrica que n’aconsellen una nova restauració. En
l’actualitat fa la funció de sostre, encara que en un origen es
tractava d’un cor elevat.
L’actual sagristia és un espai construït a la fi del s. xii o
començaments del xiii, moment en què també es definien
les traces bàsiques de la primitiva capçalera de la catedral
i del claustre. Es va concebre com una crugia única de
16 m de longitud, 7 d’ample i 11 d’alçada, il·luminada per
una sèrie de llunetes en la part més alta. És difícil precisar
quin ús se li va donar —sala de canonges, capella?—, però
és evident que amb el temps es feu servir com a espai de
culte, probablement compaginant aquesta funció amb la
de sagristia major. Això permetria explicar el perquè, en la
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dècada de 1350, s’hi instal·là un cor ligni per al rés i el cant
comú en determinades solemnitats litúrgiques. Més tard,
en la següent centúria, aquest espai quedà completament
desfigurat en compartimentar-se en dos mitjançant un mur
mitger —immediatament a continuació del teginat— i amb
l’addició d’un pis superior. Aquesta actuació, també comportà
la pèrdua de funcionalitat del citat cor i la seua reconversió en
sostre de la sala del tresor.
El muntatge de cors alts de fusta fou habitual en esglésies
i capelles entre els ss. xiv i xv. La majoria dels exemples
coneguts semblen respondre a una manera de fer
estereotipada, car presenten un esquema molt similar: un
enteixinat pla recolzat damunt d’un arc escarser diafragma
de pedra. El de Tarragona està compost per un total de
10 bigues, repenjades sobre permòdols antropomòrfics de
fusta i enllaçades entre si mitjançant 5 sèries de cabirons
disposats transversalment, que serveixen de base a un
empostissat integrat per taules de diversa longitud. Les
bigues travessen el citat arc diafragma i es perllonguen mig
metre més enllà fins a formar un voladís —com si d’una
balconada es tractés— deixant a la vista els seus extrems
tallats amb carasses grotesques. Es tracta d’una composició
molt semblant, sinó idèntica, al desaparegut de la veïna
església de la Sang d’Alcover, del qual tan sols es conserven

Mores tocant
instruments de
corda

Foto: Antoni Conejo

Bucentaure
flautista i heráldica
del capítol i de
l’Arquebisbe
Sancho López de
Ayerbe

algunes bigues i mènsules custodiades avui al Museu Diocesà
de Tarragona.
Pel que fa a la decoració, hi trobem els repertoris que
habitualment omplien els teginats baixmedievals:2 estilitzats
motius vegetals, imaginatives formes geomètriques

d’arrel islamitzant, animals i éssers fantàstics, distintius
heràldics, suaus talles florals i helicoïdals, i, finalment,
escenes narratives de difícil interpretació. Entre aquestes
últimes, una de les més lluïdes reprodueix un graciós
bucentaure sonant de flauta i acompanyat d’una enigmàtica
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inscripció: bucentor maes[tr]e [d]e ipocras. Hi ha més episodis
interessants: un parell de mores assegudes tocant el llaüt i el
rabell; ballarins en actitud jocosa onejant estoles litúrgiques;
guerrers empunyant espases i escuts; dos homes de camp
donant-se cops de bastó; un clergue que rega; i faules, com
és el cas d’una versió alterada de la història esòpica del llop
i el cabrit flautista. En el text original és el primer qui fa
sonar l’instrument per complaure el darrer desig vital del
segon. Però a Tarragona ambdós personatges permuten els
papers: el cabrit toca a l’uníson la flauta i un tamborí, i el
llop, lluny d’adoptar un rol passiu, balla al ritme de la música
mentre enarbora una estola litúrgica. La mateixa al·legoria
es representa en termes semblants al teginat de l’ermita de
Paretdelgada (la Selva del Camp), pintat en la segona dècada
del s. xiv —encara que severament restaurat al llarg del
s. xx. És difícil entrellucar si darrere d’aquestes narracions
s’hi amagava una intencionalitat crítica o moralitzant, o
si estem davant de la mera repetició osmòtica d’una sèrie
de repertoris morfològics i iconogràfics sense cap altre
particular que l’embelliment.
Però l’autèntic alma mater del programa ornamental
és l’heràldica; i és a partir de la seva identificació que
s’ha proposat una cronologia. En primer lloc hi veiem un
escut amb una estilitzada bossa de mà de la que pengen
unes cintes —anomenada esportella o ferrera— sobre
camper d’or i amb una creu recreuada de gules al damunt;
tradicionalment, aquesta imatge ha estat vinculada
amb l’estirp dels Saportella. En segona instància, ocults
precisament sota de dos senyals d’aquesta ‘nissaga’,
s’entreveuen les armes dels Anglesola.3 El tercer emblema
ens mostra una campana de sable sobre camper daurat i una
creu trilobada blanca sobremuntada,4 pertanyent a Pere de
Clasquerí, arquebisbe entre 1358 i 1380. I per últim, hi ha
la Tau o creu de Santa Tecla, símbol del capítol. Totes quatre
divises són les mateixes que retrobem a l’interior de la veïna
capella dels Sastres.5
Tanmateix, convé aclarir que el primer escut, és a dir,
l’identificat amb els ‘Saportella’, en realitat correspon a
l’arquebisbe d’origen aragonès Sancho López de Ayerbe
(1347–1357), tal com va fer notar fa uns anys F. Menéndez
Pidal, si bé ningú no se n’havia fet ressò fins ara.6 Aquest fet,
ens permet precisar quan es va fer l’antic cor (en la dècada
de 1350) i aclarir qui en fou l’autèntic promotor —el mateix
que va endegar la citada capella dels Sastres. D’altra banda,
la presència testimonial de l’emblema de Pere de Clasquerí,
podem interpretar-la bé com un repintament posterior, bé
com una reivindicació visual de qui hauria enllestit l’obra (en
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aquest cas, després de 1358). Aquesta lectura cronològica,
emparada en l’heràldica, es veu corroborada per l’anàlisi
estilística de les pintures, que ens convida a mirar vers la
segona meitat del s. xiv —si bé, encara desconeixem qui
en fou l’artífex— i també, perquè en aquests mateixos anys
(c. 1359-1375) es va muntar i decorar el desaparegut cor
‘germà’ d’Alcover.7

