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Editorial

Els àngels caiguts i l’Art Sacre
JOSEP M. MARTÍ I BONET

“Esclatà una batalla al cel: Miquel i els seus àngels
atacaran el Drac. El Drac es defensava amb els seus
àngels, però no pogueren resistir i perderen el lloc que
tenien al cel. El gran Drac, la Serp Antiga, l’anomenat
Diable i Satanàs, que desencaminà tot el món, fou llançat
a la terra i també els seus àngels hi foren llançats amb ell”
(Apocalipsi 12,7-9). Aquestes frases sonen i són apocalíptiques.
Representen l’inici de la gran batalla que es lliurà entre el “Drac” amb
els seus “àngels” caiguts i sant Miquel amb els seus àngels fidels. Fou una lluita
Clau de volta de Sant Jordi. Pintura
aferrissada que durà fins a la fi del món, però que té uns episodis preeminents quan,
damunt fusta de pi. Ø 65 cm.
per exemple, intervenen les dues Eves: Maria Santíssima i Eva esposa d’Adam. L’art ho
València o Segorb. Primera meitat
plasma meravellosament. I tot i que el Drac i la Serp són lletjos per definició, n’hi ha
segle XV. Provinent de l’església
alguns que són representats de maneres ben curioses i que poden semblar criatures
parroquial de la Mare de Déu
absurdes, de vegades arribant a semblar bonics. No obstant això, sempre trobem en
dels Àngels, al Toro (Alt Palència).
aquestes imatges un germen de rebuig; el visitant observador les mira amb atenció,
Museu Diocesà de Barcelona.
però tot seguit fuig.
Núm. Inventari 474
En definitiva, el nostre art sense dracs, serpents, dimonis i Satanàs patiria una notable
mancança. Hi són presents –vulguem o no vulguem–, car molt sovint es representen escenes bíbliques i llegendàries vives en
les quals aquests tenen un paper fonamental. No ha d’escandalitzar a ningú que en les nostres pintures el diable sigui tot un
personatge, però sempre grotesc i maligne.
En el present número de la revista Taüll volem mostrar algunes de les representacions més significatives d’aquests personatges,
així com la de la ineludible figura del Drac que tantes vegades veiem al costat de sant Jordi. El Drac (o Satan) va lliurar una
gran batalla amb els altres àngels, no caiguts, així com tots nosaltres, home i dones, lluitem. I aquesta es continua així, tots
contra el nostre enemic el Maligne. Ho veiem en les representacions de sant Jordi que podeu trobar en les pàgines de la nostra
revista Taüll, i així ens ho diu l’esmentat llibre de l’Apocalipsi: “El Drac, ple de ràbia, anà contra la dona i contra aquells –com
nosaltres– que ens mantenim ferms en el testimoniatge de Jesús. I el Drac es va plantar a la platja del mar”. (Apocalipsi 12,
17). I tot seguit se’ns invita: “Alegreu-vos-en en el cel i tots els qui hi habiteu! Ai de la terra i del mar, ja que ha baixat el diable
furiós perquè sap que se li acaba el temps de fer mal” (Apocalipsi 12,12). I el nostre sant Jordi és com si fos un segon sant
Miquel, lluitant i matant el Drac, símbol de tot mal en la terra i en el mar.
Maria Santíssima també és la gran lluitadora contra el Maligne Drac. Aixafà la serpent amb el seu taló, tal com es veu figurada
en moltes Immaculades de casa nostra, “quan el Drac es va veure llençat a la terra, va perseguir la dona que havia infantat el
noi” (Apocalipsi 12,10), però la nova Eva, amb els descendents de l’Eva primera, venceran el Drac, Maligne, Serpent i als diables.
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BARCELONA

L’infern terrorífic en les pintures del
Museu Diocesà de Barcelona
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

E

n el conjunt de pintures murals procedents de l’església
de Sant Salvador de Polinyà (segle XII), n’hi ha una que
representa el judici universal al final dels temps, amb una
escena molt expressiva d’un grup de condemnats presidida
per una cabra que representa el diable, tots envoltats de
turments eterns i aterridors; una llança s’enfonsa en les galtes
d’un dels condemnats, mentre un altre personatge es lamenta
–amb un gest molt entenedor– posant-se la mà al cap en
senyal de fracàs, com dient “¿Què he fet, desgraciat de mi,
per veure’m ara aquí a l’infern?”. I per si hi hagués algun
possible dubte sobre aquesta interpretació, trobem escrita al
costat de la llança la paraula “INFERNO”. L’infern i les escenes
de l’Apocalipsi, capítol 6, són, doncs, ben entenedores. Cal
recordar que fa pocs anys es van trobar en el mateix absis
de la capella romànica de Polinyà fragments de pintures en
les quals, fent una lectura de conjunt amb les pintures del
Museu, s’identifiquen clarament els quatre genets: el del
cavall blanc, el del cavall roig, el del cavall negre i el del cavall
de color cendrós. Si hom observa el gran fragment que es
troba custodiat i exposat a la sala principal del Museu Diocesà
de Barcelona (222,5 cm x 320 cm), es pot descriure així: al
mur lateral de la nau que es troba al costat del mateix absis,
es troben representats dos genets, l’infern, l’anyell de Déu
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Mestre de Polinyà. Pintures Murals de Polinyà.

(Jesús) i el llibre de la vida amb set segells i flanquejat per set
canelobres.
I encara en podríem fer una descripció de l’escena més
concreta. Al centre es troba l’Agnus Dei de set ulls que sembla
que tingui una ferida al pit d’on surten unes flames. Entre les
seves potes davanteres mostra el llibre apocalíptic amb els
set segells i la inscripció “Agnus Dei / es imo / latus / pro salu
[te nostra]”. L’Anyell de Déu està entre els set canelobres de
la visió apocalíptica amb ciris canònics; al fons es pot llegir
“septem” i “candelabra”. Als extrems de la composició es
veuen dos dels genets del capítol sisè de l’Apocalipsi: el de
l’esquerra aixeca amb el seu braç dret unes balances, el de
la dreta travessa amb la seva llança el rostre d’una persona
i amb el cavall trepitja altres figures humanes i animals. A

Mestre de Polinyà. Pintures Murals de Polinyà. Tremp sobre arrebossat. Ø 365 cm (absis). 320 cm x 120 cm. 320 cm x 222,5 cm.
156 cm x 226 cm. 200 cm x 60 cm. 950 cm x 600 cm. Polinyà (Vallès Occidental). C. 1122. Provinent de l’església parroquial de
Sant Salvador de Polinyà. Museu Diocesà de Barcelona. Núm. Inventari 401, 403, 402, 680, 404 i 405

la part superior d’aquest genet de la dreta s’aprecien restes
d’una figura i es llegeix: “Inferno”. Tota l’escena acaba a
baix amb una sanefa amb gregues, on es troba el marc de la
finestra meridional de la nau.
Bo serà que descrivim ara l’escena de l’Apocalipsi, llegint
simplement –car és molt entenedor– la primera part de
l’esmentat capítol: “Després vaig veure com l’Anyell obria
el primer dels set segells i vaig sentir el primer dels quatre
vivents que deia amb veu de tro: Vine! I vaig veure que hi
havia un cavall blanc, i el seu genet duia un arc. Li van donar
una corona i va sortir com a vencedor camí de la victòria.
Després, quan l’Anyell va obrir el segon segell, vaig sentir el
segon dels vivents que cridava: Vine! Llavors aparegué un
altre cavall de color roig. Al seu genet, li van donar poder

d’arrencar la pau de la terra i fer que els homes es matessin
els uns als altres. I li donaren una espasa enorme. Després,
quan l’Anyell va obrir el tercer segell, vaig sentir el tercer
dels vivents que cridava: Vine! Vaig veure que hi havia un
cavall negre,i el seu genet duia una balança a la mà. Llavors
vaig sentir enmig dels quatre vivents una veu que deia: Una
mesura de blat, un denari; tres mesures d’ordi, un denari;
però, l’oli i el vi, respecta’ls. Després, quan l’Anyell va obrir
el quart segell, vaig sentir la veu del quart vivent que deia:
Vine! Vaig veure que hi havia un cavall de color cendrós. El
seu genet s’anomenava la Mort, i anava acompanyada del
seu reialme. Li van donar potestat sobre la quarta part de la
terra, perquè matés amb l’espasa, la fam, la pesta i les bèsties
ferotges.”
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G I R O N A

Notes bíbliques sobre el tapís de la
creació
per JOAN NASPLEDA I ARXER

Després d’un estudi i d’una intervenció de conservació
del Tapís
El Tapís de la Creació de la Catedral de Girona va ser objecte
d’una intervenció de restauració i conservació durant l’hivern
del 2011-2012, la qual, a més d’una neteja i canvi de suport,
ha permès la seva reinstal·lació d’una forma i amb una il·
luminació que permet una contemplació més propera de tots
els seus elements i detalls. Aquesta intervenció feta al Centre
de restauració de la Generalitat de Catalunya a Valldoreix,
ha coincidit amb la publicació en diverses llengües, per part
del Capítol Catedral, d’un estudi del Dr. Manuel Castiñeiras.
En aquest estudi, en continuïtat amb el que publicà el Dr.
Pere de Palol el 1986, a més de presentar les diverses fonts
manuscrites antigues en les que hi podia trobar inspiració la
iconografia del brodat, o les composicions tèxtils o de mosaics que hi tenen paral·lelismes, avança a tall d’hipòtesi les
possibles circumstàncies de la seva composició a finals del
segle XI. En el marc de la proclamació del comte Ramon Berenguer III i de la celebració del concili de 1097 a Girona, sota
les directrius de la reforma gregoriana, el Tapís troba la seva
raó com catifa litúrgica en la que s’hi desplega en imatges el
pensament teològic d’aquesta reforma. Així les imatges de
l’obra de la Creació, seguint el Gènesi, amb el Crist Paraula
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creadora de Déu, les imatges cosmològiques de l’espai i del
temps i, als peus, la història llegendària de la troballa de la
Creu, amb la figura avui perduda de l’emperador Constantí,
fan del Tapís un conjunt impressionant amb una visió enciclopèdica en la que s’hi conjuguen admirablement, dintre els
paràmetres antics, la fe i la ciència.
En aquest escrit, fet a partir d’una reflexió dintre els actes de
Catalonia Sacra a Girona aquest any, em centraré només en
els elements bíblics centrals del Tapís.
El gran cercle de la Creació
“In principio creavit Deus caelum et terram, (mare et
omnia qua in eis sunt), et vidit Deus cuncta que fecerat
et erant valde bona”. (“Al principi, Déu va crear el cel i la
terra, (el mar i tot el que hi ha), i Déu veié que tot el que havia
fet i era molt bo”).
Aquest és el text que, amb lletra damasiana, emmarca el
gran cercle amb les imatges de la creació; una inclusió formada pel text llatí de la Vulgata del primer capítol del Gènesi,
v.1, d’una forma gairebé literal amb l’afegit de síntesi de la
referència al mar i a tot el que existeix, i després pel v.31
amb unes variants de la Vulgata que també trobem en uns
manuscrits antics concrets. L’afirmació de la bondat de les

en l’esforç de recerca de la raonabilitat del missatge sobre
l’acció creadora de Déu.

obres de la creació quedarà ben patent en el desplegament
iconogràfic del Tapís, del que podem afirmar que tot el seu
contingut té un aire positiu. Els executors del Tapís feren així
una lectura ben exacta d’aquest primer capítol del Gènesi, en
el que es repeteix una i altra vegada, com si es tractés d’una
lletania d’acció de gràcies: “Déu veié que tot això era bo”
(Gn 1,10.12.18.25).
En l’interior d’aquest cercle hi ha una evocació del desplegament de la creació segons l’ensenyament sacerdotal hebreu, format poc a poc fins a la seva concreció a partir de
la situació d’exili a Babilònia, en el segle VI a.C. Seguint el
ritme litúrgic de la setmana i amb un llenguatge ben lluny
dels mites cosmogònics del món mesopotàmic, sense concessions a simbolismes amagats, significa una gran concentració de missatge de fe, però també de reflexió i comprensió
humanes. Tot i que, des del nostre món del segle XXI, no
en podem dir ciència, si que cal dir que per aquells jueus de
l’Antic Testament, com també pels cristians del segle XI que
feren el brodat, no hi havia cap mena de tensió ni de trencament entre el missatge de la fe i la reflexió humana sobre el
sentit de l’Univers creat. Crec que, fins i tot, podem dir ben
clarament que l’esquema sacerdotal veterotestamentari del
ritme setmanal i l’esquema concèntric del Tapís, coincideixen

Les aigües caòtiques i l’Esperit
Tota la part superior del gran cercle del Tapís es troba marcada per la presència de les aigües caòtiques, representades
amb els colors verd i vermell i les ondulacions del seu moviment: “La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien
la superfície de l’oceà, i un vent de Déu planava sobre les
aigües” (Gn 1,2). Descripció d’allò indescriptible: el no-res.
Terra desolada, tenebres i les aigües oceàniques agitades per
un vent de tempesta. En el Tapís aquest vent de tempesta,
“vent de Déu”, és evocat des de la perspectiva cristiana amb
la imatge de l’Esperit com un colom (tal com descriuen els
quatre evangelis la seva acció en el baptisme de Jesús) i la llegenda “Spiritus Dei ferebatur super aquas” (“L’Esperit de
Déu planejava sobre les aigües”), d’acord amb la traducció
llatina de la Vulgata. Així veiem com de fet, el terme hebreu
“ruah elohim” ha tingut una doble lectura:
a) Una lectura pròpia: El vent de Déu, que agita l’oceà caòtic.
Aquí no ens podem estar de referir-nos al text de Dn 7,2:
“Durant la nit he tingut una visió: els quatre vents del cel
avalotaven el gran mar...” De fet tot el cercle de la Creació en
el Tapís es troba envoltat pels quatre vents, talment un mar
caòtic en transformació.
b) Una lectura secundària: L’Esperit de Déu. Tot i que l’acció
de l’Esperit en l’Antic Testament no es descriu habitualment
en el marc cosmològic, els Pares de l’Església dels primers
segles llegiren en aquests mots del Gènesi, una acció fecundant de l’Esperit juntament amb la Paraula creadora; i
és el que veiem representat en el Tapís. Semblantment el
comentari jueu rabínic Gènesi Rabbâ hi veia “l’Esperit del
rei Messies”.
L’acció ordenadora per la Paraula
Tota l’activitat creadora de Déu, ordenadora del caos, ho és
per la Paraula. “Déu digué”, es repeteix fins a nou vegades
en el text del Gènesi, al llarg dels sis dies. La creació per la
Paraula posa en evidència la distància que hi ha entre Déu i
les creatures; no hi ha lloc a cap barreja. Així la sanefa del
cercle central descriu la primera d’aquestes accions creadores
per la Paraula, la creació de la llum com a primogènita de les
creatures: “Dixit quoque Deus: Fiat lux. Et facta est lux”
(“Déu digué: que existeixi la llum. I la llum va existir”), lleu
variant del text llatí de la Vulgata a Gn 1,3. Primera acció que
veiem representada en el Tapís amb la separació ben clara,
a costat i costat de l’Esperit, de l’àngel de les tenebres i de
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l’àngel de la llum. També les altres dues seccions del Tapís a
esquerra i dreta ens parlen de separació, i per tant, d’ordenació. A l’esquerra, la creació del firmament enmig de les
aigües el segon dia, amb la llegenda que resumeix Gn 1,6-7:
“Fecit Deus firmamentum in medio aquarum” (“Féu Déu
una volta enmig de les aigües”). A la dreta, la representació
de la separació entre les aigües de baix i les aigües de dalt de
la volta del firmament, també el segon dia; amb l’explicació
“Ubi dividat Deus aquas ad aquis” (“Quan Déu separa
unes aigües de les altres”), que ens remet a encapçalaments
o inscripcions d’arrel visigòtica o carolíngia. També les imatges, en aquesta volta del firmament, del sol, la lluna (totes
dues de forma antropomòrfica) i les estrelles, creats el quart
dia.

de la Vulgata: “Adam vero non inveniebatur adiutor similis
eius” (“Però Adam no va trobar una ajuda semblant a ell”), o
del sentit del text hebreu: “Adam no va trobar una ajuda que
li fes costat” (Gn 2,20).
A l’altra banda del cercle trobem la resposta de Déu al buit de
l’home: la creació de la dona d’una de les costelles d’Adam.
“Inmisit Dominus soporem in Adam et tulit unam de
costis eius” (“El Senyor féu caure un son profund en Adam i
prengué una de les seves costelles”), explica el Tapís. L’home,
adormit, no pot contemplar l’acció creadora de Déu, només
podrà admirar i adorar el resultat de les seves obres. Així ho
veiem al llarg de l’Antic Testament, quan es vol presentar la
proximitat de Déu, l’home s’ha de cobrir el rostre com Moisès
(Ex 3,6) o Elies (1Re 19,13).