1 Els principals estudis publicats fins a la data sobre aquest
teginat són: I. Companys, N. Montardit, «Un alfarje de coro
mudéjar en Tarragona », Actas del II Simposio internacional de
mudejarismo: Arte (Teruel, 1981), Teruel, 1982, 253-260; Idem,
Els embigats gòtico-mudèixars al Tarragonès, Tarragona, 1983,
61-126. Anteriorment, n’havien parlat J. F. Ràfols, Techumbres y
artesonados españoles, Barcelona, 1926, 34-35, i fot. iv-viii; J.
Vives, Reinard des Fonoll: Escultor i arquitecte anglès renovador
de l’art gòtic a Catalunya (1321–1362), Barcelona, 1969, 122123.
2 Al respecte, vegeu la síntesi de J. Domenge, A. Conejo, «Charpente
et décor», Forêts alpines & charpentes de Méditerranée,
L’Argentière, 2007, p. 232-243. Per una completa relació de la
iconografia del cor tarragoní, v. I. Companys, N. Montardit, Els
embigats…, op. cit., 71-92.
3 És difícil justificar el perquè de la damnatio memoriæ de l’emblema
dels Anglesola; tal vegada, hi van tenir a veure els desagradables
incidents en què es van veure immersos diferents canonges
d’aquest llinatge el 1361, i dels quals en dóna compte J. Blanch,
Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de
Tarragona, Tarragona, [1665] 1985, vol. II, 49-52.
4 Tanmateix es tracta d’una creu simplificada, atès que en els escuts
que decoren el seu ossari a la capella dels Sastres, és representada
de doble travesser, és a dir, del tipus arquebisbal o patriarcal.
No oblidem que, al marge d’arquebisbe tarragoní, Clasquerí
ostentava el títol de patriarca d’Antioquia.
5 En canvi, en els pinacles exteriors d’aquesta capella, tan sols hi
figuren la campana de Pere de Clasquerí, la Tau de la Mitra, i
un tercer escut, amb una torre donjonada flanquejada per dues
de més petites, probablement pertanyent a Bertran Albi (o
Albió), canonge obrer entre 1349 i 1359 (S. Capdevila, La Seu
de Tarragona: Notes històriques sobre la construcció, el tresor, els
artistes, els capitulars, Barcelona, [1934], 37). Altres autors, en
canvi, l’havien identificat amb el llinatge dels Castre, vinculats a
la catedral en el primer quart del s. xiv (J. Vives, Reinard…, op.
cit., 139).
6 Hom havia donat validesa a l’escut de López de Ayerbe publicat
per J. Gramunt, Armorial de los arzobispos de Tarragona,
Barcelona, 1946, 89. En canvi, s’havien passat per alt els eloqüents
arguments de Menéndez Pidal per identificar-lo amb el del teginat
de la sagristia tarragonina (F. Ménendez Pidal, Leones y castillos:
Emblemas heráldicos en España, Madrid, 1999, 272 i 283-284).
7 I. Companys; N. Montardit, “Un exemple de fusteria decorativa:
l’antic cor de l’església romànica d’Alcover”. Retaule romànic i
gòtic d’Alcover, Valls, 1996, 55.

TERR A S S A

El retaule de Joan Gascó de Sant Pere
de Vilamajor
per Josep M. Martí i Bonet

A

prop del Montseny hi ha la mil·lenària parròquia de Sant
Pere de Vilamajor. En la seva església –avui restaurada i
enriquida amb pintures, ceràmiques i escultures realitzades
pel centre d’art denominat “La Rectoria”– hi havia un
retaule magnífic de Joan Gascó, el retaule de sant Marçal i
sant Sebastià, del qual s’han conservat al Museu Diocesà de
Barcelona tres taules realitzades amb pintura al tremp i oli
sobre fusta, que són les següents: Santa Magdalena (131,5 x
39,5 cm. MDB 53), Santa Apol·lònia (131,5 x 39,5 cm. MDB
53) i Sant Marçal i Sant Sebastià (116 x 78 cm. MDB 54).
Joan Gascó fou natural de Tafalla (Navarra). Passà a residir
a Vic vers el 1502, fins la seva mort el 1529. Es podria
considerar el pintor oficiós del bisbat de Vic durant aquest
període; sols per a la catedral obrà cinc retaules. El pas del
gòtic al renaixement es fa molt evident en la seva obra. De
la seva etapa netament gòtica són els retaules de Fàbregues,
Galí, Vilamirosa, Sant Romà de Sau i un bancal de Sant Joan
de les Abadesses. El retaule major de Sant Pere de Vilamajor
(destruït el 1936) marca l’inici de la seva evolució vers
l’estil renaixentista incorporant característiques italianes.
Ja d’aquesta nova etapa són els retaules de l’hospital de
Pelegrins de Vic, de Purit, de Torelló, de Sant Esteve d’en Bas,
la taula de la Santa Faç, la porta de l’armari de la tresoreria

de la Seu de Vic i els profetes del retaule de Sant Esteve de
Granollers. El seu taller continuà amb els seus fills (Perot),
Francesc i Sebastià.
Encara de durant molts anys juntes, santa Magdalena i santa
Apol·lònia són dues taules individuals. Santa Magdalena, amb
esplèndida vestimenta, apareix oferint obert l’ungüentari.
Santa Apol·lònia sosté amb la mà dreta un llibre i amb
l’esquerra els atributs del seu martiri (la palma i unes tenalles
amb un queixal). Aquestes dues taules estarien col·locades
en els extrems oposats del retaule, separades però en posició
simètrica.
La taula de Sant Marçal i Sant Sebastià podria haver estat la
part central d’aquest retaule, tal com apunta Joaquim Garriga
en el seu estudi. Sant Marçal és representat amb mitra i
bàcul a la mà esquerra, mentre sant Sebastià sosté amb la
mà esquerra l’arc i amb la dreta les fletxes. Centrat enmig de
la composició i als peus dels sants, es troba un escut partit
horitzontalment en dues parts: en la superior hi ha una perdiu
i en la inferior unes ones vermelles sobre el fons verd. Es tracta
de l’escut del Gual de Vilarrasa.
Són pintures del període ja plenament italianitzant de Joan
Gascó, que no obstant això palesa una tradició del gòtic
tardà. Els rostres de les figures, molt característiques de
Gascó, mostren una influència típica de l’art alemany. La
utilització de la pintura a l’oli és molt manifesta en aquesta
etapa de Gascó.
Les taules, de la capella de Sant Marc i Sant Marçal de Sant
Pere de Vilamajor, se salvaren del desastre de la guerra
per haver estat ingressades el 1916 al Museu Diocesà de
Barcelona. Mn. Gudiol i Cunill, principal expert en la figura
de Gascó, indica com l’escut del Gual de Vilarrasa al centre
del retaule correspondria al mecenatge d’aquesta família,
concretament potser de Narcís de Gual. Les taules de Santa
Magdalena i Santa Apol·lònia van ser restaurades amb motiu
de l’exposició Millenum.
Òbviament que a tots els quatre sants, en els nostres pobles
–especialment Sant Pere de Vilamajor– els tenien una forta
tradició, ja que eren patrons dels gremis de perruquers (santa
Magdalena), dentistes (santa Apol·lònia), calceters i mitjaires
(sant Sebastià) i caçadors (sant Marçal). A la tradició estaven
molt unides les llegendes. Recordem que les llegendes són la
poesia de la història. Ens plau exposar la de santa Apol·lònia
Sembla ser que santa Apol·lònia estava casada amb un home
que la maltractava, i un dia va decidir fugir de casa i demanar
almoina pels carrers. D’aquesta manera va arribar al convent
de Montsió i va ingressar com a monja. Quan l’abadessa
es va assabentar que era casada li va fer veure que el seu
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Per ordre d’esquerra a dreta: Santa Magdalena, Santa Apol·lònia, Sant Marçal i Sant Sebastià

lloc era a casa seva, ella li va fer cas, i quan va tornar a la
llar seva el marit, en veure-la, li va clavar tres cops de puny
que li van fer caure la dentadura, i d’aquesta manera es va
veure condemnada la resta de la seva vida a prendre sopetes.
A partir d’aquesta història, tots aquells que patien mal de
queixal demanaven la seva intercessió, i els dentistes la van
prendre com a patrona. El convent femení de Montsió tenia
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la confraria de Santa Apol·lònia fundada l’any 1543 (veieu
Teresa Maria Comelles Les confraries... (Barcelona, 2007, pàg.
34).
Sant Pere de Vilamajor també la venerava, i per això hi
havia aquest retaule magnífic d’estil renaixentista dedicat a
Santa Apol·lònia, Sant Marçal, Sant Sebastià i Santa Maria
Magdalena.