L’acció creadora a la terra
Mentre en la part superior del gran cercle del Tapís, l’acció
creadora té per objecte l’ordenació del caos, per mitjà de les
separacions, la part inferior del cercle ens presenta l’acció creadora de Déu en la terra. La creació de la vegetació i els arbres
fruiters del tercer dia, de fet absent en la representació del
Tapís, només apareix amb l’expressió “lignum pomiferum”
(“arbre fruiter”), provinent de Gn 1,11, que acompanya els
dos arbres del Paradís: l’arbre de la vida i l’arbre de la ciència
del bé i del mal (Gn 2,9). La creació dels peixos i monstres
marins en les aigües, i els ocells que volen entre la terra i el
cel, del cinquè dia, amb un moviment i un color extraordinaris. Després la creació del sisè dia, a banda i banda de la part
gairebé central del Tapís, la dels animals domèstics i feréstecs
amb l’home, a la dreta, i la creació de la dona, a l’esquerra.
Fem atenció al text del Gènesi: “Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona”
(Gn 1,27). La distància que marcava la Paraula entre Déu i les
creatures, dóna lloc a un altre expressió: “barà” (“crear”); assenyala així una implicació més directa de Déu en relació amb
la creació de l’home i la dona.
La representació que fa el Tapís de la creació de l’home i la
dona extreu però les escenes del capítol segon del Gènesi.
Aquest relat diferent en estil i en mentalitat del relat sacerdotal del capítol primer, ens parla de Déu Jahvè d’una forma
més antropomòrfica, implicat com un terrissaire en l’obra de
la creació centrada en l’home. Així el Tapís ens presenta Adam
exercint com a imatge de Déu, donant nom als animals, tenint
d’una forma semblant una funció ordenadora en la creació, i
experimentant alhora la seva singularitat. “Adam non inveniebatur similem sibi” (“Adam no va trobar algú semblant a
ell”), diu la llegenda brodada, desmarcant-se del text corrent

Crist en el centre de la Creació
El gran cercle de la Creació seguint la narració segons el llibre
del Gènesi 1-2, té com a punt focal la imatge del Crist cosmocràtor, envoltat per la referència a la creació primigènia
de la llum. El Tapís fa així una lectura del Gènesi des de la
perspectiva del pensament cristià sobre el paper de Crist en
la Creació; una perspectiva que trobem en diversos textos
del Nou Testament (1Co 8,5-6; Col 1,15-20; He 1,1-4; Jn
1,1-18), però que troba ja les seves arrels en el mateix Antic
Testament en els textos sobre la saviesa de Déu present en
l’obra de la creació.
Aquesta imatge de Crist del Tapís, a l’estil de les representacions del cristianisme antic, s’identifica d’una forma plena
amb Déu Creador. “Sanctus Deus” (“Sant Déu”) és el text del
llibre que Crist té a la mà. El quadre visual es completa amb
la imatge de l’Esperit justament sobre el Crist, donant així al
conjunt una lectura trinitària de l’acció creadora. El pensament dels Pares de l’Església dels primers segles havia anat
enfortint aquesta visió unitària de l’acció de Déu en la creació
i en la salvació, enfront de les visions dualistes de Marció i de
la Gnosi durant el segle II, en les que hi apareixia un gran fossar entre el Déu creador i Jesucrist salvador, entre les realitats
creades i el món dels eons celestials.
Així llegim a Tertul·lià: “Hi ha una regla de fe amb la qual sabem el que hem de professar i defensar. És aquella per la qual
creiem que només hi ha un sol Déu, creador del món, el qual
ha produït totes les coses del no-res, mitjançant el seu Verb
emès abans que tot. Aquest Verb l’anomenem el seu Fill” (De
praescriptione haereticorum, 13). O a Ireneu de Lió hi trobem
aquesta referència a la unitat d’acció del Pare, del Fill i de l’Esperit: “No són els àngels els qui ens han fet i ens han creat... No
podia ser altre que el Verb del Senyor... És amb Ell de sempre el
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Tapís de la Creació.
Cercle central

Verb i la Saviesa, el Fill i
l’Esperit. Amb
ells i per ells ha fet
lliurement i espontàniament totes les coses.
Amb ells parla quan diu: Fem
l’home a la nostra imatge i semblança” (Adversus Haereses, 4, 20, 1).
En el context més immediat de l’elaboració del Tapís de la Creació hi trobem una situació que té una certa semblança amb
la dels primers segles; en aquest cas es tracta de la reacció
enfront de l’adopcionisme sorgit en el segle IX. Aquesta reacció fomentarà les imatges de la Maiestas Domini, que trobem

en les pintures
romàniques
dels
absis, accentuant la divinitat de Jesucrist i la seva
igualtat amb el Pare.
Però fem referència d’una manera
especial als dos textos del Nou Testament més fonamentals sobre el paper de Jesucrist en la creació: l’himne de la Carta als Colossencs i el
pròleg de l’Evangeli de Joan.
Crist, icona del Déu invisible (Col 1,15-20)
La carta de sant Pau als Colossencs incorpora un himne litúrgic de la primera comunitat, en el que hi trobem elements
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seu poder, igualment “arché”, totes les realitats creades. És el
qui té la plenitud. Plenitud, però, que ha passat per la creu,
tenint en compte el darrer verset de l’himne: “Déu volgué
reconciliar-ho tot per ell i destinar-ho tot a ell, posant la pau
en tot el que hi ha, tant a la terra com al cel, per la sang de
la creu de Jesucrist” (Col 1,20).
El Crist del Tapís és denominat “Rex fortis”(“Rei valerós”,
tradueix en el seu estudi M. Castiñeiras), una expressió que
podem contextualitzar en el llenguatge messiànic que, a
més, amb la inscripció “Sanctus Deus”, ens indica una afirmació, com he assenyalat abans, de la plenitud de la divinitat. Però a la vegada convé que no perdem la referència al
Crist salvador, per això no podem desvincular en el Tapís, el
cercle de la creació de les escenes sobre la llegenda de la troballa de la creu, situades en la part inferior. Creació i salvació
s’entrellacen fortament.

que provenen del judaisme, juntament amb alguns altres que
poden provenir del món religiós hel·lenístic. Un fet que té
una semblança amb el mateix Tapís que incorpora els aspectes bíblics amb altres del món antic pagà. Cal remarcar com
precisament el llenguatge poètic i hímnic facilitarà en el Nou
Testament unes expressions teològiques més desenvolupades sobre Jesucrist, l’anomenada “cristologia alta”, que ens
remarca millor la seva unitat amb Déu el Pare, i la seva preexistència. Tots els comentaristes d’aquest himne de la Carta
als Colossencs el vinculen amb les reflexions del judaisme
d’època hel·lenística sobre la Saviesa de Déu, present en la
creació (Pr 8,22-31; Sv 9,2-4); però que alhora té un gir en
el que passa de contemplar el paper preeminent de Crist en
el cosmos, al seu paper de cap del cos de la comunitat dels
creients, l’Església.
“Ell és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota
la creació” (Col 1,15). Crist és la icona, el reflex o resplendor fidel, de Déu. Sant Joan Crisòstom parla al comentar-ho
d’”imatge invisible del Déu invisible”. I de fet la representació de Crist en el Tapís no vol ser una representació del Jesús
terrenal, sinó del Crist Senyor, arrelada en les imatges simbòliques del cristianisme antic. Però convé fer atenció com en
l’himne s’uneix la funció de Crist en la creació amb el paper
salvador de la seva mort i resurrecció. Un mot fa de xarnera
entre una i altra idea: “arche” – principi, origen-: el primer
dels qui retornen d’entre els morts en la resurrecció, és també el qui és a l’origen de la creació, i el que manté amb el
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Crist Logos encarnat (Jn 1,1-18)
Els versets inicials de l’Evangeli joànic recullen també un himne que té la funció de pròleg que és de gran importància per
a la lectura del Tapís, perquè vincula la figura de Jesús directament amb la Paraula, el Logos, i amb els fruits d’aquesta
Paraula d’acord amb el Gènesi: la vida i la llum. També el
pensador jueu del segle I, Filó d’Alexandria, ja havia reflexionat poc abans de la redacció de l’evangeli, sobre el paper de
la Paraula de Déu en la creació i sobre el Logos des del punt
de vista filosòfic. Igualment hem fet referència a les reflexions
sobre la Saviesa de Déu en la creació en els escrits de l’Antic
Testament.
Ara bé el pròleg del Quart evangeli insisteix, en primer lloc,
d’una manera especial en la identificació plena entre el Logos, la Paraula, i Déu: “Al principi existia el qui és la Paraula.
La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. Ell estava
amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res
del que existeix no hi ha vingut sense ell.” (Jn 1,1-3). I, en
segon lloc, es fixa en la realitat encarnada d’aquesta Paraula:
Jesús de Natzaret. Novament, com en els textos de sant Pau,
el pensament de l’evangeli ens presenta el vincle indestriable
entre la salvació de Déu enmig de la història, en Jesús, i la
seva obra creadora: “El qui és la Paraula s’ha fet home i ha
habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de
veritat.” (Jn 1,14).
Així mateix ho sintetitza el Tapís amb la seva imatge de Crist,
figura humana, però alhora sense els trets històrics reals, amb
mantell de porpra (avui perdut el color) i el llibre obert. Ple de
gràcia i de veritat. Paraula creadora i Paraula de saviesa.

L L E I D A

El CAEM, un centre d’estudis artístics
de la Universitat de Lleida al servei dels
bisbats de Catalunya
per GEMMA AVINYÓ i FONTANET

tre a disposició de tothom. Al servei dels centres públics, però
també, per la seva condició de Servei Cientificotècnic de les
universitats catalanes, amb capacitat de prestació a d’altres
institucions, centres i entitas privades. Està al servei del patrimoni artístic del nostre país i, òbviament, ho està també al
servei de l’importantíssim patrimoni artístic de l’Església de
Catalunya.
El CAEM té dues consignes que defineixen molt bé la seva raó
de ser; la primera és d’ordre estrictament professional i metodològic: “ens distingeix el rigor científic i analític”; la segona
respon al tarannà ètic i moral de l’equip humà que hi opera
dia a dia: “vivim per servir” (frase manllevada d’Edith Stein).1
En efecte, en l’esperit de totes les persones i investigadors
que formen part d’un centre públic com el CAEM és importantíssima aquesta prioritària consciència de treballar, sempre,
amb una indeficient voluntat de servei.
Els objectius del CAEM
El CAEM es va formar i es mou a redós d’un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (“Art i Cultura
d’Època Moderna”, exp. 2009 SGR: 354, investigador principal Dr. Ximo Company), que pertany al Departament d’Història
de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida; la seva raó
de ser és fonamentalment investigadora. El seu objectiu és el
coneixement i l’estudi rigorós -i ètic- del patrimoni artístic i cul-

A

llò que és el CAEM
El Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) és un ens públic de les universitats catalanes al servei patrimonial del país.
És un centre de recerca de la Universitat de Lleida especialitzat
en l’estudi del patrimoni artístic. Va néixer l’any 2000 i actualment compta amb un dels gabinets analítics més eficients i
complets de tot el mapa universitari català i estatal. És un cen-

Membres de l’equip del CAEM a les instal·lacions del Parc
Científic i Tecnològic de Lleida, ubicat al turó de Gardeny. El
CAEM compta també amb una seu a l’edifici del Rectorat de
la Universitat de Lleida.
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tural de totes les èpoques, especialment el comprès entre els
segles XIV i XX. Si bé la major part dels seus estudis se centren
fonamentalment en obres pictòriques, el CAEM realitza també
nombrosos treballs en els camps de l’arquitectura (informes
històrics i artístics d’edificis i entorns, per exemple d’esglésies),
l’escultura, l’orfebreria, el teixit o la ceràmica, entre d’altres.
L’any 2005 el CAEM es va configurar, a més, com un Servei Cientificotècnic (SCT) de la Universitat de Lleida, amb
l’objectiu d’oferir els seus serveis a tota la societat, tant a particulars com a institucions, des del rigor i l’especialització científica que caracteritzen el món universitari. Es tracta, per tant,
d’un centre públic únic en tot el territori català, capaç d’oferir
unes prestacions globals a la totalitat de la nostra comunitat
(anàlisi de monuments o d’obres plàstiques molt concretes).
Amb un rigorós esperit de centre públic universitari el CAEM
ofereix serveis d’estudi, assessorament, valoració, taxació,
conservació, restauració, autentificació i certificació d’obres
d’art. Però, sobretot, elabora informes i peritatges rigorosos
que estableixen amb la màxima precisió possible l’estil, la tècnica, el significat històric, la cronologia, l’estat de conservació, l’autoria i per descomptat el valor patrimonial, cultural
i econòmic de les obres que són objecte del seu estudi. Pels
investigadors del CAEM és molt important saber de forma
pública i rigorosament científica el que tenim, qui ho ha fet,
quan s’ha fet, i quin valor té.
Algunes accions del CAEM
A títol de petita selecció esmento a continuació alguns dels
estudis realitzats pel CAEM en l’àmbit del Bisbat de Lleida.
Estudis que també s’han produït en altres àmbits de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), o en bisbats del País
Valencià.
Un dels projectes duts a terme des del CAEM fou l’estudi històric i artístic de l’antic convent dels Carmelites de Sant Josep
Lleida, dut a terme per Isidre Puig i Ximo Company. Aquest treball, previ a la rehabilitació de l’edifici com a seu del Museu de
Lleida: diocesà i comarcal, comprengué, per una banda, una
referència a la història de l’ordre del Carmel i la seva arribada a
Lleida, i per l’altra, la documentació de totes les etapes arquitectòniques del convent, des del punt de vista històric, arquitectònic i artístic. Una història, per tant, que va des de finals
del segle XVI, amb l’inici de les obres, fins entrat el segle XXI.
Fou un encàrrec de la Direcció General de Patrimoni Artístic de
la Generalitat de Catalunya. Aquest estudi es difongué amb la
publicació d’un volum de la col·lecció Quaderns del Museu de
Lleida.2 Altres estudis similars fets pel CAEM foren dedicats a
les esglésies de Rosselló i Artesa de Lleida; i també ha tingut
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actuacions, per exemple, a Balaguer (Bisbat d’Urgell), a Catí
(Bisbat de Tortosa), a Xàtiva (Bisbat de València), a Alcover (Arquebisbat de Tarragona), a Barcelona, València i a les Illes. Més
específic fou el treball realitzat al voltant de l’edifici i les pintures murals del Santuari de la Mare de Déu del Merli d’Alguaire.
L’estudi consistí en l’anàlisi històrica i l’evolució constructiva del
santuari i la imatge de la Mare de Déu del Merli (a càrrec de
Francesc Fité); l’estudi de les dues pintures murals a ambdós
laterals de l’altar i la seva component històrica (a càrrec d’Isidre
Puig i Thaïs Rodés), i l’anàlisi arquitectònica de l’edifici i el seu
entorn, i la relació urbana amb la vila d’Alguaire i els altres
punts religiosos de la vila (a càrrec de Jaume Farreny et al.). En
aquesta ocasió, la difusió es dugué a terme mitjançant la realització d’una exposició a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(abril 2012), que duia el mateix títol que el projecte de recerca.3
Un altra important iniciativa del CAEM vinculada amb el Bisbat de Lleida, fou la publicació en 4 volums d’Arrels Cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la
societat de Lleida, dirigit per Romà Sol, Carme Torres i Ximo
Company, i realitzat per quasi un centenar d’especialistes.
Sense la base científica i operativa del CAEM aquesta obra no
s’hauria realitzat. Segurament es tracta de l’estudi històric i
artístic més complet que mai no s’ha fet al voltant de qualsevol dels bisbats catalans. S’hi troben aquí estudis d’història de
l’Església de Lleida (des dels seus inicis al segle IV fins als nostres dies), amb referències, per exemple, als noms cristians del
nostre territori (topònims), a la miniatura, arquitectura, pintura, escultura, orfebreria i iconografia, a nombrosos escrits
i textos d’espiritualitat cristiana, a qüestions d’indumentària,
litúrgiques, hospitalàries, i també als ordres religiosos de Lleida, entre moltes altres qüestions. Una obra magna que a data
d’avui continua sent un inqüestionable paradigma dels estudis històrics i artístics de l’Església de Catalunya.4
Més enllà d’aquests treballs realitzats en col·laboració i al
servei del Bisbat, el CAEM també ha dut a terme altres estudis vinculats al patrimoni artístic religiós en general. Un dels
casos més mediàtics fou la descoberta de l’Estudi de Crist
(1883) de Joaquín Sorolla, un llenç pintat durant la seva
etapa com a estudiant a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Carles de València. L’obra fou sotmesa a diverses anàlisis materials no invasives i també a un rigorós estudi comparatiu
dels seus trets estilístics, el qual conclogué amb una atribució
sense cap mena de dubte a Sorolla, de manera que la peça
fou inclosa en el catàleg raonat del pintor.5 Una altra obra
rellevant estudiada al nostre centre fou el llenç Sant Jeroni
estudiant, obra mestra de José de Ribera, procedent d’una
col·lecció particular catalana.6

El CAEM va participar en l’estudi de les pintures de la volta
de l’absis de la Catedral de València, redescobertes el 2004
sota una estructura barroca.
Es tracta de la primera manifestació pictòrica del
Renaixement a la Península.