TORTO S A

L’antiga església gremial
de Sant Antoni dels pagesos
de Tortosa: un espai recuperat
per JoAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

urant la Setmana Santa d’enguany fou inaugurada la
rehabilitació de l’antiga església de sant Antoni Abat de
Tortosa, la qual fou fins l’any 1936 seu de la confraria dels
pagesos d’aquesta ciutat. La seva esperada recuperació com
a espai públic permetia acomplir dos objectius: en primer lloc
dignificar un venerable edifici de la segona meitat del segle
XVII i, en segon terme, s’ha pogut crear un espai definitiu
i magnífic per mostrar al públic tot el patrimoni artístic de
l’Agrupació de confraries de la Setmana Santa de la ciutat
de Tortosa.
El gremi de sant Antoni de pagesos de la ciutat de Tortosa
possiblement és una de les entitats més veteranes de
Catalunya ja que el tenim documentat, com a mínim, des
de l’any 1358. Durant la baixa edat mitjana i els primers
temps de la moderna el gremi va anar creixent en nombre
d’associats i en riquesa material, fet que li va permetre ja
des de ben aviat disposar d’un temple gremial propi situat al
carrer Montcada. A principis de la dècada dels vint del segle
XVII es va considerar que aquest primer temple era massa
petit i per això va encarregar a l’arquitecte Martí d’Abària,
que en aquell moment estava al capdavant de les obres de la
Catedral de Tortosa, d’obrar una magnífica església. Aquest
segon temple de sant Antoni durà ben poc sota aquesta
advocació, perquè durant la Guerra dels Segadors el bisbe de

Foto: Joan-Hilari Muñoz
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Façana de l’antiga església. (Fig. 4)

Tortosa fra Giovanni Battista Veschi va decidir fundar just al
costat de l’església dels pagesos un convent sota l’advocació
de la Puríssima Concepció i el desig del prelat d’ampliar-lo feia
necessari ocupar l’espai de la casa i església de Sant Antoni.
Finalment, les pressions del bisbe Veschi i del govern de
Felip IV varen aconseguir convèncer els pagesos tortosins i
el dia 2 de juny de l’any 1651, es va signar un acord entre el
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Figura 1

Figura 2

bisbe (llavors ja preconitzat a Pozzuoli, però encara resident a
Tortosa) i el gremi dels pagesos, mitjançant el qual els segons
accedien a vendre al primer la seva església i casa gremial a
canvi de “...tres milia lliures en moneda de plata corrent a
Tortosa y (...) totes aquelles cases que sa senyoria Illustríssima
ha comprat dels béns de mossèn Batiste Oriol ciutadà (...)
de la present ciutat, així les cases grans com les chiques...”.
D’aquesta manera Veschi aconseguia espai suficient per al
seu monestir de monges franciscanes concepcionistes, que
mantingueren obert el seu cenobi fins fa uns pocs anys.
Aquell mateix dia els pagesos prenien possessió de la seva
nova seu, situada en l’esmentada casa dels Oriol i ubicada en
el mateix carrer Montcada, a un centenar de metres de la seva
antiga casa i església gremial venudes al bisbe Veschi. Durant
els primers temps segurament condicionaren com pogueren
les estances més baixes de les cases com a lloc de culte i
tingueren que esperar uns quants anys per construir la nova
església de sant Antoni. Aquesta es degué obrar a finals de la
dècada dels vuitanta del segle XVII i conservà la part baixa de
la façana de l’antiga casa dels Oriol (figura 4).
L’interior del temple es resolgué amb una ampla nau central
amb una volta de canó, un cor enlairat al primer tram i tres
capelles laterals a cada banda. L’any 1690 s’obrà un magnífic
retaule major (figura 1) i a finals del segle XIX, aprofitant una

important restauració de l’interior de l’església s’encarregà als
germans Cerveto, pintors locals especialistes en art religiós,
la decoració de les parets i la volta de l’església amb pintures
murals al fresc.
L’estiu de l’any 1936 durant els fets antireligiosos dels inicis
de la Guerra Civil, l’església fou assaltada, tot el seu mobiliari
fou cremat a l’exterior i també va desaparèixer l’arxiu gremial,
uns dels més interessants de Catalunya per la seva antiguitat.
A la fi d’aquest conflicte, però, no es va poder retornar el culte
a l’església perquè el gremi de pagesos no disposava de prou
mitjans econòmics per restaurar-la. Com que l’edifici, tot i els
estralls patits, encara es trobava en prou bon estat fou cedit
a l’organisme estatal Regiones Devastadas per a que l’utilitzés
com a magatzem i taller de fusteria mentre estava realitzant les
tasques de reconstrucció de la ciutat malmesa per la guerra. A
principis de la dècada dels cinquanta, un cop es tancà aquest
magatzem de fusteria, els pagesos intentaren reobrir l’església
al culte però no ho varen aconseguir per manca de mitjans.
La progressiva pèrdua de pes econòmic del món agrari durant
la dècada dels seixanta i els canvis socials varen fer que la
restauració del temple dels pagesos quedés definitivament
suspesa i d’aquesta manera l’edifici va entrar en un progressiu
abandonament cada vegada més preocupant. Va servir
durant un temps de magatzem dels passos processionals de
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la Setmana Santa, però part del sostre va cedir per manca de
cura i llavors per motius de seguretat es va decidir enderrocar
la volta perquè podia afectar els habitatges situats a la vora.
La manca de coberta durant més de trenta anys va causar
uns efectes devastadors a l’antiga església, va malmetre per
sempre més el que restava de les pintures murals dels Cerveto
i va comprometre fins i tot la supervivència dels murs laterals
(figura 2).
Tot i així, el destí de l’antiga església ha tingut un final feliç
perquè durant l’any 2010 i en el marc de l’aplicació de la
Llei de Barris, l’Ajuntament de Tortosa va aconseguir la cessió
durant 50 anys per part del bisbat de l’antiga església i va
encarregar la redacció d’un projecte de rehabilitació integral
de l’edifici per convertir-lo en Centre d’Interpretació de la
Setmana Santa de Tortosa. Aquesta intervenció, tot i l’estat
ruïnós de l’antic temple, ha permès salvar in extremis les
seves malmeses restes, recuperant els volums allí on havien
desaparegut (figura 3) i dignificant un espai que els darrers
temps s’havia convertit en un veritable abocador deixat de la
mà de Déu.

Figura 3
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UR G E L L

Foto: Carles Aymerich - Àngela Gallego (CRBMC)

La Conservació-Restauració del
claustre de la canònica de Santa Maria
de Castell de Mur
per RUDI RANESI I PERE ROVIRA

“Al costat del temple, fent de centre al monastir y a la canònica immediata, hi havia el claustre formant un pati central del
edifici (...) Aqueixos jardinets tenien en son centre una font
voltada de xiprers, que a més de refrescar el lloch, servia era
regularisar l’aygua pera regar, al que donaven quatre camins
en creu, a escaire de les quatre galeries, camins pavimentats
més alts que’ls espays que entre ells deixaven destinats a les
flors i als fruiters”1.
Aquest claustre, que descriu Puig i Cadafalch, és una petita
joia del romànic català, i es conserva a l’antic monestir de
canonges agustinians de Santa Maria de Mur, davant mateix
de l’impressionant castell construït per ordre i benefici
d’Arnau Mir de Tost al segle XI. La conformació orogràfica
estreta del turó rocós, a la serra del Montsec al Pallars Jussà,
en el qual s’erigeix l’edifici, condicionà la forma rectangular
del claustre i la situació davant de l’accés principal de la
col·legiata, com un atri, en comptes del costat sud com és
habitual als edificis de la mateixa època. Les quatre galeries
irregulars estan realitzades en diversos tipus de pedra,
segons sigui columna, base, capitell, volta o carreu, ja que
fou reconstruït diverses vegades. No és un àmbit esplendorós
i valent, sinó un espai acollidor i recollit, reduït, on la mesura
de les columnes és la justa i on es conserven uns capitells
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molt degradats, treballats amb motius vegetals, zoomorfs
i antropomorfs, que li confereixen un aire de fragilitat i de
misteri.
L’estat de conservació del conjunt al moment de la restauració
es podia classificar de dolent, determinat sobretot per factors
ambientals (el conjunt està ubicat a l’exterior) i factors
antròpics (la proximitat a les persones que hi accedeixen i
les restauracions inadequades que se li han realitzat). Des de
la seva obertura al públic hi havia la necessitat de realitzar
una intervenció conservativa orientada a eliminar les causes
físiques de la degradació de la pedra i dels morters, i al mateix
temps millorar la lectura del conjunt.
Val a dir, que la conservació-restauració s’ha pogut realitzar
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mitjançant l’aportació econòmica del programa del Romànic
Obert (conveni entre La Caixa i la Generalitat de Catalunya),
amb l’adjudicació del bisbat d’Urgell i la col·laboració de
l’ajuntament de Castell de Mur, a partir del projecte inicial del
Centre de Restauració de Béns Mobles Catalunya (CRBMC)2.
La intervenció l’ha dut a terme l’empresa de conservaciórestauració Consorzio Artigiano Arcovaleno S.L., des del mes
de juny del 2010 fins al mes de novembre del mateix any,
amb el seguiment de les obres des dels Serveis Territorials de
Cultura a Lleida, el Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya (CRBMC) i el bisbat d’Urgell.
La intervenció es va desenvolupar en dues fases que es
van succeir de forma continuada. La primera va consistir

en l’estudi, l’anàlisi i la documentació necessàries per a
l’execució correcte de les obres, i la segona en la conservaciórestauració pròpiament dita.
Prèviament, per tal de determinar la natura dels materials
constitutius i les patologies, es varen extreure mostres de
diferents punts del claustre per efectuar les analítiques de
laboratori3 així com la realització d’un reportatge fotogràfic
complet del conjunt monumental, element per element,
incloent vistes interiors i exteriors.
D’origen, el claustre estava realitzat amb dues pedres
diferents. La primera és una calcària procedent de la mateixa
conformació geològica del turó en el qual s’erigeix el conjunt
de la col·legiata, definida com a calcària de Mur, i la trobem
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Foto: C. aymerich - A. GALLEGO (CRBMC)
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a les parets perimetrals del claustre, als arrambadors que fan
de base per a les columnes i als trams de parets situats per
damunt dels arcs. És una pedra poc porosa i molt resistent,
i de fet no presentava en general greus patologies malgrat
algunes fissures puntuals. En canvi, la pedra emprada per
als elements decoratius (com els capitells i les bases, les
dovelles i els fusts de les columnes) és una sorrenca amb
presència d’elements argilosos al seu interior, molt més
tova, i presentava una greu degradació causada pels agents
ambientals, com els cicles de gel i desgel, i per l’erosió del
vent. Segurament el claustre es va esfonsar i refer diverses
vegades al llarg de la seva història, causat pel deteriorament
de les cobertes i per la debilitat de la pedra sorrenca.
L’estat actual en què ens arriba el claustre correspon a les
intervencions més recents de 1936 i de 1980.
La intervenció de 1936, just abans del començament de
la guerra Civil, tenia com a objectiu recuperar l’aspecte
primigeni del claustre, eliminant els tapiats que s’havien anat
afegint entre les columnes per tancar les galeries laterals del
claustre.
Va començar per les ales nord, est i oest, però no es va poder
concloure a causa de l’esclat de la guerra, així que l’ala sud
va romandre tapiada.
La restauració de 1980 va ser molt intervencionista i va incidir
sobretot amb l’obertura del pòrtic sud, on es van reemplaçar
els elements originals en mal estat de conservació. Va
comportar la substitució de la pedra sorrenca més deteriorada
per una altra pedra similar, identificada majoritàriament com
a pedra de Vinaixa (usada sobretot per a les dovelles, les
bases i els capitells de l’ala sud). Per a la substitució del fusts
varen utilitzar un altre gres gruixut, que prové probablement
de la comarca d’Osona, ja tallats en la intervenció de 1936
i conservats durant 50 anys a l’interior del monestir. A més,
la intervenció de 1980 es va caracteritzar sobretot per la
introducció al claustre d’un nou material que causaria molts
danys a la pedra original, com en tants altres conjunts
monumentals: el ciment. Amb el ciment es varen rejuntar
els carreus i les juntes entre els diferents elements, i es van
consolidar les dovelles de gres per aturar-ne la disgregació
superficial, fet que va provocar posteriorment greus
problemes de conservació.
A part de les poc afortunades intervencions anteriors, els
materials constitutius presentaven diferents patologies:
erosió, alveolització, arenització, colonització biològica,
crosta salina, descamació, fissures i sutge.
La intervenció realitzada en conservació-restauració ha
incidit sobretot en la retirada dels morters alterats i dels

ciments col·locats en les anteriors restauracions ja que
degradaven més el conjunt, així com la retirada de sals
solubles. S’han substituït per morters exclusivament de
calç i sorra, degudament proporcionats, i s’ha consolidat la
pedra arenitzada, tapant les esquerdes i les fissures, amb la
reintegració volumètrica de les pèrdues de pedra i de morter
de junta, a fi de cohesionar el conjunt i fer-lo més resistent als
agents exteriors, com hauria estat en origen.
Una part important ha incidit en la neteja superficial, sobretot
del sutge i brutícia que s’havia dipositat sobre la pedra més
degradada. A fi de no alterar més aquestes superfícies
delicades s’ha optat per un sistema de neteja que no manipula
la pedra de forma mecànica: el sistema làser. Altrament, per
aconseguir la coloració adequada en els morters s’ha fet
ús de pols de pedra del lloc barrejades amb sorres de riu
rentades, i la mateixa calç. Per últim, s’han recol·locat al seu
lloc d’origen els elements fracturats o extrets durant la fase
d’eliminació del ciment.
Si la conservació-restauració realitzada ens ha sanejat el
conjunt, la conservació preventiva determinada ha incidit en
dues accions petites però importants per a l’estabilitat futura
dels elements del claustre. Per un cantó, a fi que l’aigua
residual de la pluja no erosioni més la pedra restaurada (que
en el fons era una de les causes d’alteració importants dels
factors ambientals) es decideix la col·locació de canaleres
de desaigua a les cobertes de les galeries (degudaments
integrades). L’altra acció, era eradicar una causa d’alteració
important i molt comuna, dins dels factors antròpics, com
la del visitant que “toca”. Aquesta causa s’ha minimitzat de
forma senzilla posant cartells informadors i barreres físiques
al vol del claustre, a fi que les mans de les visites no es vegin
temptades per la sinuositat de la pedra restaurada.
Val a dir, que el bon estat de conservació d’un monument ve
determinat sobretot per l’elaboració d’un pla de manteniment
del conjunt arquitectònic i un seguiment del comportament
dels materials introduïts en la restauració realitzada, una feina
obligada en finalitzar tot projecte de conservació-restauració,
i que aquí es supervisarà des del CRBMC. No sigui el cas que
en el futur siguem considerats una causa d’alteració d’origen
antròpic.