A l’esquerra, fotografia amb llum visible de l’obra La Verge
de la Llet, d’un artista anònim valencià, seguidor de Paolo
da San Leocadio; a la dreta, la mateixa imatge a través
dels rajos ultraviolats, els quals permeten veure repints i
intervencions que ajuden a la programació d’una millor
conservació i a la possible restauració de la peça.

Els mètodes analítics del CAEM
La recerca que fa el CAEM és eminentment pràctica i aplicada
davant l’obra d’art. Els seus investigadors treballen sempre en
directe i a peu d’obra. Els seus estudis consisteixen, en primer
lloc, en la documentació in situ de totes les característiques visibles d’una obra d’art. S’examina detingudament la seva tècnica,
els materials compositius i el seu estat de conservació. Posteriorment, en el cas de la pintura i l’escultura, s’exploren totes
aquelles característiques que tot i no ser directament visibles per
l’ull humà, resulten també indicatives tant de l’estil i de la metodologia del creador, com de les circumstàncies en què l’obra
va ser creada i de les seves transformacions en el temps, informació fonamental per un estudi rigorós. Per a això el CAEM
disposa de la tecnologia més avançada: càmeres fotogràfiques
d’alta resolució, equip d’infraroigs SINAR, làmpada de Wood o
làser RAMAN d’anàlisi molecular. Un cop recollida tota aquesta informació, la missió dels seus investigadors consisteix en la
interpretació de les dades per tal d’arribar a conclusions certes.
Amb aquest mètode de treball s’han realitzat nombrosos estudis pictòrics com els d’un llenç amb la Resurrecció de Llàtzer, atribuït pel CAEM al pintor genovès del segle XVII Simone
Barabino, o la taula Sant Joan Baptista i Balaam, incorporada

també al corpus del Mestre de Palanquinos, un pintor actiu
durant el segle XVI a la zona de Lleó. Sovint, els informes
científico-tècnics del CAEM van acompanyats d’una valoració
econòmica de les obres en el mercat de l’art actual, en funció
dels resultats de la seva cotització en subhastes públiques.
És molt important que un centre públic universitari lideri de
forma ética, neutra, objectiva i rigorosa el maneig de totes
aquestes dades reals del patrimoni artístic i cultural.
Pel que fa a l’escultura, a més de la identificació de diverses
peces escultòriques del Renaixement i del Barroc de diverses
col·leccions catalanes i hispanes, el CAEM ha estudiat una interessant figura de pasta dura feta a base de guix de modelar
i estopa, policromada, que representa una Verge amb el Nen,
neogòtica (c. 1900), relacionable amb un taller barceloní que
reinterpreta amb una certa autonomia i personalitat pròpia
l’esperit devocional de l’Escola d’Olot.7
Al servei dels bisbats de Catalunya
De tot el que s’ha anat esmentant resulta evident que el CAEM
ha de continuar prestant nombrosos serveis a la totalitat dels
bisbats de Catalunya (catalogació i estudi de monuments,
esglésies, estudi d’obres plàstiques individuals, organització
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Estudi del Retaule Major de la Col·legiata de Santa Maria la
Major de Bolea, Osca (1490-1503). Moltes obres s’analitzen
a la seu del CAEM del Parc Científic de Lleida, mentre que
per altres estudis, com és el cas de Bolea, generalment
d’obres de grans dimensions, els nostres tècnics es desplacen
fins a la ubicació de la peça.

Mitjançant un conveni entre el CAEM, l’Hospital Universitari i
la clínica Perpetuo Socorro de Lleida, algunes de les obres en
estudi són sotmeses a l’anàlisi mitjançant raigs X, tècnica no
invasiva que permet penetrar fins les capes més profundes
de l’obra. En aquest cas, es tracta d’una Pietat de Luis de
Morales d’una col·lecció particular.

d’exposicions...).8 És extraordinària la riquesa i la bondat que
podria produir-se amb noves possibles col·laboracions entre un centre universitari com el CAEM i les Delegacions de
Patrimoni dels Bisbats de Catalunya, o amb la mateixa fèrtil activitat endegada per Catalonia Sacra. És d’agrair i celebrar que a les universitats catalanes tinguem un centre de
recerca tan complet com aquest. És d’agrair que entre tots,
també des de la Universitat, es treballi cada dia més per la
conservació, protecció, promoció i difusió del patrimoni cultural i artístic de l’Església del nostre país. És molt important
garantir l’existència en el nostre país d’un centre universitari
d’aquestes característiques: http://caem.udl.cat

 A.VV.: El Santuari de la Mare de Déu del Merli, Alguaire, 2011.
3 A
4 SOL, Romà; TORRES, Carme; COMPANY, Ximo (dirs.): Arrels Cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la
societat de Lleida, 4 vols., Lleida, 2007-2009.
5 COMPANY, Ximo; AVINYÓ, Gemma: Joaquín Sorolla. Estudio de
Cristo, Informe inèdit del CAEM, Universitat de Lleida, 2012 (41
pàgs.); en curs de publicació.
6 COMPANY, Ximo; ARGELICH, María Antonia: José de Ribera. San
Jerónimo estudiando, Informe inèdit del CAEM, Universitat de
Lleida, 2011 (47 pàgs.).
7 COMPANY, Ximo; REGA, Iván: Taller imaginero catalán. Virgen
neogótica, Informe inèdit del CAEM, Universitat de Lleida, 2012
(29 pàgs.).
8 Membres del CAEM es van responsabilitzar de l’exposició més
visitada de les més de 10 edicions de “La Llum de les Imatges”,
celebrada a Xàtiva el 2007 amb 625.000 visitants; vegeu COMPANY, Ximo; PONS, Vicente; ALIAGA, Joan (comissaris i ed. a cura
de): Exposició La Llum de les Imatges. Lux Mundi. Xàtiva 2007, 2
vols., Madrid, 2007. Vegeu també la realitzada a Gandia el 2009:
COMPANY, Ximo y ALIAGA, Joan (comissaris i dirs.): San Francisco
de Borja Grande de España. Arte y espiritualidad en la cultura hispánica de los siglos XVI y XVII, Gandia, 2011, amb més de 45.000
visitants.

1 C
 OMPANY, Ximo; PUIG, Isidro; ARGELICH, María Antonia: CAEM.
Centre d’Art d’Època Moderna: estudios y expertise de pintura y
obras de arte, Lleida, 2011, p. 29. Cfr. STEIN, Edith: Vivimos para
servir. La juventud de Edith Stein, Saragossa, 2005.
2 PUIG, Isidre; COMPANY, Ximo: Els Carmelites descalços a Lleida,
el convent de Sant Josep, col. “Quaderns”, vol.1, Lleida, 2009.
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SANT FELIU
DE
L L O B R E G AT

El dimoni encadenat per sant
Bartomeu
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

A

mb motiu de l’exposició celebrada els últims dies de l’any
2011 a la parròquia de Molins de Rei del retaule original
procedent de Sant Bartomeu de la Quadra (actualment del
bisbat de Sant Feliu de Llobregat), de l’escola o taller de
Jaume Huguet o de la família dels Vergós (segle XV) i que
es troba custodiat a la Pia Almoina, aquest Museu Diocesà
de Barcelona endegà diversos estudis i àdhuc la restauració
d’algunes de les seves taules per l’equip format per Beatriu
Montobbio i Mercè Algueró. Tots els que visitaren l’exposició
i també les restauradores, quedaren bocabadats per dues
coses: com podia un personatge (sant Bartomeu) mantenirse dempeus sense pell i continuar predicant, i com podien
pintar un dimoni tan recargolat, fastigós i tan encadenat als
peus de sant Bartomeu. El primer enigma quedava esvaït
explicant que la macabra escena de veure un sant al qual li
ha estat arrencada la pell era una simple llegenda que volia
expressar que a sant Bartomeu li agradava tant predicar,
que fins i tot abans de la seva mort ho feia, i per això es
pot dir que, segons l’expressió popular, “es va deixar la pell
predicant”. Òbviament estem parlant d’una llegenda, però
no hem de minimitzar els fets, ja que les llegendes són la
poesia de la història i, per tant, són un llenguatge diferent
que cal entendre i llegir des del nucli dels fets, o sigui que

Escola o taller de Jaume Huguet o de la família dels Vergós
Retaule de Sant Bartomeu. Sant Bartomeu amb un ganivet
en una mà i un llibre en l’altra. Amb la cadena porta lligat
un dimoni als seus peus. Tremp sobre taula, amb aplicació
d’entelat abans de policromar, assegurant així la unió entre
les taules, creant una trama segura com a preparació de les
capes pictòriques. Finals segle XV. Provinent de l’església
parroquial de Sant Bartomeu de la Quadra (Molins de Rei).
Museu Diocesà de Barcelona. Núm. Inventari 48, 49 i 50

el nostre apòstol s’ho va deixar tot, fins i tot la pell, en
testimoniar el regne de Déu i l’evangeli de Jesucrist.
El segon enigma s’esvaeix llegint el llibre “Llegenda sanctorum” de l’autor medieval Jacobo de Voragine. El diable
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Taula central del retaule de Sant Bartomeu, representat amb un ganivet en una mà i un llibre a l’altra. Amb la cadena porta lligat
un dimoni als seus peus.146 cm x 95,7 cm. Núm. 48

estava encadenat, i així diu: “Després l’àngel va dir: ‘El dimoni, obligat per l’apòstol, ha fugit al desert; però abans
que sortiu d’aquí vull que el veieu amb els vostres propis ulls;
perquè en veure’l no us espanteu, dibuixeu sobre els vostres
fronts un senyal semblant a la que he gravat sobre els murs
d’aquest temple’. Tot seguit els va mostrar una bèstia més
negra que el sutge; la seva cara era angulosa; la seva barba,
embullada; tot el seu cos, des del bescoll fins els peus, era
cobert de crineres; la seva mirada llançava espurnes similars
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a les que brollen del ferro incandescent; de la seva boca i
de les conques dels seus ulls sortien flamarades de sofre; les
seves mans romanien lligades a l’esquena amb cadenes de
foc. L’àngel es va encarar amb ell i li va dir: “Per haver obeït
l’apòstol i trencat les imatges dels ídols abans d’abandonar
aquest temple, et deixaré anar, i t’ordeno, com ell et va ordenar, que tornis al desert deshabitat, a aquell desert on no
habita cap home, i que romanguis allà fins el dia del judici”.
En aquell mateix moment van caure les cadenes que subjec-

taven les mans del diable; aquest va fugir bramant, produint
en fugir estrepitós terrabastall, i l’àngel del Senyor, davant
de tothom, va tornar al cel volant. Tot seguit van rebre el
baptisme el rei, la seva esposa, els seus fills i tot el poble».
El dimoni és fastigós, però també cal dir que mai deixa
d’encuriosir el visitant, especialment perquè és molt astut
i molt difícil d’immobilitzar. Per les nostres terres conviuen
moltes llegendes i àdhuc mites absurds referits als diables.
Tots ells es plasmaven en els costumaris i en l’art. Caldrà,
per exemple, tenir molt presents els mites dels càtars, que
tant es perllongaren en el temps per les nostres terres. Mireu el següent mite, que es començà a popularitzar explicant-lo en veu baixa i amb molta por ja al segle XII i s’anà
estenent fins al segle XIX en algunes masies; era relatat pels
avis o àvies, possiblement a la vora de les llars de foc durant
les tardes d’hivern en les altes muntanyes. Diu així: “L’avi
càtar Pere –qui parla és un testimoni del procés que està en
els nostres arxius– explicà que, al principi el Pare celestial
havia fet tots els esperits i ànimes en el Paradís, i aquests
esperits i ànimes estàvem amb el Pare celestial. Després, el
diable anà a la porta del Paradís i malgrat els seus desitjos,
va haver d’esperar mil anys abans d’entrar. Després es valgué d’un ardit per introduir-se. Un cop a dins del Paradís,
intentà persuadir els esperits i les seves ànimes creades pel
Pare celestial, dient-los que no gaudien del veritable bé, degut al seu sotmetiment al Pare celestial. Els aconsellà que si
volien seguir-lo i entrar en el seu món, ell els posaria en possessió de tots els béns d’aquell món visible: camps, vinyes,
or, plata, dones i la resta. Seduïts per aquests arguments,
els esperits i les ànimes que estaven al Paradís, van seguir
el diable”.
Segueix el relat de la caiguda dels àngels pervertits; caiguda tan copiosa com si fos una gran tempesta que durà
nou dies, fins el moment en què Déu, a la fi, adonant-se,
tancà amb el seu peu el forat que els permetia escapar-se.
Un cop a la terra, els àngels o ànimes s’adonaren del frau
del Maligne i de la falta que havien comès, i entonaren un
dels càntics celestials. Satan, furiós, els increpà: “Us vestiré
de túniques d’oblit que esborraran tot record de la vostra
estança a Sió (la Jerusalem celeste). I així ho va fer, donantlos uns cossos”.
Un altre mite fa d’Adam l’origen d’aquest estrany híbrid
que és l’home. Adam –àngel celeste enviat per Déu a espiar
Lucifer– hauria estat capturat pel Maligne i tancat en un cos
de fang. La seva unió carnal amb Eva l’hauria empresonat
eternament en la matèria a ell i a tots els seus descendents.
D’un mite es mantenen les mateixes constants: Si l’ànima

Detall d’un carrer del retaule de Sant Bartomeu, on es
representa la destrucció dels ídols, en els quals representa que
habitaven els dimonis. 249 cm x 76 cm. Núm. 49

és una criatura divina, el cos és del déu Maligne, seductor
o botxí. I aquest cos –aquesta fètida túnica– fet a base de
matèria satànica, es reprodueix per l’acte carnal, per l’acte
més material que hi ha. La unió carnal és tant més perversa
quan asfixia el record de la Jerusalem celestial. Tot plegat un
reguitzell de barbaritats, com la que fa que el dimoni faci
força cap a terra en la balança amb la qual l’arcàngel sant
Miquel mesura les obres bones i les dolentes en el judici
final.
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S O L S O N A

Procés de conservació i restauració de la Marededéu del
Solà de Lloberolas
per CLAUSTRE AUGÉ SERRA
						
La Marededéu del Solà és una peça d’origen romànic que és
venerada des d’època medieval en la mateixa església de Santa Maria del Solà, també de factura romànica, situada en el
disseminat de Lloberola que pertany al municipi de Biosca (la
Segarra). Es tracta d’una figura sedent amb l’Infant Jesús a la
falda del seu genoll esquerre i que estan situades en una posició
totalment frontal. En la decoració dels vestits hi predomina el
daurat de fons amb una decoració geomètrica i floral aplicada seguint dues tècniques: l’estofat i el llamat, decoració molt
freqüent en el Barroc. En el vel que surt de sota la corona de la
Verge, i que continua a la falda, hi trobem l’estofat: en aquest hi
ha representada una decoració floral acabada amb una sanefa
geomètrica pintada a punta de pinzell -amb una tonalitat blava i
feta amb pintura al tremp-. El llamat es troba en la túnica de la
Marededéu amb un dibuix geométric pintat amb una laca vermella, i també en la del Nen Jesús amb una tonalitat ataronjada
feta al tremp. Als dos laterals del tron hi ha una policromia blava
–pintura al tremp de cola-, amb unes estrelles pintades de color
blanc. En el revers, la policromia és també un tremp de cola de
tonalitat blava –fet de forma molt irregular i transparent.
Les intervencions anteriors
Estem davant d’una talla romànica transformada completament en l’època barroca i amb les carnacions repintades al s.
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Dos aspectes de la imatge abans de la restauració © CRBMC.
Carles Aymerich.

XX. La talla original està desfigurada pels afegits posteriors
que incorporen –en l’esmentada època- una tela encolada en
la zona dels cabells i del vel de la Verge que crea uns volums
nous, i també per una gruixuda capa de preparació amb una
decoració a base de daurat, on podem observar dues tècniques diferents: l’estofat i el llamat.
Tota la superfície de la corona de la Verge, els cabells i el vel
estan modelats per un gruix de teles superposades. Aquests
nous volums incorporats en el Barroc estan coberts per un
capa de preparació, i la policromia o daurat. La part frontal
de la corona de la Verge i el cabell del Nen estan pintats amb
purpurina, de forma maldestra i amb nombrosos regalims. Les
carnacions i el cabell de la Verge es troben repintats amb una
pintura moderna -semblant a la d’un esmalt per la seva brillantor-. Les repintades fetes en la cara de la marededéu i del
Nen, -i també en la mà dreta d’ambdues figures- són molt barroeres, i donen a les imatges unes faccions molt poc agraïdes.

la base de la figura de fusta de pí i en el lateral dret del tron,
també hi constatem nombrosos forats.
Capa de preparació
Tot el conjunt està recobert d’una gruixuda capa de preparació blanca, l’estat de conservació de la qual és molt deficient.
N’és la causa la manca de cohesió amb el suport i la pèrdua
en molts llocs. També podem observar en diferents zones que
la fusta ha estat recoberta per una tela, col·locada abans de
donar-hi la capa de preparació. A causa del moviment de la
fusta i de la falta d’adhesió amb el suport, la capa de preparació s’ha separat en forma de bloc compacte i ha creat uns
clivellats molt marcats que es poden observar en la policromia
i el daurat. Finalment constatem també en la part frontal pèrdues importants de suport i de policromia que afecten greument la lectura del conjunt.

Dos aspectes de la imatge després de la restauració ©
CRBMC. Carles Aymerich.

Estat de conservació
Suport:
Les analítiques realitzades en el suport ens assenyalen dos
tipus de fusta. La fusta del tron de la Verge i de la base
de l’escultura és d’una conífera, en aquest cas fusta de pi;
la resta de la talla és d’una frondosa i podria ser d’alba o
pollancre.
La imatge en raigs X ens mostra la forma constructiva del
conjunt. Hi observem cinc claus de forja que subjecten els
dos laterals de el tron de la Verge: dos al costat esquerre i tres
al dret; i tres claus més que n’aguanten la base. N’observem
també un altre en el braç esquerre de la Verge i un darrer
en el braç esquerre del Nen. Podem concloure doncs que la
figura està tallada en un sol bloc i que per construir-ne el tron
s’hi han utilitzat uns taulons de fusta –dos a cada lateral-,
que han estat clavats al bloc central. A més, en la imatge en
raigs X es fan visibles galeries internes d’insectes xilòfags. En

Capa de policromia i superficial
El daurat en conjunt es troba en bon estat de conservació.
Observem, però, desgast en la policromia d’algunes zones
com la de la túnica de la Marededéu i la del Nen; hem d’assenyalar també l’acumulació de pols i de bruticia a la zona dels
peus de la Marededéu.
La tècnica d’execució de la policromia sobre el daurat és principalment un tremp de cola, a excepció feta d’una laca vermella en la túnica de la figura i d’una de verda en la corona.
La tècnica d’execució polícroma del lateral dret del tron de la
Verge és diferent a la resta la capa de preparació: en aquesta
darrera, és molt fina i l’adhesió al suport és deficient. Hi observem també un clivellat petit, i els aixecaments són en forma de petites escates. En aquest cas la tècnica és un tremp de
cola igual que la capa de policromia blava que cobreix tot el
revers. Cal esmentar, a més a més, que les pèrdues en aquesta
zona són nombroses i deixen la fusta a la vista.
Procés de conservació-restauració
L’estudi i el procés de conservació-restauració s’han realitzat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC), que ha posat a la nostra disposició l’espai-taller i
seus serveis tecnicocientífics per tal de dur a terme en les millors condicions possibles l’esmentat treball.
Desinfecció
La imatge ha estat introduïda dins una càmera d’anòxia
durant 30 dies. Un cop acabat aquest període de temps
realitzem una desinfecció preventiva per injecció i impregnació en els llocs on podem accedir a la fusta vista –en la
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Imatges en raigs X. © CRBMC. Carles Aymerich. Muntatge fotogràfic.
Localització en la imatge de les intervencions rebudes al llarg del temps.

base, en el lateral dret del tron i en alguna escletxa de la
part posterior.
Fixació
Pel que fa a la fixació de la capa de preparació i policromia ha
estat realitzada amb cola orgànica i ha estat introduïda pels
clivellats i per la separació de la capa de preparació.
Neteja
Primer de tot hem practicat cales en diferents llocs policroms
per tal de buscar una possible pintura original. Aquestes cales
les hem realitzat en set punts diferents de la policromia de la
imatge i han estat fetes a punta de bisturí. El resultat -per la
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informació que n’hem obtingut- ha determinat les zones on
realitzar una simple neteja superficial de la policromia i daurat,
i les zones en les quals el procediment més adient és el d’eliminar les repintades per recuperar-ne el policrom subjacent.
En algunes de les cales hi hem trobat restes de policromia
original romànica –lateral esquerre del tron-, i el criteri que
hem seguit, pensant en la presentació final, és de deixar-ne
un testimoni.
També cal remarcar que les proves realitzades en les carnacions ens informen que sota la repintada moderna de les
cares hi ha una altra policromia també moderna però de
més qualitat pictòrica. Així decidim eliminar la repintada en
la cara de la Marededéu i el Nen, i també en la mà esquerra

de les dues figures. Cal finalment assenyalar que en la policromia recuperada de la cara de la Verge hi ha restes del
perfilat dels ulls i de les celles.
La cala realitzada en el cabell de la Verge ens mostra que sota
la repintada de color marró hi ha una policromia també del
mateix to feta amb oli, i d’una millor qualitat pictòrica -possiblement d’època barroca-. Decidim doncs eliminar la repintada amb la barreja de dissolvents i recuperar la policromia
subjacent.
El resultat obtingut en aquestes cales ens ha donat una informació que hem tingut en compte a l’hora de realitzar la neteja, cosa que en determinarà la presentació final de la peça.
En la resta de policromia i daurat –vestits de la Verge i Nen
– hem realitzat una neteja superficial amb una emulsió grassa. Aquest sistema de neteja aquós ens permet introduir un
element com l’aigua, amb una mínima proporció, en un dissolvent. A més, aquest sistema de neteja ens ajuda a eliminar
els elements contaminants superficials adherits al daurat i a
la policromia, respectant sempre, és clar, la protecció original
del daurat .
Estucat
Realitzem la reconstrucció volumètrica de les pèrdues de capa
de preparació i policromia. A causa del gruix de la capa de
preparació existent, el desnivell en les llacunes és gran. Li
donem una primera capa de preparació amb pasta de fusta
soluble a l’aigua per donar gruix als desnivells de les pèrdues.
Seguidament finalitzem l’estucat amb cola de pell rebaixada i

n’anivellem les pèrdues a la policromia de la imatge.
Envernissat
Donem una primera capa de vernís amb paletina per garantir-ne l’estabilitat, la reversibilitat i la durabilitat. La segona
capa de vernís la realitzarem al final de la intervenció, un cop
acabat el procés de reintegració.
Reintegració i presentació final
A causa de les grans dimensions de les llacunes a reintegrar,
hi descartem una intervenció il·lusionista. Les restes de capa
de preparació de les faltes tenen una tonalitat molt blanca;
per això també n’excloem de realitzar-hi el criteri arqueològic. El criteri doncs que creiem més encertat és el de recrear
una zona neutra i l’opció que hem triat és la de reintegrar
les llacunes estucades amb el sistema anomenat “abstracció cromàtica”. L’objectiu d’aquesta intervenció consisteix en
reparar formalment i cromàticament la llacuna, cosa que en
permet diferenciar la relació amb l’original, i sobretot l’acaba
d’integrar perfectament en el seu context. L’encreuament de
ratlles de colors degudament seleccionats provoca un fenomen òptic que crea un lligam amb els colors existents.
Per concloure cal assenyalar que el nostre objectiu ha estat
el de realitzar una intervenció que ha(uria) d’ésser completament neutra: no ha d’aportar res nou i ha de mantenir la
unitat cromàtica de l’obra. Així doncs, hi ha d’haver una clara
diferenciació respecte de l’obra i al mateix temps s’hi ha d’integrar completament.

21

TA R R A G O N A

Les bigues gòtiques del convent del
Carme de Valls
per ÀNGEL GASOL SEÑORÓN

						

A

finals de 2011 foren descobertes unes bigues gòtiques
al sostremort del costat de l’Epístola del transsepte de
l’església barroca del convent del Carme de Valls1. En aquell
espai s’observaren restes de policromia en 12 de les bigues
que suporten la teulada (sanefes decoratives, escuts de
la ciutat i familiars, restes de bestiari medieval i cal·ligrafia
gòtica); així, s’inicià l’estudi i anàlisi detallat de cadascun dels
elements localitzats, arribant finalment a la conclusió que la
ubicació actual no és la originària sinó que foren reaprofitades
com a nou material de construcció quan s’aixecà la coberta de
l’església que avui conservem. Aquesta reutilització comportà
que les bigues fossin dividides en tota la seva longitud, essent
fragmentades les originals en 2 o 3 de menys llargada.
En general, les bigues presenten 3 motius pintats (un
de central i dos de laterals) als quals hi hem d’afegir la
iconografia que apareixia als seus extrems i de la qual se n’han
conservat algunes mostres; tot plegat dibuixat sobre unes
franges horitzontals vermelles i grogues que ressegueixen
tota la llargada de les bigues. Per poder descriure les bigues
policromades localitzades, s’ha establert una relació dels
temes pintats posant-los en relació amb d’altres teginats
medievals conservats.
Motius geomètrics. La simetria és una tendència que domina
tota la decoració en allò referent a la seva composició. Amb
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Escut familiar amb camp vermell i un castell o casa forta al
seu interior. D’ella se’n destaca l’alta torre de l’homenatge
i el colom que corona la seva teulada. (Foto Àngel Gasol ©
Arquebisbat de Tarragona)

tot, els motius geomètrics no es converteixen en el motiu
principal de la representació.
Motius vegetals. La decoració vegetal la formen unes senzilles
fulles d’una herba fetgera que emmarquen els escuts i motius
que hi apareixen.

Motius zoomòrfics o bestiari. En aquest apartat s’han inclòs
totes les representacions animalístiques localitzades a les
bigues descobertes encara que estrictament no formessin
part d’un bestiari2 a l’ús. Així parlem d’animals reals i d’éssers
fantàstics. D’entre els primers trobem el colom i el peix.
Les aus són els animals reals més representats en la iconografia
gòtica. Acostumen a ser força realistes tot i que de vegades
les seves representacions són molt més esquemàtiques. En
el nostre cas parlem segurament d’un colom com l’au que
es repeteix en la decoració (apareix sobre el castell a l’escut
familiar).
Juntament amb el colom s’han localitzat cinc peixos,
fàcilment identificables per la seva forma i les seves escates.
De fet, d’ells sols un s’identifica clarament en la seva totalitat,
però el dibuix i les formes que es veuen en els altres ens
porten a afirmar que es tracta del mateix animal. El peix és
un dels símbols més antics, utilitzat ja pels primers cristians.
En el nostre cas, però, la seva presència dins el camp d’un
escut faria referència a algun llinatge familiar que afavorí la
comunitat conventual carmelitana.
Pel que respecta la fauna fantàstica que descriuen els bestiaris
medievals, l’animal que apareix més freqüentment és el drac
com a monstre alat en les seves més variades tipologies (cos
d’au, cua de rèptil, boca oberta amb llengua bífida, potes
d’àguila o lleó, ...). Fos com fos, aquest tipus de bèsties són
símbol de brutalitat, carnalitat i perversió sense límits.
En el nostre cas s’ha llançat la hipòtesi de les possibles boques
d’uns dracs, una possibilitat que ara mateix necessitaria d’un
estudi més acurat que ho acabés de confirmar. La hipòtesi,
malgrat tot, la basem en la importància i presència que a
Catalunya té aquest animal i en els paral·lelismes que trobem
amb d’altres exemples d’època conservats integrament, com
el frontal d’altar de Sta. Margarida de Vilaseca (MEV), el
St. Jordi matant al drac d’en Bernat Martorell (Chicago, Art
Institute), o bé el drac que apareix al retaule de Sta. Clara d’en
Lluís Borrassà (MEV), entre d’altres.
Motius cal·ligràfics o epigràfics. Aquí s’han d’incloure les
inscripcions fetes amb caràcters gòtics, una decoració
poc freqüent i se’ns dubte interessant per poder establir
una datació a partir del tipus de lletra3. En el nostre cas, la
inscripció IHS es repeteix amb freqüència, una clara referència
a l’expressió llatina Iesus Hominum Salvator: “Jesús salvador
dels homes”. Juntament amb aquest monograma, trobem
el nom de Jesús en grec IHCOYC, abreviatura de la paraula
Ihcoyc Xpictoc, i que aquí ens apareix en la seva forma XPS:
“Jesucrist”. Les característiques cal·ligràfiques que presenten
les lletres fa que la seva datació es pugui situar a finals del

segle XIV o principis del XV, un fet que vam poder precisar en
localitzar la documentació corresponent.
Motius heràldics. Durant l’Edat Mitjana, els temes heràldics
apareixen per deixar constància dels llinatges familiars que
encomanaven i sufragaven les obres. A més, cal referir-se a
les Quatre Barres Catalanes, símbol de la monarquia, que de
vegades no apareixen completes en la mateixa cara, sinó que,
com en el nostre cas, es desdobleguen per la totalitat de les
cares.
A les bigues descobertes s’han localitzat 2 blasons familiars
(el castell amb el colom, d’una banda, i el peix, de l’altra);
símbols que ens parlen de dues famílies que aportaren
algun donatiu o benefici econòmic per les obres del convent
carmelità. Durant l’Edat Mitjana vallenca han estat diverses
les famílies i el personatges que podríem relacionar amb
aquests blasons per simple relació parlada dels cognoms:
Miralpeix, Castelló, Palasín, Masdovelles, Safortesa, Castlar,
... entre d’altres. Establir a hores d’ara una relació directa
entre algun d’aquests personatges i els escuts localitzats és
una tasca complicada que necessita un temps del que ara no
disposem.
Pel que fa a l’escut de Valls aparegut a les bigues, val a dir
que aquest es presenta en la seva forma tradicional4. La seva
senzillesa ens fa pensar en poder situar aquesta representació
com a una de les més antigues conservades (en pintura sobre
fusta se’ns dubte la que més).
Un cop analitzats els motius iconogràfics presents a les
bigues només queda parlar de l’autor de les mateixes.
Gràcies a les aportacions fetes per Isabel Companys s’ha
pogut esbrinar el nom de l’autor que s’encarregà de la
decoració pictòrica de les nostres bigues, Bartomeu Lunell,
un pintor de Barcelona casat amb una tal Valença amb la que
va tenir com a mínim dos fills, Francesc i Isabel. Fill i hereu
universal de Guerau Lunell (de Barcelona), pintor d’escuts
heràldics, en Bartomeu deuria d’aprendre l’ofici de mans del
seu progenitor. Els documents localitzats a l’Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona5 són d’una banda, el contracte i, de
l’altra, una àpoca. D’ambdues fonts s’extreuen les següents
conclusions.
El contracte per començar la tasca es signà a Barcelona el 21
d’abril de 1400 entre el pintor barceloní Bartomeu Lunell i
fra Jaume de Vallirana, de l’Orde Carmelitana, procurador de
fra Berenguer Oliver, que s’entén que és el representant del
convent del Carme de Valls.
Amb data 23 d’abril de 1400 es signà un rebut (àpoca) de 15
florins a favor de Bartomeu Llunell com un primer pagament
que rep del total pactat en el contracte del 21 d’abril per
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Malgrat que hagi perdut alguna part de la seva policromia,
en aquest cas identifiquem l’abreviatura de la paraula grega
Ihcoyc Xpictoc, que aquí ens apareix en la seva forma XPS:
“Jesucrist”. (Foto Àngel Gasol © Arquebisbat de Tarragona)

Tot i el seu mal estat de conservació és fàcilment identificable
l’escut de la ciutat de Valls. (Foto Àngel Gasol © Arquebisbat
de Tarragona)

l’obra pictòrica que ha de realitzar.
Un cop estipulats aquests requisits s’entén que el nostre
pintor viatjà a Valls a finals d’abril del mateix any per iniciar la
feina per la qual havia estat contractat.
En la documentació queda especificat que la feina a realitzar
consistia en la decoració pictòrica de “quinque archades
tegiminis, sirve del teginat, ecclesie monasterii sancte Marie
[de Carm]elo ville de Valls”, és a dir, que Lunell ha de pintar el
teginat de la coberta de 5 trams de l’església del convent del
Carme de Valls.
El darrer document, datat el 30 d’agost del 1400 novament
a Barcelona, especifica que el nostre pintor va rebre de mans

de fra Jaume de Vallirana la quantitat de 20 florins d’or en
concepte de la feina realitzada a la coberta de l’església del
convent, quedant, s’entén, el pagament finalitzat.
D’aquest darrer document se’n desprèn, llavors, que l’obra
ja ha estat finalitzada i que el preu total cobrat per Bartomeu
Lunell va ser de 35 florins d’or.
L’obra per pintar la coberta de la nau de l’església del Carme
de Valls es va dur a terme, doncs, entre abril i agost de
l’any 1400, uns mesos en que Lunell s’hostatjà amb tota
probabilitat a la nostra ciutat.
Seguint el fil de la investigació s’ha arribat al llibre de la Claveria
escrit per Pere Carbonell l’any 14006 on hi trobem dues
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Part central d’un
escut amb un
peix a l’interior
del seu camp.
S’hi poden
apreciar les
barbes de la seva
part inferior així
com la seva cua
i les escames al
seu cap. (Foto
Àngel Gasol ©
Arquebisbat de
Tarragona)

anotacions (15 de juny i 19 de juliol de 1400 respectivament)
que ens vinculen a Lunell a l’obra del convent del Carme,
arribant a anomenar-lo “lo pintor del Carme”, una dada
que desvetlla qualsevol possible dubte sobre l’autoria de la
decoració pictòrica de l’església carmelitana. A més, ambdós
textos ens indiquen que en diversos moments entre abril i
agost del 1400 (quan treballa per l’obra del Carme), Lunell
realitzà d’altres feines relacionades amb la posada a punt
dels elements que havien de sortir en processó per la festa
de Corpus.
Amb aquest treball s’ha pretès, primer, posar en valor les 12
bigues amb restes de policromia d’època gòtica localitzades
al sostremort de l’església barroca del Carme de Valls, i,
segon, certificar la mà de Bartomeu Lunell com a mestre del
conjunt. Tot plegat, una informació que ens ha de permetre
de conèixer i comprendre millor la importància patrimonial
del conjunt conventual del Carme, un bé arquitectònic que
de segur en breu ens oferirà noves sorpreses que acabaran
de justificar (si és que en algun moment ho ha necessitat) la

seva completa preservació i conservació sense necessitat de
moderns afegits que desvirtuarien la que podríem considerar
com la mostra arquitectònica més important conservada
actualment a la ciutat de Valls.
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L ’article complert es troba publicat en un monogràfic especial de
la revista Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp núm.
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TERRASSA