1 Puig i Cadafalch, cita extreta de la pàgina web de Patrimoni Gen.cat
2 Aquest pojecte s’inicia el 2005 quan amb les intervencions amb la
pintura mural romànica es determina la necessitat de conservació
dels elements artístics i decoratius del monestir.
3 La presa de mostres dels materials constitutius del claustre, com
dels elements patògens, l’ha efectuat el laboratori Patrimoni 2.0
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La nova decoració del presbiteri
del Santuari de la Mare de Déu
de Joncadella
per FRANCESC VILLEGAS

El santuari de la Mare de Déu de Joncadella es troba situat
dins el terme parroquial de Sant Martí de Torruella, en el
muncipi bagenc de Sant Joan de Vilatorrada. La Verge de
Joncadella és considerada la patrona del Pla de Bages, amb
una tradició processional que arrenca al segle XV. L’església
apareix esmentada en la documentació al segle XI, quan
amb el nom de “Jonchatella” és considerada una de les set
parròquies filials de la Seu de Manresa. Les crisis del segle XIV
li feren perdre la parroquialitat, passant a ser sufragània de
Santpedor primer i després de Sant Martí de Torruella.
A mitjan segle XVIII el mestre de cases Josep Sunyer bastí un
nou temple, d’una sola nau i campanar adossat a la façana
barroca, que ha arribat als nostres dies. L’any 1808 s’hi
esculpí un retaule que, juntament amb la imatge de la verge,
desaparegué en la destrucció de 1936.
El culte i la vitalitat del Santuari es reprengué acabada la guerra, i des de llavors s’hi han anat realitzant millores de manera
contínua. Des de 1949 s’hi venera una talla de la Verge, obra
de l’escultor Julià Fàbregas. Darrerament, els Amics de Joncadella han empès la decoració del presbiteri del temple.

32

Vista general de les pintures del presbiteri del Santuari de
Juncadella

P

oc a poc, en els darrers anys, el Santuari de la Mare de
Déu de Joncadella, fogar on es venera l’excelsa Patrona
del Pla de Bages, s’ha anat consolidant i enriquint amb les
restauracions successives, tant a l’edifici com a l’entorn. La
seva reconstrucció, des de la destrossa de la darrera guerra
civil de 1936-1939, ha costat molts sacrificis i diners als fidels
devots i a les diferents juntes dels Amics de Joncadella, que hi
han esmerçat incansables esforços.

Escena lateral de les pintures del presbiteri del Santuari de
Juncadella. Escena de l’anunciació

Escena central de l’absis del Santuari de Juncadella. Mare de
Déu flanquejada per dos evangelistes, Joan i Lluc

Escena lateral de les pintures del presbiteri del Santuari de
Juncadella. Escena de la sega

La restauració de l’església permeté de poder entronitzar, l’any
1949, la nova imatge de la marededéu, i també, entre moltes
altres celebracions i festes menors, la dels primers cinquanta anys
d’aquesta entronització, l’any 1999. Després d’aquests llargs
anys de treballs, necessaris i importants per a la consolidació
del santuari, calia dignificar també l’àmbit del presbiteri a fi de
destacar millor tot el conjunt principal de l’edifici, on hi ha l’altar
i el cambril amb la imatge mariana de Joncadella.

Els responsables del Santuari decidiren encarregar la decoració
del presbiteri a l’artista Miquel Esparbé i Franch. Esparbé
nasqué a Manresa el 1942, on viu i treballa. Ha realitzat
nombroses exposicions, individuals i col·lectives, arreu del
país i l’estranger. Els crítics han dit d’ell que la seva obra
ens ofereix una pintura complexe, amb argument, molt ben
realitzada, i que a cadascuna de les seves obres ens demostra
que és un excel·lent dibuixant i un dominador de la tècnica
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Escena lateral de les pintures del presbiteri del Santuari de
Juncadella. Escena popular

Escena lateral de les pintures del presbiteri del Santuari de
Juncadella. Escena de la visitació

pictòrica. Estudiós de l’artista Josep M. Sert, va realitzar la seva
primera pintura mural en l’estil d’aquest pintor l’any 1964, i
des de llavors, ha utilitzat aquests sistema de “pa d’or” per
decorar parets i sostres de residències i institucions. Avalen el
seu prestigi d’artista, les diferents obres seves que es poden
trobar pel món, entre d’altres països: Estats Units, França,
Japó, Canadà, Bèlgica i Itàlia, on és Senador Acadèmic per
l’AAMM, de Roma.
El projecte que Miquel Esparbé ha realitzat per al Santuari ha
consistit en aplicar en tot l’espai del presbiteri, de més de 40
metres quadrats, en dos trams de 7 metres d’alçada, per sobre
i a banda i banda del cambril, una tela pintada per l’artista
en el seu estudi. La iconografia reflecteix i explica als fidels i
visitants que és i que significa el santuari de la Mare de Déu
de Joncadella. La creació de l’obra té una dificultat gran, en
haver d’aplicar-se els diferents fragments sobre una superfície
corba i de diferents alçades. Aquesta condició demana una
gran perícia per part de l’artista, que ha de resoldre els
delicats temes de perspectiva i de proporcionalitat. Les teles
pintades tenen una capa base en or fi; han estat el·laborades

en l’estudi del pintor, i encolades posteriorment a les parets
del presbiteri.
El conjunt pictòric encomanat a l’artista està delimitat
simbòlicament, mitjançant núvols, en quatre espais. A dalt,
dos de temàtica mariana, i a baix, dos de la vida social
relacionada amb el santuari. A la part alta hi ha dues escenes
marianes, separades per un arbre florit: l’Anunciació de
l’Àngel a Maria, i la Visitació a Santa Isabel. A la part baixa,
en un costat, l’edifici del Santuari, estoig de la Patrona i
Protectora, presideix diferents feines de la gent del camp del
Pla de Bages. A l’altre costat, una processó de fidels porta
la imatge el dia de l’entronització; en primer terme, músics
i uns joves ballant sardanes en un dia festiu d’aplec. La
composició respira un aire humil i elegant alhora, i completa
harmoniosament la decoració interior del Santuari.
La nova decoració del presbiteri fou inaugurada el dia 8
de setembre de 2010, amb la presència de Mons. Romà
Casanova i Casanova, bisbe de Vic, acompanyat per diferents
autoritats civils i de multitud de fidels devots de la Verge de
Joncadella.
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Noticiari
URGELL
Educació en el lleure i patrimoni cultural
Volem resumir una senzilla experiència d’aquest estiu per poder donar a conèixer una manera diferent d’atansar el béns
culturals de l’Església als més joves de casa nostra, en un marc
fora del context formal educatiu i reglat, tot utilitzant l’espai
més lúdic, en aquest cas, uns campaments escoltes a la Vall
de la Vansa i Tuixén (Bisbat d’Urgell). L’agrupament escolta
Ivarsenc d’Ivars d’Urgell va portar a terme els campaments
d’enguany al petit poble de Cornellana, on hi ha una petita
església dedicada a Sant Pere que en el seu interior conserva
un petit regal per a la vista, dos retaules que han estat restaurats, gràcies a l’empenta de la gent de la Vall i l’ajuda de
les institucions.
Un retaule dedicat a Sant Pere i l’altre als Goigs de la Verge,
tots dos mancats d’algunes peces perdudes durant la Guerra
Civil. Uns retaules ben senzills, dels que es van fer als vols del
segle XVI, i que en aquesta vall n’hi ha un total de sis en diferents esglésies. La visita amb els nens de l’agrupament forma
part d’una activitat de gimcana i descoberta del poble. Una
vegada en l’església observem la rica simbologia que hi ha darrera de cadascun dels compartiments del retaule, deixem que
els nens preguntin i fem un diàleg del simbolisme: les claus de
Sant Pere, la creu cap avall, el bou i la mula al naixement, ...
L’activitat s’acaba amb una repassada al que volia ser fa uns
quants segles el retaule en la vida dels pobles i que avui, malgrat els avenços virtuals i digitals, encara és una manera ben
clara i propera de parlar de la cultura religiosa i de la fe cristia-