El diable, el pretendent i la verge i màrtir
santa Agnès
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

L

a verge i màrtir santa Agnès tingué dos grans admiradors
en els papes sant Damas (366-367) i sant Gregori I (590604). També parlà molt d’ella sant Ambròs, bisbe de Milà (329397). Gràcies a tots ells tenim moltes informacions històriques
fidedignes de la Santa. Sabem que era gairebé una nena quan
la van arrossegar al temple dels ídols (a. 304). Tenia tretze
anys, diu sant Agustí, és a dir, l’edat a la que les donzelles de
Roma ja eren hàbils per casar-se. El despit d’un pretendent la
va delatar al prefecte. “Quins afalacs –diu sant Ambròs– va
utilitzar el perseguidor per seduir-la! Quins esforços va fer per
obtenir que acceptés al casament! Però ella responia intrèpida:
‘Esperar que m’aneu a convèncer seria injuria al meu diví
marit Jesús. Ell és el primer que m’ha escollit. Ell serà qui rebrà
la meva fe. Botxí, per què tardes? Mori aquest cos, que a
pesar meu, pot ser estimat pels ulls de la carn’. El jutge, irritat
per tant audàcia, va canviar de sistema. A quines amenaces
no va acudir per fer-la tremolar? Va parlar de turment del foc.
Però ella –diu sant Damas– va trepitjar valentament la ràbia
del tirà quan va voler lliurar a les flames el seu noble cos, i
va dominar amb febles forces un immens terror. “Debades
la van fer passar per la tortura (explica al seu torn Prudenci),
intrèpida i amb gran valor altiu, estava sense tremolar i oferia
espontàniament als garfis els seus delicats membres, alegre
de donar la seva sang generosa”. El jutge anuncia després
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Jaume Forner. Degollació de santa Agnès. Pintura al tremp
i oli sobre fusta. 146,5 cm x 111 cm. Santa Agnès de
Malanyanes, 1535-1536. Provinent de l’església parroquial de
Santa Agnès de Malanyanes. Museu Diocesà de Barcelona.
Núm. Inventari 45

un suplici més terrible per a una verge cristiana. Si és fàcil –
diu– vèncer el dolor i menysprear la mort, hi ha quelcom més
preciós que parar el pudor d’una donzella? Portaré aquesta
dona –digué el magistrat– a un bordell públic; si no es refugia
al costat de l’altar i demana la protecció de Minerva, la verge
a qui ella s’obstina a menysprear, tota la joventut s’aproparà
a ella per fer-la esclava dels seus capricis”.
Agnès respongué severament: “Enfonsaràs el ferro impiu en el
meu pit, però no tocaràs els meus membres amb el pecat”.
“Déu va fer el prodigi que esperava la fe –continua sant Agustí–,
i sota les arcades de l’estadi d’Alexandre Sever hi havia una casa
de prostitució. Allà va ser exposada la nena al foc criminal de la
luxúria; però el lloc va quedar santificat per la virtut de Déu”.
Sobre aquell mateix solar, enfront del que avui és la plaça
Navona, s’alça fins els nostres dies l’església de santa Agnès.

Jaume Forner. Santa Agnès de Malanyanes refusant l’aliança matrimonial del fill del pretor.
Pintura al tremp i oli sobre fusta. 165,5 cm x 112,5 cm. Santa Agnès de Malanyanes, 1535-1536.
Provinent de l’església parroquial de Santa Agnès de Malanyanes
Museu Diocesà de Barcelona.
Núm. Inventari 31.

Sant Damas explica que “Els cabells estesos al llarg del cos,
van cobrir els membres despullats de la Verge Agnès”. I
Prudenci afegeix que només un jove es va atrevir a mirar-la
amb ulls impurs, i ja es disposava a acostar-se a ella quan un
ocell de foc va baixar sobre ell com un llampec. Encegat per
la llum, va caure palpitant en la pols, d’on els seus companys
el van aixecar exànime. Agnès morí per l’espasa”. “Mireu-la
–diu sant Ambròs–, està dreta, ferma i serena; resa amb el cap
inclinat. Tremola el braç del botxí, la seva cara empal·lideix; la
verge, mentrestant, espera valerosament. El ferro cau, un sol
cop és suficient per partir-li el cap i la mort arriba abans que
el dolor”. És un relat esplèndid, que es repeteix innombrables
vegades en les reunions dels cristians.
Aquesta màrtir és molt venerada a Roma. Així sabem que
Constantina, filla de l’emperador Constantí i Fausta, construí

una grandiosa basílica a la via Nomentània de Roma. En ella
s’enterra Constança de la família imperial en un admirable
mausoleu.
També a Ravena l’any 477 es va erigir una gran basílica en
honor de la santa. L’any 629 el papa Honori I (625-638) construí
a Roma una basílica amb un nou sepulcre de la santa, i al segle
VIII una altra basílica s’aixecà a la mateixa plaça Navona on en
època barroca Borromini construí una bellíssima i agosarada
basílica en el lloc on es trobava la romànica esmentada.
Qualifiquem d’agosarada la seva cúpula, que s’aguanta sense
contraforts i fou molt criticada per un altre artista, Bernini, que
féu en la mateixa plaça la cèlebre “fontana” davant la basílica
de Santa Agnès. En ella hi ha l’obelisc de l’estadi de Domicià i
el monument o fonts dels quatre rius més importants del món.
El culte i veneració de santa Agnès s’estengué per tot

27

Jaume Forner. Santa Agnès de Malanyanes rep la palma del
martiri que li porta l’àngel. Mentre el fill del pretor és mort
pel dimoni. Pintura al tremp i oli sobre fusta. 146 cm x 109
cm. Santa Agnès de Malanyanes, 1535-1536. Provinent de
l’església parroquial de Santa Agnès de Malanyanes. Museu
Diocesà de Barcelona. Núm. Inventari 44.
Occident. A casa nostra hi ha moltes esglésies, retaule,
imatges i altars dedicats a la Santa. En les pintures no hi manca
mai el pretendent, i especialment el diable inspirador de tanta
barbàrie. Ens plau presentar el retaule de Santa Agnès de
Malanyanes (diòcesi de Terrassa) custodiat al Museu Diocesà
de Barcelona. El diable està al centre de l’escena principal, i
el pretendent sembla un retrat del mateix Dalí. És ben curiós!
L’esmentat retaule del 1535-1536, del pintor Jaume Forner,
pintor rossellonès, té les següents taules:
- Santa Agnès rep la palma del martiri que li porta l’àngel
mentre el fill del pretor (el pretendent) és mort pel dimoni.
- Degollació de la Santa.
- Flagel·lació del Crist.
- Crist amb la creu camí del calvari.
- Calvari
La taula més coneguda representa santa Agnès refusant
l’aliança matrimonial que li ofereix el fill del pretor en
presència de dos servidors. A la dreta el pretendent ofereix
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a la santa un anell amb la seva mà dreta, i ella el refusa fent
un gest significatiu també amb la seva mà dreta mentre amb
l’esquerra sosté un llibre. Tota l’escena es troba ambientada
en un interior arquitectònic renaixentista, en el centre del qual
una arcada permet veure un paisatge. En el marge esquerre
de la taula, en una zona sense pintar, es poden veure dues
sumes numèriques que corresponen al preu de tot el retaule
(2’2 lliures i 4 sous).
La taula on el fill del pretor de Roma (Sinfroni) és mort pel
dimoni, també està ambientada en un interior arquitectònic
renaixentista. Santa Agnès, sedent amb un llibre entre les
mans, rep la palma del martiri que li porta l’àngel que la
protegia contínuament de les amenaces i temptacions. Als seus
peus, el pretendent és mort por un dimoni alat. Com hom pot
veure, el personatge central és la verge màrtir, però el segon
en importància és el mateix diable que passa els comptes al
pretendent de la Santa perquè no ha assolit els intents contraris
al propòsit de la Santa, que volia continuar essent verge.

La capella del Palau del Bisbe de
Tortosa: una exaltació de la figura
episcopal
per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

E

l Palau Episcopal de Tortosa és una de les mostres
arquitectòniques més reeixides de l’arquitectura civil
catalana de les primeres dècades del segle XIV. El seu
principal promotor, el bisbe Berenguer de Prats (1316-1340),
va encarregar un potent edifici, originalment ubicat entre la
Catedral romànica i el riu Ebre, per mostrar de forma ben
evident a l’ensems el seu poder religiós: el territori de la
diòcesi dertosana havia crescut considerablement arran la
conquesta cristiana del Regne de València, i secular: el cap del
bisbat de Tortosa era senyor temporal de diverses poblacions,
situades a Catalunya (Baronia de Cabassers), l’Aragó (Arenys,
Lledó i Queretes) i el Regne de València (Cabanes, Bell-lloc,
Torreblanca i Almassora).
Un dels elements més singulars d’aquest edifici és la seva
capella, situada al primer pis i que presenta un estat de
conservació molt bo, tant de la seva arquitectura, com
de la seva decoració pictòrica i escultòrica. Observant
detingudament aquesta decoració podem arribar ràpidament
a la conclusió que hi té un paper destacat la simbologia
relacionada amb la figura dels bisbes, presents tant en la
portada (amb quatre escultures de sants-bisbes), com en la
decoració del seu interior.

FOTOS DE J.H. MUÑOZ I SEBASTIÀ

T O R T O S A

Començant per la portada de la capella (figura 1), podem
dir que, tot i trobar-se a l’interior de l’edifici, mostra un clar
desig de monumentalitat, molt lligat a l’exaltació de la figura
del bisbe com a pastor dels seus fidels, atès que envoltant el
timpà, on s’hi representa la Mare de Déu, acompanyada de
dos àngels, hi ha quatre escultures que representen santsbisbes: la primera de les imatges escultòriques (figura 2), a
l’igual que l’altra que es troba en la mateixa posició però a
l’altra banda de la porta, està situada a sobre d’una mènsula
antropomorfa que ha estat relacionada estilísticament amb la
Porta dels Apòstols de la església arxiprestal de santa Maria
de Morella, de cronologia similar a la decoració del Palau
Episcopal de Tortosa. A sobre de l’escultura, igual que en la
resta de figures de bisbes de la portalada, hi ha un dosser
delicadament esculpit i que reprodueix en miniatura i amb
tot luxe de detalls el repertori formal de l’arquitectura gòtica:
arcs ogivals amb traceries, gablets coronats per florons i
emmarcats per fines pilastres adossades que tenen com a
remat delicats pinacles, encara que entre tots quatre hi ha
diferències en la forma, essent el d’aquesta primera figura
el més ric i delicat en el seu acabat. Pel que fa a la figura
del sant bisbe (identificat per una inscripció pintada situada
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a la mènsula com a Agustí d’Hipona) està representat com
un home madur amb barba, abillat com marcava la moda
en el vestit eclesiàstic d’aquell moment: llargues vestidures
que li arriben als peus, mitra al cap, decorada amb pedreria
i sostenint amb la mà esquerra un bàcul del qual només es
conserva part de la canya, havent desaparegut la resta. La seva
mà dreta i part de l’avantbraç han desaparegut totalment, fet
que ens impedeix saber què feia amb ella. Es conserva en
prou bon estat el daurat de les vores del vestit episcopal i de
la mitra, així com el color blau verdós de la part interna de la
roba. Possiblement la part exterior del seus vestits devia ser
d’un color diferent de l’interior, però en desconeixem la seva
tonalitat perquè ha desaparegut del tot.
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La segona escultura (figura 3), manté molts punts de contacte
estilístic amb la que acabem de descriure: cànon curt, bàcul a la
mà esquerra, plecs del vestit molt remarcats amb una forma de
be baixa, mitra molt ben detallada amb la pedreria reproduïda...
en aquest cas, a més, conserva bona part de la mà esquerra amb
la qual sembla ser que està beneint. L’escultura, igual que la
seva parella ubicada a l’altra banda de la portalada, està situada
directament a sobre d’una llarga pilastra adossada al mur que
separa la porta dels finestrals laterals. Al capdamunt d’ella hi ha
un dosser, menys ric que els de la part baixa de la portalada, però
que presenta un esglaonament molt marcat i un treball molt ric,
fet per a ser observat des de sota, ja que la part baixa del mateix
també està treballat amb decoració de tipus vegetal, remarcada
per una policromia prou ben conservada.
La tercera escultura (figura 4), és menys detallada en certs
aspectes que les dues anteriors ja que, per exemple, l’acabat
de la mitra és molt matusser i senzill. La forma del vestit
també és diferent, ja que forma un plec recollit a sobre del
braç esquerre amb la mà del qual aguanta un llibre (no un
bàcul com les dues anteriors). Amb la mà dreta sembla que
faci la benedicció. La policromia d’aquesta escultura s’ha
perdut molt i només conserva restes destacables a la vora
inferior del vestit. Finalment, el seu dosser és molt similar al
de l’escultura anterior.

Finalment, la darrera figura escultòrica (figura 5) presenta
característiques similars amb l’anterior i igual que aquesta
és menys rica en els acabats i els detalls que les dues
primeres, situades a la part baixa de la portalada. El rostre
d’aquesta figura a més és possiblement el menys ben resolt
de tots quatre sants. A la seva mà esquerra sosté un llibre
del qual encara hi ha restes de pintura suggerint les lletres i
la posició de la seva mà dreta, fet que ens indueix a pensar
que possiblement sostenia un bàcul com les dues primeres
figures de sants bisbes d’aquesta mateixa portalada. La seva
roba conserva part de la seva policromia, similar a les altres
(daurat a les vores i un color blau verdós a l’interior de les
vestidures). El dosser que la corona és similar al de la primera,
però també menys ric en els seus acabats. Aquesta disparitat
en l’estil de les quatre escultures dels bisbes, possiblement
respon al fet que treballaren en un mateix moment diversos
tallers de qualitats diferents per tal d’enllestir al més aviat
possible la decoració.
Si passem a l’interior de la capella, encara que d’una
forma més discreta que en la portalada, hi tornem a trobar
diversos elements que podem relacionar clarament amb
representacions de l’episcopat: podem començar parlant
d’una de les vuit represes que sostenen els nervis de les
voltes de la capella, en ella (figura 6) hi ha representades tres

figures masculines (a jutjar per la barba que porten) d’igual
escala entre elles. És possiblement la mènsula que conserva
millor la policromia original de totes les de la capella (amb
tocs de color groc als cabells, vermell a les barbes i robes, i
verd als capitells del fons) que devia cobrir totes les represes
de la capella, però que el pas del temps ha fet esvair en altres
casos. La figura de l’extrem esquerre (des del punt de vista
de l’espectador) sosté amb la seva mà esquerra una mitra
episcopal, clar símbol del lloc on està situada, és a dir, en la
capella del palau d’un bisbe.
Finalment, ens resta parlar dels cinc falsos finestrals que
decoren la zona de la capçalera de la capella del Palau
episcopal. Els constructors d’aquesta, preveient segurament
els problemes que representaria obrir finestrals autèntics a la
part alta d’un edifici molt exposat als forts vents que des del
NO afecten sovint la ciutat de Tortosa, van decidir construir uns
murs sense obertures a la part exterior de la capella, però al seu
interior van tallar uns falsos finestrals decorats amb traceries.
La part interna d’aquestes pseudo-obertures foren decorades
amb pintures murals, imitant vitralls, que representen diverses
figures de sants i santes, plenament identificats amb llegendes
escrites de color negre, però actualment moltes de les figures
(sobretot les situades a les parts més altes) es troben molt
malmeses pels efectes de les humitats que han anat baixant
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Secció i planta de la capella

des de la coberta de la capella. Tot i el seu precari estat de
conservació, aquestes obres pictòriques són importants pel
fet que són un unicum com a exemples de pintures murals
d’època gòtica a la ciutat de Tortosa.
En dos d’aquests falsos finestrals (en el primer i el tercer),
s’hi representaren un total de tres figures de sants-bisbes:
començant per la part superior dreta del primer finestral, hi
trobem pintada la imatge de sant Ruf, un bisbe llegendari
de Tortosa, que malgrat el seu precari estat de conservació
(ha perdut totalment la part superior del cos), encara podem
observar com se’l representa beneint amb la mà dreta i
portant un bàcul amb l’esquerra (figura 7).
Finalment, en el tercer finestral de la capella, el situat en
posició central, respecte l’eix de la capella, a la part superior
hi ha dues representacions (tan malmeses com la que acabem
de veure) de dos altres sants-bisbes: Nicolau i Hilari (figura 8).
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El seu precari estat de conservació, només deixa entreveure
la part inferior de les seves vestidures, les restes de les quals
ens permeten deduir que tots dos anaven abillats de bisbes
i en tots dos casos portaven bàcul (creuat en el cas de la
representació de sant Nicolau).
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U R G E L L