na als que contemplen aquestes peces d’art religiós i popular.
També podem agermanar temps lúdic amb descoberta del
nostre ric i interessant patrimoni religiós, una descoberta que
compleix també la funció per la qual es van crear aquests
retaules que era evangelitzar als nens i nenes, homes i dones
de tots els temps que s’apropessin a la petita església de Sant
Pere de Cornellana i a les altres petites esglésies de la nostra
geografia, de vegades poc conegudes i valorades.
Jaume Mayoral
CRÒNICA DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
De Goya als nostres dies (15 setembre 2011 – 8 gener 2012)
Entre setembre del 2011 i gener del 2012 es pot visitar a la Pia
Almoina de Barcelona l’exposició titulada De Goya als nostres
dies. Es tracta de la segona col·laboració entre el Museu Diocesà i Ibercaja que es porta a terme i que ens permet apreciar
part del fons de l’Obra Social d’aquesta entitat. Si la primera
–de la qual ja parlàrem en el número anterior de Taüll- es centrà amb els Desastres de la Guerra de Goya, aquesta segona
parteix del mateix pintor de Fuendetodos per presentar-nos
la influència del genial artista entre els pintors espanyols posteriors, proposant-nos un recorregut que abraça gairebé tres
segles de pintura i escultures espanyoles a través de 53 obres
dels més importants artistes espanyols. Agafant com a punt
de partida Francisco de Goya, planteja un recorregut per la
història de l’art espanyol fins pràcticament l’actualitat dividida
en tres àrees cronològiques: el s.XVIII, el s.XIX i el s.XX.
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De l’àmplia col·lecció d’obres que posseeix Ibercaja i que habitualment es poden veure exposades en el museu d’Ibercaja
Camón Aznar de Saragossa, es presenta en aquesta exposició
una breu selecció: l’esbós de la Glòria o l’Adoració del Nom
de Déu, El Dos de maig de 1808 a Madrid –també coneguda
com La càrrega dels Mamelucs- o el Ball de màscara. Juntament amb ells, una selecció de deu estampes extretes dels
seus Capritxos, Disbarats, Proverbis i Desastres de la Guerra,
on Goya plasma sàtires, fantasies, horrors i crueltats. Junt
amb Goya, Corrado Giaquinto, Antonio González Velásquez,
Francisco Bayeu i Mariano Maella ofereixen una visió de la
presència de la pintura de la segona meitat del s.XVIII.
El s.XIX s’inicia amb un recorregut per la influència de Goya en
el romanticisme reflectida en la iconografia de les dues escenes
de Lucas Velázquez. Continua amb una escena històrica: Marco Antonio Nemmo Dux de Venècia de Marcelino Unceta, El
retorn del fill pròdig, pintura de gènere molt poc freqüent en
l’obra de Jaume Morera i un retrat femení franc i alhora que
sinuós de Cecilio Plá. Es proposa, a continuació, un viatge a
través dels territoris on es movia la creació plàstica a inicis del
s.XX, un viatge amb un marcat fil conductor, el paisatge. Santiago Rusiñol, Aureliano Beruete o els aragonesos pensionats
a l’Acadèmia d’Espanya a Roma: Francisco Pradilla Ortiz amb
Boira de primavera a Itàlia, escena ambientada en les Paludi
Pontine, i Mariano Barbasan Lagueruela amb la Caramella, paisatge en el que capta la turbulència del cel ennuvolat.

El s.XX, el conjunt més representat en la col·lecció, es
mostra mitjançant una selecció d’una vintena d’obres
que s’inicien amb el Jove de la margarida de Pau Gargallo. Proposa un passeig per la campinya castellana, per on
transitaven el mític any 1927 Alberto Sánchez i Benjamín
Palencia amb el desig d’aixecar el “nou art nacional”,
que s’ha conegut com l’Escola de Vallecas. Camins que
reprendran Francisco San José entre d’altres en la Segona Escola de Vallecas, que serà el germen de l’Escola de
Madrid. S’apropa a l’inici de l’abstracció de postguerra el
grup El Pórtico, representat per Santiago Lagunas i Fermín
Aguayo. Ofereix una visió de la nova realitat informalista de finals dels anys cinquanta en el seus focus català i
madrileny, destacant el grup El Paso del que formen part
Antonio Saura, Pablo Serrano i Manuel Viola com a representats en aquesta exposició.
L’exposició explica bé la significació que els artistes aragonesos tingueren en el desenvolupament de l’art nou espanyol. Aquesta no hagués estat possible sense el recolzament i
l’entusiasme dels responsables del Departament del Patrimoni Artístic-equip de gestió, documentació i investigació de la
Col·lecció- i del Museu Ibercaja Camón Aznar, ambdós s’han
lliurat totalment en aquest viatge que hem emprès junts per
tres segles d’art espanyol. No us la perdeu!

Antoni Clavé. Les musiciens

Francisco de Goya. Baile de máscaras
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Noticiari
Presentació del llibre “EL TAPÍS DE LA CREACIÓ”
El dia 28 del proppassat setembre, a la sala d’actes del Casal
Bisbe Cartanyà, amb la presidència del sr. Bisbe Mons. Francesc Pardo, l’assistència d’autoritats, personalitats i un nombrós públic, després d’una introducció per part del Delegat
de Patrimoni de la diòcesi Mn. Joan Naspleda, el Dr. Manuel
Castiñeiras, autor del llibre, va fer-ne una completa i docta
presentació.
El Dr. Castiñeiras és professor d’Art Medieval de la Universitat
Autònoma de Barcelona i havia fet ja un eloqüent comentari
sobre el Tapís en les Jornades Nacionals de Patrimoni Cultural
de l’Església celebrades a Girona els dies 27 de juny a l’1 de
juliol d’enguany.
En la presentació del llibre va fer referència als diversos grans
temes que conté: Introducció, explicant el Brodat de la Creació, un objecte excepcional de l’edat mitjana catalana. Brodats i domassos de l’edat mitjana; el programa iconogràfic del
Brodat i Funció i significat del Brodat.
El Sr. Bisbe va cloure l’acte expressant com a vivència personal, la riquesa espiritual que li produïa el contingut d’aquesta
admirable peça del Tresor de la Catedral.
El llibre, editat pel Capítol de la Catedral, pel seu contingut i
la seva realització i l’amenitat de la seva lectura, mereix una
bona acollida i contribuirà a un més complet coneixement i
difusió de les notables peces de la Catedral.

GIRONA

El tapís de la
creació
MANUEL CASTIÑEIRAS

El tapís de la creació

Exposició a Caixa Forum. “Un altre Egipte. Col·leccions
coptes del Museu del Louvre”
Amb una conferència ibaugural de la Conservadora general
del Departament d’Antiguitats Egípcies del Museu del Louvre,
Sra. Marie Helene Ritschowscaya, el dia 15 del proppassat
setembre es va inaugurar l’exposisicó dedicada a la civilització
copta i que comprèn els tres períodes històrics dels cristians a
Egipte: el període romà, el bizantí i l’islàmic.
El contingut de l’exposició ocupa dues plantes de l’edifici de
la Fontana d’Or del carrer de Ciutadans núm. 19 de la ciutat i consta d’una interesant i nombrosa quantitat de peces
referents als aspectes religiosos, artístics i també de la vida
quotidiana i de l’escriptura.
La mostra restarà oberta fins al 8 de gener del 2012 i dintre el
tema general, Els coptes, testimoni del cristianisme antic,
durant el mes d’octubre es celebraran les següents conferències:
Dia 10 d’octubre.- El cristianisme egipci, a càrrec de Sebastià Janeras. Facultat de Teologia de Catalunya.
Dia 17 d’octubre.- La gnosi copta, a cura de Jean-Daniel
Dubois. Écola Pratique des Hautes Études- París- Sorbona.
Dia 24 d’octubre.- La llengua copta, a càrrec de Alberto
Quevedo, egiptòleg, professor de la UAB.
Dia 31 d’octubre.- Europa descobreix el món copte:
Kircher i Champollion, per Josep Montserrat Torrents,
membre de l’Association Francophone de Coptologie.
Una vegada més, l’obra social “La Caixa”, inicia a Girona
l’Agenda d’activitats setembre-desembre amb una aportació
cultural de notable categoria