La restauració de la Mare de Déu del
Castell d’Agramunt
per VORAVIT ROONTHIVA

Nota introductòria
La Mare de Déu del Castell d’Agramunt és una talla del
segle XIV, atribuïda a l’Escola Catalana, d’autor desconegut,
originària del castell d’Agramunt i venerada des del segle
XVIII a la parròquia de la localitat, on fou traslladada, quan
el castell caigué en decadència. Arran del saqueig que patí
l’església de Santa Maria d’Agramunt el juliol de 1936,
la talla, juntament amb d’altres imatges i retaules, foren
traslladats a Lleida per a ser protegits. La Mare de Déu del
Castell romangué desapareguda, i es va arribar a donar
per perduda, fins que recentment una historiadora local
va identificar-la al fons del Museu Comarcal i Diocesà de
Lleida1.
El desembre de 2010, des de la parròquia d’Agramunt, amb
el suport de l’Ajuntament es van iniciar les gestions per
retornar la imatge a l’església de Santa Maria. Des del Museu
de Lleida Diocesà i Comarcal es va atendre la sol·licitud i es
va convenir a realitzar un contracte de comodat per afavorir
la presència de la imatge a l’església de manera temporal,
però possibilitant les pròrrogues successives. Ara bé, previ al
trasllat a l’església, calia restaurar-la i condicionar un espai
a l’interior del temple, que garantís tant la seva seguretat,
com la seva conservació preventiva. Finalment, el retorn de
la talla a la parròquia d’Agramunt va tenir lloc el 17 de març

La talla abans de la intervenció i la talla finalitzada la intervenció (Foto CRBMC)

de 2013; es va celebrar una missa i es va beneir la imatge,
abans de la seva col·locació a la capella dels Socors2.
La restauració de la Mare de Déu del Castell
L’estat de conservació de la talla era molt deficient quan va
ingressar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC). Patia greus problemes d’estabilitat estructural i
de suport, provocats per una sèrie de factors i mecanismes
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1. Espiga de fusta per tornar a unir el cap al cos de Maria
(Foto V. Roonthiva)
2. Reintegració volumètrica de les llacunes del rostre de
Maria (Foto V. Roonthiva)
3. Procés de retoc de les llacunes estucades (Foto V.
Roonthiva)
4. Procés de neteja aquosa mitjançant solució tamponada
(Foto. V. Roonthiva)

d’alteració, agreujats per unes condicions mediambientals
extremes. Aquestes condicions havien afavorit l’aparició
d’activitat biològica, com són els xilòfags, els tèrmits i els fongs.
Els factors antròpics també havien col·laborat en la degradació
de la talla en forma d’agressions, mutilacions, manipulacions i
intervencions inadequades. L’estat de conservació del suport
havia afectat la capa de policromia, essent molt notable a la
carnació del rostre de la Mare de Déu.
El suport de fusta, Populus alba, presentava, a tota la
base, una pèrdua per disgregació, deguda a un atac sever
d’anòbids i fongs. En altres zones, aquests, havien provocat
el debilitament del suport, i en conseqüència, l’aparició
d’esquerdes i ruptures, com era el cas de la figura de l’Infant,
element originalment afegit a la talla de la Verge Maria, i que
es trobava en perill de desprendre’s de la falda de la mare. Per
altra banda, els tèrmits, també havien afectat greument tota
la part superior de la imatge de la Verge, debilitant l’àrea del
coll i del cap, que, finalment, van acabar per separar-se en
dos elements.
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Quant als estrats policroms conservats, l’actual és una
repolicromia del segle XVIII o XIX feta amb la tècnica del
tremp, amb aplicació puntual de dauradura als vestits, i amb
la utilització de la tècnica a l’oli per a les carnacions. Les
analítiques han revelat que el blau és atzurita i el vermell,
cinabri. La capa de preparació és la tradicional de sulfat càlcic.
Les capes pictòriques presentaven importants aixecaments i
despreniments, que en alguns casos havien provocat llacunes
o pèrdues irreversibles.
La brutícia superficial, consistent en partícules en pols i en
taques diverses, havia format un estrat homogeni, que
amagava en major part els tons dels colors.
La intervenció de restauració ha estat encaminada a
minimitzar les alteracions i a recobrar l’ estabilitat estructural
que la talla havia perdut. Així, s’ha tornat a unir el cap al
cos, mitjançant una espiga de fusta i resina epoxídica
BalsiteÒ, consolidant prèviament el suport amb resina acrílica
ParaloidÒ B72 al 10% en xilè mitjançant impregnació i fins a
saturació en superfície.
Els aixecaments de la policromia es fixen i s‘assenten en calent,
amb cola de peix i espàtula calenta, prèvia humectació de
l’àrea a tractar amb una solució d’aigua destil·lada i etanol
al 50%.
Seguidament es fa una neteja general, principalment per
eliminar la brutícia superficial. Segons el tipus de brutícia
a retirar, es combina, el procediment de la neteja en sec,
amb goma d’esborrar, i la neteja aquosa, amb una solució
tamponada de pH 7 amb quelant feble. Un cop finalitzada la
neteja, s’esbandeix amb hisops humits d’aigua desionitzada,
fent rodolar la punta suaument, sense fregar.

Com a presentació final es tria, en general, un criteri
arqueològic. En primer lloc, s’opta per aplicar un vernís
a paletina amb la mateixa resina acrílica ParaloidÒ al 10%
en xilè, després es consolida el suport amb una reintegració
volumètrica selectiva amb l’ompliment dels espais susceptibles
d’acumulació de pols i brutícia, mitjançant pasta de fusta
a l’aigua; i per acabar, en quan a la reintegració cromàtica,
s’opta per minimitzar les llacunes amb un to neutre, fent
servir aquarel·la i fel de bou. Per a carnació del rostre de la
Mare de Déu, a causa de la fragmentació generalitzada de les
capes que distorsionaven notablement la visió de conjunt, es
decideix aplicar el criteri mimètic enlloc de l’arqueològic, amb
la finalitat de minimitzar l’impacte visual de les llacunes.
Com a sistema expositiu de l’obra, es fa una peanya a
mida, en fusta de cedre, tractada i tenyida, adaptada
a la irregularitat de la base de la imatge. Aquest sistema
garanteix una correcta manipulació i una posició estable i
adequada a la talla. Aquesta peanya és totalment reversible
i es pot retirar amb absoluta facilitat.

Per complementar l’estudi i la documentació d’intervenció
de la peça, es fan una sèrie de cales i es comprova que sota
la repolicromia actual, es conserven estrats de policromia
subjacents, però és difícil determinar a quina època
corresponen i en quin estat de conservació es troben.

1

2

 ostafreda, Virgínia: “La Mare de Déu del Castell d’Agramunt.
C
Una imatge per fi retrobada”, Sió núm. 561, Agramunt, 2010,
p. 31-37.
La restauració i l’estudi de la peça han anat a càrrec del Centre
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i la intervenció
s’ha dut a terme a les seves instal·lacions, durant els mesos
de juny i setembre de 2012. El finançament de la restauració
ha comptat amb un ajut per a la conservació preventiva i la
conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni
cultural català del Departament de Cultura (any 2012), i s’ha
completat amb una aportació de la Parròquia d’Agramunt. La
Parròquia també s’ha encarregat de l’adquisició d’una vitrina
per a garantir les mesures bàsiques de conservació preventiva i
seguretat de la peça.

Nota editorial de Catalonia Sacra, les esglésies de Sant Pere de Terrassa: precisions a la datació
En el número 37 de la revista Taüll, en l’itinerari de “El camí dels monjos”, cal afegir-hi el contingut de les noves dades
obtingudes després de l’excavació i restauració del conjunt acabada a l’octubre de 2009 (G. Garcia, A. Moro, F. Tuset, La
seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX Ègara, Tarragona, 2009), en virtut de les quals
es proposen datacions sobre el conjunt de les esglésies de Sant Pere de Terrassa que són diferents de les que consten en
aquell itinerari (pp. 30-31):
• L’actual església de Sant Pere és un edifici romànic, del s. XII, en el qual s’han conservat murs i elements de la construcció
original datable al s. VI: l’absis i la cúpula, amb dues obertures laterals, són algunes de les estructures arquitectòniques
que s’han mantingut durant quinze segles, fins a l’actualitat. L’absis era, originàriament, de planta lobular, però al s.
X es va tapar l’espai semicircular central i s’hi va afegir el retaule sobre pedra que avui s’hi pot observar, únic en el seu
gènere. En el mateix moment es va aixecar el paviment original del s. VI i es va cobrir el sòl amb un mosaic amb motius
geomètrics i vegetals.
• A l’interior del retaule de pedra hi ha restes del sòcol original del s. VI, de color vermellós, així com una motllura i el paviment de la mateixa època. No existeixen, però, restes d’una suposada pintura original del s. VI, sinó un simple arrebossat
blanc producte de les successives intervencions.
• A l’hora de parlar de «l’edifici de Sant Miquel, que guarda el traç original dels s. IX-X» s’hauria de tenir en compte que
els estudis realitzats durant l’excavació i la restauració van determinar que el seu traç original data dels s. V-VI.
• L’absis original de l’església de Santa Maria, segons aquests estudis, no va ser edificat durant els s. X-XII, sinó que és original del s. VI; al s. XI s’hi afegí la nau principal actual, el transsepte i el cimbori. En consonància, els dits treballs afirmen
que les pintures que es troben al seu absis no són del s. X, sinó que també daten del s. VI.
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Facies fidei
Expressions artístiques de la Fe cristiana a la Catalunya
medieval. Exposició al Museu Episcopal de Vic, 12
d’abril – 27 d’octubre de 2013
per MARC SUREDA I JUBANY

Santedat

Introducció
Moltes obres d’art medievals van ser produïdes en funció de
la litúrgia i de la teologia cristianes, és a dir, com a eines o
escenografies destinades al culte. Per a una comprensió completa d’aquests objectes, a més de les seves qualitats materials, estilístiques i estètiques, cal tenir en compte la seva disposició i funció originals. Catalunya és un país ben conegut
per haver conservat una quantitat important d’obres d’art
medieval excepcionals creades amb aquesta finalitat religiosa.
Es pot dir que es tracta de testimonis d’uns segles crucials en
la història de Catalunya i de la seva vinculació íntima amb la
vivència de la Fe cristiana.
Per això el Museu Episcopal de Vic, en el marc de l’Any de
la Fe, proposa als seus visitants una lectura d’aquesta mena
per a les seves obres d’art romànic i gòtic. L’exposició Facies
fidei, instal·lada en el marc de les mateixes sales permanents
del MEV, estableix un diàleg entre set obres del seu fons i set
més procedents d’altres col·leccions artístiques de l’Església
a Catalunya, fet que també posa de relleu la importància,
la qualitat i la bellesa del patrimoni eclesiàstic català. Però
més enllà de l’apreci d’aquests valors, els diàlegs permeten
plantejar qüestions com la funcionalitat de les obres, el pòsit

teològic i litúrgic que hi ha darrere seu, la seva capacitat
d’expressar determinats canvis o èmfasis en el pensament
teològic, la interacció entre elles en el marc de l’espai i de la
celebració litúrgica, la percepció que d’aquestes obres podia
tenir el clergue o la recepció que en feia el fidel; tot això,
en el marc de la societat medieval catalana, a grans trets
entre els segles XII i XV. Un ús i una recepció que, si per als
clergues podien ser el resultat d’una preparació intel·lectual
i espiritual específica, en el cas dels fidels podien ser possibles a través de la participació en la litúrgia, de l’atenció a la
predicació, dels hàbits socials o de la mateixa vida familiar,
en el context d’una societat on tots els referents mentals
i espirituals tenien a veure amb el Cristianisme. En resum,
l’objectiu de l’exposició no és altre que facilitar al visitant
d’avui, immers en un món on aquests referents cristians ja
no són universalment compartits, la comprensió i el gaudi
dels testimonis de l’art medieval català, tot fent arribar fins
als nostres dies el missatge i la identitat espirituals d’aquestes obres sacres.
Exposar tota l’amplitud de la fe tal com es vivia a l’Edat Mitjana només amb set diàlegs de peces constituïa tot un repte.
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Creació

Encarnació

No es tractava de fer-ne un compendi lineal i sistemàtic (per
exemple, a través dels articles del Credo o dels més moderns
Catecismes), sinó de deixar parlar els objectes entre ells i
amb l’espectador, en la mesura del possible d’una manera
semblant a com podien fer-ho als cristians del seu temps. En
funció d’això l’exposició s’ha organitzat en set àmbits, amb
aquests títols: Creació, Encarnació, Eucaristia, Creu, Santedat,
Paraula i Vida. Els paràgrafs següents n’ofereixen les reflexions fonamentals.

tot més habituals que avui, aquest cicle iconogràfic es representà gairebé a totes les esglésies. A les pintures murals de
Sant Martí Sescorts (MEV 9701), una petita parròquia prop
de Vic, el tema s’hi pintà a inicis del segle XII, amb uns colors
molt vius i un estil molt expressiu, preocupat pels detalls en la
representació de l’anatomia.
No obstant, la visió d’aquestes penalitats, que parlaven d’una
vida dura i difícil, no era mai del tot desesperada en la societat cristiana. Ja entre els primers cristians, el Baptisme, ritual
d’entrada a la comunitat, representava la segona i definitiva
Creació. La immersió en aigua s’adoptà com a símbol de neteja espiritual, de mort al pecat i regeneració de la vida, a imatge
-aquest cop- de Crist mort i resuscitat. El nom de Crist significa
“ungit”, perquè els reis, profetes i sacerdots de l’antic Israel
eren consagrats amb oli: per això al batejat se li aplica també
l’oli anomenat Crisma, perquè assenyala el seu destí de salvació. El petit recipient que és la Crismera de Sant Pere de
Rodes, del Museu Diocesà de Girona (MDG 18), datada al
segle IX o X, contenia aquest oli, probablement en una ampolleta o impregnant fibres vegetals. És un dels pocs exemples de
crismera d’aquesta cronologia conservats a Europa.

Creació
La tradició cristiana ha explicat la presència del mal en el món
a través del relat contingut als primers capítols de la Bíblia. A
l’inici Déu creà l’home i la dona a imatge seva, en un Paradís
perfecte, però ells van voler prescindir de Déu, el van desobeir
i van causar així els sofriments de tota la humanitat. D’aquesta manera les causes de l’existència del mal, de la culpa i de
les penalitats de la vida terrenal es resumien en un relat simbòlic, molt senzill d’explicar i fàcil de representar en imatges.
En un món com el de l’Occident medieval, on les condicions
de vida precàries, la violència, la malaltia i la mort eren fins i
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Creu

Paraula

A través de l’art i de la litúrgia, l’home i la dona medievals
vivien de manera conjunta aquests continguts simbòlics complexos. Dins d’una mateixa església, sota les pintures que representaven l’origen del pecat, de la desgràcia i de la duresa
de la vida diària, l’administració del Baptisme era motiu d’esperança i penyora de redempció.

Sobretot a partir del segle V, els pensadors cristians van destacar el paper cabdal de la Mare de Déu: permetre la manifestació de Déu en carn humana, és a dir, l’Encarnació. Per això els
artistes romànics la representaren amb una forma semblant.
En els mateixos segles romànics, teòlegs com Bernat de Claravall incidiren en la seva dimensió de Mare, capaç d’intercedir
pels cristians davant del seu Fill diví. D’aquesta manera les
imatges de Maria, en pintura i en escultura, proliferaren molt
sobretot a partir del segle xii en les esglésies europees. Prop
de l’altar -en aquest cas, potser integrada en una estructura
similar a un retaule-, la imatge de Maria recordava que l’Encarnació del Fill de Déu es repetia en la Missa cada cop que el
Pa es convertia en Cos de Crist. Els fidels també s’acostaven
cada cop més a les imatges com a punt focal de pregàries i
devocions individuals o col·lectives.
Per a l’espectador medieval, la interacció entre pintures, imatge i altar resultava del tot clara. El diàleg de les dues dones
bíbliques resumia tota la història de la Salvació: si Eva, amb
el seu orgull, havia estat la causant de la condemna de la
humanitat, Maria, amb la seva obertura a Déu, havia obert a
tothom les portes de la Vida Eterna.

Encarnació
En les pintures romàniques de l’església de Sant Martí
del Brull (MEV 9699), els fidels medievals hi veien la familiar
imatge del Pecat Original en el context d’una història sintètica
de la Salvació, que partia d’aquesta primera caiguda i culminava, després d’una franja amb la Infantesa de Jesús, amb
la gran imatge de Crist assegut al tron de la Glòria celestial
(l’anomenada Maiestas Domini), de la qual només en queden
restes. La talla de fusta de la Marededéu amb el Nen del
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS 275) mostra
Maria en una posició també majestàtica, en aquest cas ressò
de l’escultura de gran qualitat que es feia a Tolosa de Llenguadoc a mitjan segle XII. Per què l’art romànic va insistir tant
en aquesta figura rígida, en forma de tron per al seu Fill-Déu?
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Eucaristia

Eucaristia
La Missa, la celebració essencial dels cristians, rememora i
agraeix el banquet de Jesús amb els seus Apòstols i la seva
passió, mort i resurrecció. Per això rep també el nom grec
d’‘Eucaristia’, és a dir, ‘acció de gràcies’. El segle xiii va ser un
període d’especial accentuació de l’Eucaristia en la pràctica
popular, en el pensament teològic i en l’art: en el concili IV del
Laterà (1215) es va afirmar la doctrina de la Transsubstanciació (la presència real de Crist en el pa i el vi de la missa, que
esdevenen el seu Cos i Sang), es va combatre els càtars que
la negaven i es generalitzà el costum d’elevar del Pa durant la
missa, perquè fos ben visible a tothom.
El calze i la patena de Núria del Museu Diocesà d’Urgell
(MDU 27 i 28), creats per a la Missa en aquell segle, són excepcionals perquè la majoria d’objectes semblants conservats
a Catalunya d’aquesta època solen provenir de contextos funeraris. El calze ja s’acosta a la forma plenament gòtica, mentre que la patena presenta un motiu circular que conté una
mà beneint: és el mateix gest que fa el sacerdot en el moment
en què pa i vi es converteixen en Cos i Sang de Crist.
El sentit de la Missa es comprenia més i millor quan l’Últim

Sopar apareixia narrat en cicles com el de les pintures murals
de la capella de santa Caterina de la Seu d’Urgell (MEV 9031),
realitzades vers el 1250. Es trobaven en una capella que, a
més de ser lloc de celebració de l’Eucaristia, actuà segurament com a escenari per al perdó i la reconciliació d’alguns
càtars penedits. Al costat de Crist, a l’altra banda de Pere, hi
apareix Pau, un jueu convers que no va conèixer Jesucrist ni
va ser present al Sant Sopar, però que va predicar entre els
no jueus i va fundar moltes comunitats cristianes. Els artífexs
medievals el van incorporar no només per la seva importància
en els primers segles del Cristianisme, sinó per indicar que la
Missa uneix en una mateixa Església tota la humanitat, dins o
fora de la tradició del poble jueu.
Creu
A partir del segle v, la idea que Crist és alhora Déu i home
va començar a explicar-se amb l’escena del Calvari: el Fill de
Déu pateix i mor a la creu com un home qualsevol. Des del
segle XIII el Crist es representa sofrent, gairebé del tot nu,
clavat amb tres claus i en postura dramàtica, agonitzant o
ja mort. Tot i la clara predilecció dels artistes medievals pel
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Calvari, l’episodi no té sentit sense el final gloriós de la Resurrecció i l’Ascensió de Crist. Ja en el romànic, a Catalunya es
representà el Crucificat viu i triomfant, amb robes reials, en el
tipus de les Majestats del segle XII, que sintetitza aquesta visió
profunda. El relat esdevé completament clar a les vint escenes
del retaule de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist (MEV
576), obra del taller de Bernat Saulet feta a sant Joan de les
Abadesses vers 1340, i encara d’una manera més completa quan, en el seu emplaçament original, les representacions
historiades del retaule servien de rerefons a la celebració de la
Missa, memorial litúrgic d’aquests esdeveniments.
En la cultura antiga i medieval, l’ús de la Creu com a símbol
de l’esperança i de la identitat dels cristians demanava superar el seu aspecte de patíbul degradant. Aviat els artistes cristians en van fer el trofeu lluminós de Crist vencedor de la mort,
d’or, argent i pedres precioses. A més, en el món medieval es
difongueren els testimonis materials —reals o simbòlics— de
l’autèntica creu de Crist, segons la tradició trobada a Jerusalem per l’emperadriu Helena al segle iv. Aquestes estelles
de la Creu es desaven en reliquiaris cruciformes anomenats
Veracreus o Lignum Crucis, emprats, entre altres coses, per
beneir cada any els territoris parroquials. L’excepcional Veracreu de l’arquebisbe Arnau Sescomes, de la Catedral de Tarragona (MDT D-0091), datable vers 1346, demostra la capacitat
d’aquesta mena de reliquiers d’esdevenir un objecte sintètic
de tota aquesta reflexió teològica i iconogràfica. A més, és un
bon exponent de la qualitat que assolí l’orfebreria catalana a
mitjan segle xiv. Inclou nombroses pedres entallades d’època
romana: això, a més de ser testimoni de l’estima que el món
medieval tingué pels objectes preciosos del passat, expressa
l’antiguitat i el prestigi de la diòcesi tarragonina, primada de
la Península.
Santedat
Ja pels primers cristians, la vinguda de Jesucrist implicava una
invitació universal a seguir-lo, cadascú segons la seva circumstància. L’Església ha anat identificant persones que han deixat
un exemple de fidelitat al camí de Crist: la gran quantitat i
diversitat de sants i santes del calendari, històrics o llegendaris, proposen diferents maneres de seguir-lo. La predel·la o
part baixa del retaule del convent de Santa Clara de Vic
(MEV 12, 13, 51, 714-719), de vers 1415, una de les obres
mestres de Lluís Borrassà, conté diversos models de santedat que els cristians de l’edat mitjana reconeixien fàcilment.
Algunes figures són llegendàries, com sant Jordi, i altres són
històriques i ben properes a les persones d’aquell temps, com
sant Eleazar i santa Delfina, un matrimoni provençal del segle
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XIV que era un bon exemple per als laics que freqüentaven el
convent. Al centre del retaule, en canvi, es proposa un camí
més propi de les religioses clarisses: adherir-se a la regla de
vida senzilla i espiritual de sant Francesc d’Assís, apta també
per a homes consagrats o per a laics i laiques, que es basava
en els anomenats tres consells evangèlics (pobresa, castedat i
obediència), representats per santa Clara, la Mare de Déu de
l’Esperança i sant Miquel.
En la mentalitat medieval, confiar en els sants com a intercessors davant Déu resultava més immediat quan es disposava
d’un testimoni físic de la seva realitat humana. Santa Maria
de Cervelló (1230-1290) va ser una barcelonina que, impulsada pel desig de pobresa, castedat i obediència, va fundar la
branca femenina de l’orde de la Mercè. Anys després de morir
en olor de santedat, la deposició de les seves restes en un nou
sarcòfag realitzat vers 1380, conservat avui al Museu Diocesà
de Barcelona (MDB 463), va ser un punt clau en la consolidació del seu culte, popular durant molts segles a l’antiga
església de la Mercè de Barcelona. Segurament és el mateix
rei Pere el Cerimoniós el qui es troba pintat de genolls a la
cara frontal del sepulcre, en actitud de reconèixer l’exemple i
la virtut de la santa.
Paraula
El cristià medieval sabia que Déu es manifestava al llarg de
la història. Sentia explicar els fets i vivències de Jesús i dels
primers cristians, segons el Nou Testament, així com també
les històries dels patriarques, reis i profetes del poble jueu,
a l’Antic Testament. Recordava aquests relats i en reconeixia
la representació artística. Sabia dir el Parenostre i potser cantar o resar algun salm. La Bíblia contenia tot allò que creia
i esperava. Per això els volums que la contenien, destinats
a la litúrgia i a l’aprenentatge dels clergues que havien de
predicar i d’instruir, eren objecte d’una important inversió de
temps i recursos, manifestada sovint en tractaments artístics
de qualitat, com en el cas d’aquesta Bíblia de la Catedral de
Tortosa (ACT, còdex 7), feta a París a mitjan segle XIII.
No obstant això, els laics no accedien gairebé mai directament
al text bíblic escrit, sempre en llatí. En la societat medieval, en
part a causa de les controvèrsies que havien dividit l’Església,
l’accés a la Sagrada Escriptura es reservava als clergues amb
preparació intel·lectual i espiritual. A través d’ells, la Paraula
era meditada, pregada, proclamada, predicada en la llengua
del poble i així aplicada a interpretar les realitats de cada comunitat, de les grans catedrals a les més petites esglesioles. La
voluntat de no desviar-se de la Paraula de Déu i d’interpretar-la
autènticament —és a dir, de preservar el dipòsit de la fe— rebé
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el nom de Magisteri, propi dels apòstols i dels bisbes, els seus
successors en el govern de l’Església. La imatge de sant Pere, el
primer dels apòstols de Jesucrist, és el símbol d’aquesta missió
en la tradició cristiana. Per això, a partir del segle xiii pel cap
baix, se l’ha representat —anacrònicament— abillat com un
Sant Pare medieval, amb ornaments de color vermell, una tiara
amb tres corones —que indica la superioritat del poder espiritual sobre el material— i envoltat de cardenals, com es va fer
dins el segle XV a la taula de sant Pere de Torelló (MEV 50).
Vida
La mort, motiu freqüent de temor o almenys de respecte, rep
un tractament especial en les religions que, com el Cristianisme, creuen en una ànima immortal. La iconografia medieval
més popular l’explicava com un pas que conduïa al judici de les
accions del difunt: el premi era la glòria del Cel, i el càstig, les
penes eternes de l’Infern. Sant Miquel Arcàngel presidia aquest
tràngol terrible. Sovint, com es veu en una de les escenes del
retaule de Sant Miquel de Verdú (MEV 1768 a 1771), pintat pel Mestre de Cervera el 1494, un diable trampós intenta
falsejar la pesada per condemnar l’animeta, mentre un àngel
sosté l’altre platet per ajudar-la. L’antiga imatge de les balan-

ces, amb arrels en l’art egipci, acompanya en aquest retaule
l’escena central de la lluita de l’Arcàngel contra Satanàs: una
representació ben fàcil d’entendre de l’etern combat entre el
bé i el mal, que per als cristians cultivats degué evocar igualment el treball espiritual a l’interior de l’ànima humana.
La idea pedagògica dels bàndols enfrontats i del judici retributiu («tal faràs, tal trobaràs»), molt adequada a la mentalitat
medieval, convivia amb la consciència teològica que la Salvació
no procedeix dels mèrits humans sinó de l’amor de Déu. A més
de les balances de sant Miquel, el cristià de l’edat mitjana estava també acostumat a veure Crist ressuscitat tornant a la fi
dels temps per judicar els vius i els morts, que sortirien llavors
dels seus sepulcres. Aquest tema, molt freqüent en els portals
gòtics, es representà també al retaule major de la seu de Lleida
(vers 1360), d’on procedeix aquest relleu de la Resurrecció
dels Morts del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (MLDC
543), obra del taller de Bartomeu de Robió, un dels millors escultors catalans del seu temps. Els difunts, infants o vells, homes o dones, embolicats en les seves mortalles o mostrant el
seu tors nu, expressen, amb els seus gestos i la seva mirada
elevada i expectant, l’esperança de ser salvats per la misericòrdia infinita de Déu i de gaudir amb ell de la Vida perdurable.
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BARCELONA
ACTIVITATS DEL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Connecta’t al Barri Gòtic
Fa uns mesos el Museu Diocesà
de Barcelona i Ibercaja van presentar conjuntament el projecte Connecta’t al Barri Gòtic. Es
tracta d’un itinerari didàctic dirigit principalment a l’alumnat
d’Educació Secundària. El títol
de l’activitat es vol referir a
l’actitud dels joves, que s’han
de “connectar”, una acció molt
habitual en els nostres dies.
Ens passem el dia connectats
a múltiples realitats virtuals,
així que, per què no proposar
una activitat que serveixi per connectar amb el passat per
conèixer, estimar i valorar la pròpia ciutat?
Si observem la ciutat des dels núvols, amb el Google Earth
per exemple, descobrim tres ciutats clarament diferenciades que s’han anat dibuixant al llarg de més de vint segles
d’història: la més moderna i industrial envolta una segona
ciutat que data del segle XIX, l’Eixample, enmig de la qual
observem la més arcaica, al cor de la qual es troba el Museu
Diocesà de Barcelona, a les portes del Barri Gòtic. Aquest és
un dels indrets més bonics i suggerents de la ciutat, i, sens
dubte, un dels més importants des del punt de vista històric,
a nivell local i català; és com un museu a l’aire lliure amb
una concentració de monuments que permeten contextualitzar tota la història medieval de Catalunya. En aquest espai,
Connecta’t al Barri Gòtic es centra un període de quinze
segles, comprès entre la seva fundació romana al segle I aC.,
fins a la mort del rei Martí l’Humà, el darrer rei de la Corona
d’Aragó que fou del Casal de Barcelona.
Un nou suport: un plànol per a cada alumne
Des del Museu Diocesà, estem totalment convençuts de la
importància de complementar l’estudi de les assignatures a
classe amb experiències i contacte directe amb el patrimoni.
És un recurs que la comunitat educativa ha d’aprofitar la
seva gran capacitat motivadora de reviure emocions i experiències de persones que van viure en un altre temps. Durant
el recorregut, a més del valor històric i cultural dels diversos
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elements patrimonials, també destaquem la dimensió religiosa dels edificis, obres o objectes. Ja que molts es van fer
expressament per al culte i amb una finalitat espiritual, vinculada a la fe d’un poble.
La idea de fer un plànol individual per a l’alumne durant el
recorregut, va sorgir després de molts anys veient turistes i
estudiants recorrent el barri: els primers amb el plànol i/o
guia turística a les seves mans, i els segons amb les preguntes de rigor del professor fotocopiades que han de respondre abans no arribi l’hora de tornar a classe. Així vam
decidir fusionar els dos elements i fer un suport diferent i
més engrescador per als estudiants, que, a part de les activitats de rigor, inclogui un plànol de la zona per orientar-se i
que serveixi de guia. El format és A5 plegat i A2 desplegat,
sobre el qual s’ha d’anar marcant la ruta i fent les activitats. Tot i que es tracta d’una ruta molt oberta i adaptable a
cada grup, amb les activitats que hi ha al voltant del plànol
proposem una ruta cronològica, des d’època romana fins
al gòtic, passant per Santa Maria del Mar, la capella reial
de Santa Àgata, la catedral de Barcelona i Santa Maria del
Pi. Aquestes activitats cal fer-les in situ, ja que requereixen
l’observació directa per part de l’alumnat, mentre al revers
hi ha més activitats que es poden fer al mateix Barri Gòtic,
a classe o a casa, depenent del temps que es tingui i dels
interessos del grup d’alumnes.
Materials complementaris: una guia didàctica per al
professor i activitats en línia
Tan bon punt vam començar a treballar en el plànol, vam
prendre consciència de l’amplitud i la complexitat crono-
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lògica que abracem amb aquest itinerari –quinze segles
d’història!–, i tenint en compte que proposem una ruta autoguiada, vam creure convenient elaborar uns materials complementaris que permetin aprofundir més o menys i adaptar
l’activitat a les necessitats de cada grup en funció del nivell,
l’edat i els interessos. Així vam decidir fer una guia didàctica
per obsequiar-la al professorat en el moment d’adquirir els
plànols per a la classe, que inclou tots els continguts que
creiem que es poden treballar al Barri Gòtic i suggerim activitats per si es creu convenient fer-les per preparar la visita.
Per últim, també oferim unes activitats en línia que també
s’obsequien al professor juntament amb el quadern. Aquestes serveixen per fer una avaluació final després de la ruta
pel Barri Gòtic i tenen un caràcter més lúdic i divertit (joc
de parelles, sopes de lletres, preguntes tipus text, relacionar paraules amb dibuixos...). És interessant que els alumnes
puguin veure ells mateixos com superen aquestes activitats,
que han après i s’ho han passat bé.
La “Petra” de Montjuïc
Tot i que no hem volgut donar un caire molt infantil a
l’activitat, hem donat vida a la “Petra” de Montjuïc perquè
ens faci de guia, un carreu procedent de les pedreres de
Montjuïc. Amb aquest personatge sempre tindrem molt present que aquesta pedra és el material constructiu de Barcelona per excel·lència, des d’època romana fins ben entrat el
segle XX, ja que també la podem trobar en la Basílica de la
Sagrada Família. L’última pedrera de Montjuïc va ser tancada
la segona meitat del segle XX. La “Petra”, d’alguna manera,
acompanya durant tot el recorregut, i quan observem els
edificis l’estem mirant i l’estem interrogant a ella.
I acabem amb Gaudí
Per acabar de “connectar” al gòtic, ens ha semblat molt
interessant acabar l’activitat simplement citant Antoni Gaudí al plànol. En primer lloc, ens sembla molt apropiat perquè sovint Gaudí recorria els carrers del Gòtic, observava les
construccions gòtiques amb els seus contraforts, entrava a
la catedral a pregar, i allà s’interrogava sobre la manera de
construir una església “sense crosses”. Com podem veure en
la Sagrada Família, al final va resoldre l’interrogant. D’altra
banda, també ens sembla una bona idea introduir Gaudí
perquè sovint els estudiants estudien i fan els exàmens amb
una certa fredor, pensant que tot allò que treballen en la
classe d’història no té res a veure amb ells, que tot és molt

llunyà, però les catedrals no només són cosa d’èpoques remotes; avui en dia també s’està construint el temple de la
Sagrada Família, per tant, això de construir esglésies no és
una cosa tan llunyana.
BLANCA MONTOBBIO MARTORELL
JOANA ALARCÓN HERNÁNDEZ

MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
DISBARATS I PERSONATGES ABSURDS
La lletjor en mans d’un gran artista pot esdevenir bellesa,
com succeeix en els retrats de Goya que es poden veure
en una gran exposició a la Pia Almoina de Barcelona. En
aquests gravats, la fidelitat a la crua realitat –sovint lletja
i absurda– estimula la curiositat del visitant, que al final
experimenta una complaença plena de bellesa. Així n’és de
lliure i variable l’art autèntic! Ja abans del 1819, Goya havia fet molts retrats absurds de personatges com la comtessa de Chinchón, que es deia Maria Teresa de Borbó i Vallabriga. Era l’esposa de Manuel Godoy, i considerada per
aquest un “portento de fealdad”. Aquest mateix ministre
de Carles IV, escrivia a la reina d’Espanya Maria Lluïsa de
Parma i li assegurava que Maria Teresa era “un alma patética”, professant així el seu rebuig vers la seva pròpia esposa.
El nostre Goya va pintar aquesta “desgraciada i portent de
lletjor” en un retrat que, possiblement, és el més bell i delicat de tots el que ha pintat, que alhora, des del meu punt

Goya. Disbarat de por.
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Goya. Disbarat volant.