MANUEL CASTIÑEIRAS

Obres de consolidació i restauració de les torres romàniques de l’església del Monestir de Sant Feliu de Guixols.
Les dues torres anomenades del Corn i del Fum per la seva
funció de defensa i vigilància, d’orígen romà i amb parts visibles de la seva estructura romànica i gòtica, conjuntament
amb la Porta Ferrada constitueixen la part més antiga del conjunt monumental del Monestir.
La intervenció forma part d’un Pla Director que en contempla la millora, l’accessibilitat i la conservació, restant encara
diverses actuacions tals com la restauració de l’absis i del camí
de ronda.
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CAPITOLI.- Palau dels senadors
romans. També s’anomenava així
el temple alçat en el Capitoli (un
dels set turons de Roma) i a diverses ciutats de l’Imperi, dedicat als
tres déus capitolins (Júpiter, Minerva i Juno). En els segles XVIII i
XIX, el nom s’aplicà a algun edifici
europeu i americà destinat a seu
parlamentària i/o administrativa,
amb referències formals de l’arquitectura clàssica.

caplletres més antigues portaven,
en general, ornamentació geomètrica però prompte aparegueren
elements florals, zoomòrfics i antropomòrfics fins a resultar inicials
d’excel·lent qualitat, valor estètic i,
àdhuc, iconogràfic. La impremta
en conservà el seu ús i fins i tot, reforçà el seu valor artístic, de manera especial des del segle XV al XVII.

CAP-SAUTOR.- Motiu heràldic,
combinació d’un cap i un sautor.

CAPÍTULA.- Lloc on es llegeix
la Sagrada Escriptura a totes les
hores canòniques, excepte a matines, després dels salms i de les
antífones. El llibre de les capítules
rep el nom de capitulari.
CAPITULAR.- Provinent de la
lectura d’un capítol de la Biblia,
el nom fa referència al capítol
d’eclesiàstics, assemblea periòdica de pertanyents a una catedral,
col·legiata o monestir, reunits per
a adoptar acords d’interés comú o
per a pràctiques piadoses.
Els capítols catedrals són corporacions de canonges com a consell
del bisbe. A més, amb l’ajuda de
beneficiats cuiden de la celebració
solemne de l’ofici diví. Al llarg de la
història, des del segle XI es produïren alts i baixos en les seves funcions i prerogratives, actualment
més honorífiques que efectives.
CAPLLETRA.- Lletra majúscula,
sovint ornamentada, usada com a
inicial de la primera paraula d’un
escrit. A vegades, per afavorir i
ressaltar la seva qualitat estètica,
es disposava al marge del text. Les
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que, en pintura i gravat, no té en
compte les regles o convencions
normals sinó que busca l’originalitat i la fantasia.
Els artistes Tièpolo i Guardi, el
segle XVIII, van fomentar aquest
gènere. Goya, en els seus magistrals Capritxos expressa aspectes
socials i crítics més que fantasia i
lleugeresa.

CAPTIRI.- És l’acapte o acció
d’acaptar o recollir almoina. S’aplica també a la bacina o objecte on
hi figura la imatge del sant per al
culte del qual s’acapta.
CAPUÇ.- Indumentària usada en
els dols a la baixa Edat mitjana i
àdhuc a l’Edat moderna. Consisteix en una capa llarga i ampla
amb caputxa folgada.
Bíblia de Lleida (pergamí)

CAPODIMONTE.- Palau prop de
Nàpols, antiga redidència reial, on
Carles III de Borbó, l’any 1739, hi
fundà una notable manufactura
de porcellana que 20 anys després fou traslladada al Buen Retiro
madrileny. El palau napolità és actualment la Gallerie Nacionali de
Capodimonte.
CAP-PAL.- En heràldica, element
compost d’un cap i un pal.
CAPRITX o CAPRICI.- El tractadista Vasari (segle XVI) va aplicar
el nom a la composició artística

CAP-XEBRÓ.- Composició, en heràldica, d’un cap i un xebró.
CARA.- En construcció es diu de
cadascun dels costats d’un element (porta, plafó, mur). La cara
bona correspon al costat que resta
vist; cara dolenta és el costat que
resta amagat. Cara vista és la que
correspon a elements de mamposteria i també de ceràmica preparats i disposats per a deixar un
parament acabat.

cap-pal

cap-sautor

cap-xebró

Urgell

LES NOSTRES CATEDRALS

URGELL

Solsona

Girona
Vic
Terrassa

Lleida
Tarragona

Tortosa
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Barcelona
St. Feliu
de LLobregat

bisbats
de
catalunya

Visita a la Catedral de Santa Maria d’Urgell
La Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell és el temple principal de la diòcesi
d’Urgell, la més gran de Catalunya. El nom mateix de la ciutat on es troba ja és testimoni de
l’extraordinari pes que ha tingut la institució en la història del lloc, també des del punt de vista
urbanístic. La comunitat cristiana d’Urgell, coneguda des dels temps del bisbe Just (½ s. VI),
radicava en un nucli que fou destruït per les tropes d’Abd-el-Malik l’any 793, per la qual cosa
hom bastí un raval a la plana, on s’alçà la nova instal·lació episcopal. Poc sabem de la catedral
consagrada pel bisbe Sisebut l’any 819, a banda del fet que estava integrada per tres esglésies
dedicades a Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel. L’any 1040 el bisbe Sant Ermengol consagrà
una nova catedral inscrivible dins el “primer romànic”, que cap a l’any 1100 el bisbe Sant
Ot qualificava ja de “quasi ruïnosa”. La catedral actual, característica del romànic ple, fou
començada per Sant Ot entre els anys 1116-1122, però l’impuls definitiu el rebé a partir de
l’any 1175. Ens consta també que al llarg dels segles no es va lliurar d’afegits, però les restauracions successives l’han preservada com un dels monuments més bells i més impressionants
del romànic d’arreu del món. L’any 1905, va ser honorada amb el títol i la dignitat de Basílica
menor i, el 1931, declarada Monument historicoartístic d’interès nacional.
La façana de la catedral, molt decorada, consta de tres grans portes corresponents a les naus
del temple. La porta principal és emmarcada, a cada costat, per dues columnes dobles. Als
laterals i als arcs exteriors, s’hi observen, incrustats, els “panets” o “ous de vida”, que s’han
interpretat com a símbols de la vida i la resurrecció. Sobre la llinda hi veieu un fris de persones
allargades portades sobre l’esquena d’animals. Una mica més amunt s’estén un interessant
fris escultòric amb una sèrie de relleus aïllats que representen figuracions de rostres humans
i d’animals ferotges. Simbolitzen mals que seran superats pel pas a un lloc diví. A dalt, observeu els grans finestrals amb arquivoltes, dents de serra, columnes i capitells; la finestra
central amb arcs en degradació s’acompanya de dues finestres circulars a cada banda. Un
singular element de la façana és la petita torre central de dos pisos, de planta quadrada,
oberta als quatre vents i amb finestres bessones al primer pis i trigèmines al segon. El campanar està rematat per un merlet. A cada extrem de la façana principal, les boniques torres
de base quadrada i cos octagonal acaben donant a tot el conjunt un equilibri precís i un aire
de fortalesa.
Per la dreta de la façana s’accedeix al claustre, lloc de recolliment de pregària. Fou construït a
principis del segle XIII dins un pati ampli circumdat per quatre galeries d’elegància majestuosa.
L’any 1603 es va substituir la galeria est per l’actual de set grans arcs, amb pilars rectangulars molt desproporcionats. Dels cinquanta-un capitells, tots diferents, dinou són de temàtica
exclusivament vegetal. En els altres, homes són assaltats per monstres, serps i micos, però la
seva lluita no és desesperada: significa la de l’ànima humana contra els poders malèfics. Des
del claustre podem veure com l’obra de les dues grans torres del transsepte restà inacabada. Per aconseguir que les campanes es puguin sentir millor, de la torre sud s’eleven tres
plans que projecten el so cap a la població. Vegeu-ho si coincidiu amb el toc de l’Angelus a les
dotze del migdia. A la galeria sud del Claustre ha la porta d’entrada al Museu Diocesà, amb
el cèlebre Beatus i altres obres úniques de diverses èpoques, dins un nou edifici recentment
premiat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Mereix sens dubte la vostra visita.
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Una mica més enllà, admireu l’església de Sant Miquel, més antiga del conjunt de la Seu.
És de la primera meitat del segle XI. La planta, de creu llatina, d’una sola nau, està orientada
a llevant com la Catedral. Mireu la reproducció de les pintures de l’absis seu lloc original
per mitjà d’una tècnica pionera. El magnífic fresc que decorava l’absis central es conserva al
Museu d’Art de Catalunya i constitueix un del cicles més destacats de la pintura mural catalana del segle XII. A l’absis central hi veureu ’ara d’altar, de la primera meitat del segle Xl. En
sortir de l’església seguiu endavant per la galeria reformada. Al fons, hi ha la galeria nord del
claustre, on, el mes d’agost, es representa el Retaule de Sant Ermengol, espectacle de llum i
so. La gran portalada que veieu al fons és l’entrada sud a la Catedral, coronada por un arc
de mig punt amb quatre columnes, capitells i moltes boles ornamentals, sovint convertides
en petits caps humans.
En arribar a l’interior de la catedral, és bona idea seure un moment als última bancs, des
d’on podreu gaudir serenament de la bellesa i la sumptuositat del conjunt. Teniu al davant
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més de 800 anys d’història i d’art en un espai de pregària i de celebració religiosa. El conjunt
espacial i la penombra d’aquesta arquitectura romànica, orientada a obrir l’ànima, ens incita a
redescobrir la nostra interioritat. L’equilibrada volumetria, l’amplitud de les voltes rodones, la
verticalitat del volum central ens inspiren harmonia, serenitat, plenitud, espiritualitat i alegria
interior. La combinació de volums i dissenys quadrats (els trams de les naus) i circulars (les
cúpules, les voltes), en sentit longitudinal però també en alçada, evoquen la transició del món
terrenal al món celestial, simbolitzat pel cercle perfecte sense principi ni fi. A més, tot l’edifici
té planta de creu llatina, una de les més utilitzades en l’arquitectura cristiana, que també s’ha
llegit en clau simbòlica: a més d’una creu, pot representar el cos humà, del qual l’absis (allí on
hi ha l’altar) representa el Crist. Aquest espai simbòlic es veu complementat per l’escultura
(als capitells, a les cornises, als arrencaments dels arcs, a l’entorn de les finestres, en les arcuacions cegues...), amb què es transmetia visualment el contingut de la fe per dignificar el
temple, per meditar i per aprendre.
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Si ens situem al mig de la nau central veurem bé les tres naus orientades a llevant, el lloc
d’on ens ve la llum -Crist és la llum per als cristians-. Les tres naus estan separades per pilars
tots amb les boles, panets o ous. La nau central és elevadíssima, té 21 metres. La coberta de
la nau central consisteix en una volta de canó reforçada per quatre arcs torals, que arrenca
d’una imposta correguda i és suportada per mòduls; la de les naus laterals és amb volta de
creueria de mig punt. Mirant enrere, damunt de la porta principal d’entrada veureu l’orgue,
que data del primer quart del segle XX.
Aneu davant de l’altar i us trobareu al centre del transsepte, des d’on veureu el presbiteri,
l’absis central i, a cada cantó, dos absis embeguts en el mur. Les parets laterals del transsepte
condueixen a dues capelles amb portalades decorades: al nord, la de Sant Salvador on hi ha
el baptisteri, i al sud la de Sant Just. Sobre d’elles s’aixequen les dues enormes torres rectangulars inacabades que heu vist des del claustre, que flanquegen exteriorment la girola i la
capçalera. Sobre nostre s’alça un magnífic cimbori de pedra amb nervadures, i a la part alta
del transsepte es troben les esplèndides galeries superiors que filtren la llum de llevant i que
donen a la Catedral una sumptuositat no comuna a les nostres terres.
L’absis central, precedit per un tram presbiterial, amb el cor de fusta, és l’espai més solemne
de la catedral, decorat amb un fris d’arcuacions amb les seves columnes i capitells. Al mig
de l’espai hi ha els mobles que serveixen per a la celebració de la litúrgia. L’altar, al centre,
és preromànic, fet que expressa la continuïtat del culte en aquest lloc al llarg dels segles;
l’ambó (a la dreta) i la seu (a l’esquerra) són més moderns, fets amb base de granit perquè
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són símbols permanents de la presència de Crist. Així veiem com Crist és present en el pa i el
vi (altar), en la Paraula de Déu (ambó) i en el ministeri episcopal (seu). A la dreta del conjunt hi
ha una imatge del Sant Crist de disseny modern, obra de l’escultor Josep Ricart i Maymir.
En aquesta imatge s’uneixen la mort redemptora i la glòria del ressuscitat: observeu que un
peu resta encara clavat però l’altre ja té impuls ascendent. Al fons de l’absis hi ha una absidiola embeguda al mur, on hi ha la imatge de Santa Maria d’Urgell del s.XIII. La Mare de
Déu en el misteri de la seva Assumpció és la patrona de la catedral. Des del s. XV, l’escut de
la ciutat de la Seu és estructurat bàsicament amb aquesta imatge que contempleu. El rosetó
sobre l’absis central és un vitrall d’inicis del segle XV amb vuit imatges al voltant d’un botó
central de motius geomètrics. A la part de dalt hi veiem Crist, baró de dolors (el Crist de la
Passió) entre la Verge i Sant Joan, Sant Pere i Sant Pau; a la part inferior, la Verge amb l’Infant
entre els nostres sants bisbes Ermengol i Ot. L’encant del vitrall rau en la relació que s’estableix
entre la llum i el color.
L’absis a la vostra esquerra és la capella de Sant Ermengol, on es pot veure un retaule
d’època moderna on hi ha representades sis escenes de la vida del sant. En l’absis del costat
hi ha un senzill monument als set sacerdots de la diòcesi martiritzats en la persecució religiosa dels anys trenta, beatificats a Roma el dia 29 d’octubre del 2005. Una mica més enrere,
unes reixes us mostren l’accés a la petita cripta, on hi ha les sepultures dels bisbes i vint-i-una
arquetes que contenen les despulles d’altres sacerdots màrtirs.
A l’altre braç del transsepte hi ha el Sagrari, una arqueta de plata obrada per l’argenter Tena,
de Barcelona, amb una llàntia i un rètol que assenyala la seva condició de lloc de pregària.
Al costat hi veiem una imatge de Sant Ot, patró de la ciutat i de la parròquia de la Seu.
Aquesta catedral, al revés de moltes altres, és a més seu de la parròquia. Per acabar, als murs
de la dreta, hi ha pintures murals datades del 1576. Representen la tomba de Joan Despés,
bisbe d’Urgell, mort el 1530.

47

Realització: Palahí Arts Gràfiques. Dipòsit Legal: Gi-542-2002

Des de fa més de 100 anys, una ànima inquieta
recorre el país per ajudar les persones que més ho necessiten.
Conscients que encara queda molt per fer,
a ´´la Caixa´´ mantenim el compromís de posar-hi encara més ganes
i recursos per contribuir a mil orar la nostra societat.