Manolo Valdés. El gos.

de vista, s’anticipa a la seva col·lecció de gravats denominada “Disparates”. En aquest retrat existeix un contrast
brutal entre la delicadesa i fins i tot bellesa de la figura de
la Borbó i la figura històrica d’una pobra dona menyspreada pel seu marit. Espòs que pretenia accedir a les màximes
cotes de poder, potser, si calia, unint-se amb males intencions a la pròpia reina per dominar així al propi rei, no per
amor, només per l’interès de créixer fins a l’infinit. Tots ells
són personatges “absurds”: El rei, la reina, Godoy, Ferran
VII, els fills del també desgraciat excardenal de Toledo i de
Sevilla D. Luís Antonio de Borbó, la comtessa de Chinchón i
el cardenal Luís María de Borbón… L’any 1800 Goya ja capta la misèria profunda d’aquests personatges, alguns dels
quals es poden definir com disbarats nefasts de la història.
Aquest segle XIX –especialment en els seus inicis– està farcit de figures, situacions, esdeveniments… absurds. Recordem els episodis ridículs del retorn a Espanya de Ferran
VII –erròniament denominat “el Desitjat”–, l’ensorrament
del país contra la injusta i malèvola invasió napoleònica.
La conclusió de tots aquells esdeveniments i dels seus personatges va ser la sensació i la realitat que tot era un disbarat, i així ho plasma el nostre Goya en els seus gravats,
especialment en aquells que ell mateix ha denominat “Disparates”. És la plasmació d’un desencantament profund i
fins i tot de la ràbia davant d’una Espanya que ha tingut
tan mala sort, amb els seus malsons, amb les seves escenes absurdes però lamentablement reals, i amb les seves
obsessions acomplertes. Aquesta col·lecció va ser creada
per Goya entre els anys 1819 i 1824, o sigui en la seva
vellesa; no obstant això, aquesta condició de la seva edat
no explica l’argument absurd i irracional que incideix pos-
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Luis Feito. Sense títol.

teriorment en els gravats, sinó que és la captació realista
de la situació catastròfica de la seva societat i dels seus
protagonistes: autèntics “disbarats”. Goya no exagera!
Així pretén dialogar amb l’espectador d’aquesta col·lecció,
evocant aquells esdeveniments que no s’haurien de repetir
mai més en el nostre país. No obstant això, és un diàleg
amb les generacions que vindran després d’ell. I, efectivament, aquest diàleg –en part aterridor, però que intenta
cicatritzar les ferides del país– s’ha donat i es dóna tal com
ho demostra la nostra exposició, denominada “Goya i els
seus hereus. Els disbarats, avui”. Així, a més, en aquesta mostra, veiem les obres de vint-i-un artistes del gravat
que, potser sense pretendre-ho, han continuat la plasmació artística dels disbarats iniciada per Goya en l’esmentada
col·lecció, i possiblement també en alguns retrats anteriors
–com el de la comtessa de Chinchón– ja l’any 1800. En la
nostra exposició podem veure obres molt seleccionades de
José Manuel Broto, Eduardo Arroyo, Günter Grass, Martín
Chirino, Luis Feito, Juan el Genovés, Manolo Valdés, Luis
Caruncho, Andrés Rabago (El Roto), José Beulas, Ricardo
Calero, Julio León, Alicia Díaz Rinaldi, Darío Villalba, Luis
Gordillo, José Hernández, Rafael Canogar, Jaume Plensa,
Víctor Mira, Pascual Blanco i Guinovart.
Tots ells són artistes que, òbviament, han rebut la seducció
del genial artista aragonès Goya, creant, com ell, autèntiques obres d’art. Totes elles reivindiquen la tècnica molt
laboriosa, i fins i tot molt difícil, en el camp del gravat.
Evidentment, aquesta tècnica és enaltida i actualitzada fins
als nostres dies. Així, recordem, per exemple, el darrer dels
artistes que hem citat: Josep Guinovart (Barcelona 19272007), algunes de les obres del qual no serà el primer cop
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que es poden contemplar a la Pia Almoina (Museu Diocesà
de Barcelona); algunes neixen de l’ocupació del collage
amb un expressionisme figuratiu, sense oblidar elements
cubistes, i des del 1958 assoleixen l’abstracció absoluta,
amb elements tridimensionals. Així Guinovart es suma al
col·lectiu d’artistes que reivindiquen la denúncia social i la
lluita per la llibertat, com ho van fer Picasso o el Che Guevara. Guinovart sempre va estar en contacte amb la vida
popular i social, i per això és habitual que les seves obres
plasmin realitats que bé es podrien denominar els “Disbarats” dels seus pobles i de la seva elit dominadora i, al seu
torn, potser una mica tirana.
L’Obra Social d’Ibercaja, dins el marc de col·laboració
amb el nostre Museu Diocesà de Barcelona, ha fet realitat
aquest projecte després que el Museu del Gravat de GoyaFuendetodos també hagi col·laborat cedint algunes de les
obres que s’exposen. Tot això contribuirà –no en tenim cap
dubte– de nou a oferir la possibilitat, des del mateix cor de
Barcelona, al costat de la seva catedral, en la nostra Pia Almoina, de gaudir dels diversos llenguatges que el propi art i
uns artistes tan seleccionats proposen als amables visitants
d’aquest monument entre els mesos d’abril i juliol de 2013,
i també als lectors de la nostra revista Taüll.
JOSEP M. MARTÍ I BONET
GIRONA
Inaugurades les obres de restauració del claustre del
monestir de Sant Daniel de Girona
Han culminat els treballs de restauració del claustre romànic del monestir benedictí de Sant Daniel de Girona, treballs inclosos en el programa “Romànic obert”, que porten
a terme la Generalitat i l’Obra Social “la caixa”.
La feina portada a terme i que ha dirigit l’arquitecte gironí Josep Pla i Solà-Morales, han consistir bàsicament en
la consolidació del conjunt claustral, eliminació d’elements
afegits, neteja i recuperació d’alguns elements que havia
quedat limitats per edificacions posteriors.
A l’acte inaugural hi va ser present el President de la Generalitat, Artur Mas. El bisbe de Girona, Mons. Francesc
Pardo, va beneir les obres. També intervingueren el representant de l’Obra Social “la Caixa” i l’alcalde de la ciutat,
autoritats acollides per la priora de la comunitat benedictina, germana priora, Assumpció Pifarré. També hi eren
presents, l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, els con-

sellers de Cultura i Ensenyament, Ferran Mascarell i Irene
Rigau, respectivament, el President de la Diputació de Girona i representants de les comunitat religioses de la diòcesi.
Amb aquest acte s’inicia el programa de celebracions del
Mil·lenari del monestir que culminarà el proper 2015.

“Curs de formació”
Catalonia Sacra, la iniciativa del SICPAS per donar a
conèixer el patrimoni artístic de l’Església, ha obert el període d’inscripció per al segon curs del seu programa de
formació. El curs tornarà a ser itinerant, i tindrà 3 sessions
que es faran a Lleida (8 de novembre) Girona (17 de gener
de 2014) i Tarragona (28 de març de 2014). En la programació hi ha comunicacions sobre patrimoni cultural i
història de l’Església, aixi com nocions de guiatge turístic
i visites guiades a monuments. Compta amb reconeguts
ponents, tots ells vinculats a Catalonia Sacra o al patrimoni
cultural de l’Església. La primera edició va tenir més d’una
cinquantena d’inscrits, provinents de tots els bisbats amb
seu a Catalunya, i va tenir lloc als bisbats de Terrassa, Solsona i Barcelona. La inscripció es pot fer a través de la pàgina web www.cataloniasacra.cat.
“Activitats realitzades”
Dins de la iniciativa Catalonia Sacra s’han posat en funcionament les cinc primeres rutes d’aquest programa de difusió
del patrimoni. Aquestes descobertes proposen visites guiades pel patrimoni de l’Església amb un reforç del missatge
cristià i amb la singularitat de visitar espais que habitualment
no es poden veure. Fins ara s’han posat en funcionament les
rutes “La Vall del Llobregat” (Bisbat de Solsona), “Del Pla de
l’Estany a la Garrotxa” (Bisbat de Girona), “Al cor de Lleida”
(Bisbat de Lleida), “El romànic menut de la Plana” (Bisbat
de Vic) i el proper 27 de juliol està previst iniciar la ruta “Les
Parroquials de la Val d’Aran” (Bisbat d’Urgell). També s’han
realitzat visites guiades a les catedrals de Girona, Solsona,
Lleida i Vic. Aquestes rutes i moltes d’altres s’aniran programant periòdicament; en tot cas, els grups poden sol·licitar
de fer-les sota demanda, contactant a través de la pàgina
web www.cataloniasacra.cat
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Visita a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa
La catedral del Sant Esperit de Terrassa fou edificada com a parròquia de la vila que havia crescut fins a 1200 habitants al voltant del Castell de Terrassa. Representa un dels millors exponents
del gòtic tardà a Catalunya. Les seves mides són 49 m de llargada, 14’5 m d’amplada i 22’7 m
d’alçada. En el seu inici, a finals del segle XVI, l’església fou beneïda per l’Abat de Montserrat P.
Josep Costa, fill de Terrassa. Després de la guerra civil va ser consagrada pel Bisbe de Barcelona,
Dr. Gregorio Modrego (10 de desembre de 1950). Un any més tard rebia el títol de Basílica Menor
(11 de novembre de 1951). El 15 de juny de 2004 fou estat elevada a la dignitat de Catedral de
la nova diòcesi de Terrassa, erigida per S. S. Joan Pau II amb la butlla “Christifidelium salutem.”
El temple deu el seu nom a l’Hospital del Sant Esperit, situat fora de la muralla per acollir els
forasters que arribessin malalts. Les obres de la nova església, d’una sola nau, començaren l’any
1575. El 21 de novembre de 1593 s’hi va traslladar el Santíssim Sagrament des de la capella de
l’Hospital i hi va començar el culte. Les obres, però, van durar fins l’any 1616. Més endavant es
va construir la Capella del Santíssim, l’atri neogòtic (de començaments del s. XX) i, finalment, el
fris de disseny modern que recobreix la sala Capitular, obra de Francesc Bacardit, bastida sobre
l’atri l’any 1999. L’any 2005 van ser col·locades les quatre escultures de bronze que ornamenten
l’actual façana del temple i que representen Sant Benet, l’arcàngel Sant Miquel, Santa Elena i
Sant Antoni Maria Claret, obra de l’escultor guipuscoà Luis Beitia de Azkoitia.
El juliol de l’any 1936 el foc destruí tots els altars i retaules, començant pel retaule barroc de
l’altar major, obra de Joan Mompeó (s. XVIII) i el de la Mare de Déu del Roser. També foren
destruïdes les escultures dels apòstols situades a l’atri, obra de Josep Llimona. Recentment
n’hi han estat col·locades unes de noves, obra de l’escultor gallec Nicanor Carballo. En el
timpà hi ha un relleu que representa la Santíssima Trinitat, obra de Carles Armiño.
L’altar, centre de tota església, va ser bastit al mig del presbiteri, fet que va permetre la seva
fàcil adaptació per a dir les misses de cara al poble. La mesa és de marbre de Figueres, amida
2,65m d’ample i 1,15m de fons i està sostinguda per dotze columnes avui no visibles. Damunt
l’altar, el Crist és tallat en fusta de cirerer i policromat. Inclina el cap sobre l’espatlla dreta. Les
mans de Jesús estan clavades no al palmell sinó al monyó. La creu és de metall, adornada amb
aplicacions de pedres i vidres de color. La seva situació, suspesa del baldaquí a una certa alçada, permet copsar en una sola mirada la imatge de Crist en creu, l’altar, el celebrant i el Pa i el
Vi, tot reforçant així el significat del sacrifici eucarístic. Al baldaquí que cobreix l’altar, quatre
columnes estriades sostenen quatre figures. Són el profetes Isaïes, Ezequiel i Joel i l’arcàngel
sant Gabriel. Cadascun porta un rotlle on es llegeix un passatge del seu llibre que parla de
l’Esperit, llevat de Gabriel, que du el verset “L’Esperit sant vindrà sobre teu” adreçat a la Verge
Maria en l’Anunciació (Lc 1,35). Aquestes imatges estan relacionades amb el conjunt del retaule. El cobricel està format per tres corones concèntriques. A la part de sota s’hi representa:
a la més ampla, els dotze fruits de l’Esperit (Gal 5,22-23); a la del mig, els set dons (Is 11,2); a
la superior i més petita, Jesús com a símbol de la caritat divina i sol de justícia.
A banda i banda, els ambons foren instal·lats segons el criteri tradicional: a la dreta dels fidels
el de l’Epístola i a l’esquerra el de l’Evangeli. Actualment totes les lectures es proclamen des
de l’ambó de l’Evangeli, i l’altre ha quedat com a lloc per a les monicions i direcció de cants.
A l’ambó de l’Evangeli hi ha en relleu les figures dels quatre evangelistes, i al de l’Epístola hi
figuren: Moisès (la Llei), David (els salms) i alguns profetes.
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El cor consta de deu setials per banda. Als espatllers hi ha diverses representacions en relleu,
que comencen a un i altre costat amb les figures d’Adam (dreta) i d’Eva (esquerra). Al fons,
el plafó central, sota de Sant Pere i sobre la càtedra, s’hi representa el martiri de Sant Pere,
crucificat de cap per avall. El complementen, als laterals, les escenes de l’alliberament de Pere
per l’Àngel quan estava encadenat a la presó (Ac 12, 6-11) i l’escena del Quo vadis, quan,
segons la tradició, Crist s’aparegué a Pere per encoratjar-lo a tornar a Roma, on havia de ser
martiritzat. El primer seient de l’esquerra, més enlairat i protegit, era utilitzat pel Prior. La seu
del prevere celebrant es col·loca davant l’altar, al mig, al pla del presbiteri. Amb els arranjaments de l’any 1992, en començar el IV Centenari de la Basílica, es va fer una seu al fons per
als dies de més solemnitat. Aquesta seu tenia ja una forma de càtedra, però no ho era. Per
això fou emprada per preveres (els Priors), per bisbes i pel P. Abat de Montserrat. Amb la pres
da possessió de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, primer bisbe de Terrassa (25 de juliol de
2004), la seu esdevingué càtedra i els preveres ja no hi poden seure. Només hi seu el Bisbe
diocesà o bé un altre bisbe a qui aquest li ho concedeixi. Sota la imatge de sant Pere i sobre
el plafó en relleu, hi ha des de llavors l’escut episcopal.
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El cor forma com un sòcol al retaule. Bastit d’acord amb el “Projecte Isaïes,” és obra de
l’arquitecte Lluís Bonet Garí. Les escultures i relleus són d’Enric Monjo, i les pintures, d’Antoni
Vila Arrufat. Va ser dut a terme entre els anys 1940 i 1949 i constitueix un exemple notable
dintre de les restauracions d’esglésies després de la Guerra Civil. Alguns detalls que acompanyen les escultures van ser acabats en la dècada dels 50. Les pintures van ser restaurades
després de l’incendi de la capella del Santcrist (1979).
Al punt més alt del retaule (“Té molt amunt el seu tron i des d’allí s’inclina per veure el cel i
la terra”, Sl 112, 6-7) hi ha representat el Pare Etern (10 m d’alçada per 5 d’amplada), amb
aparença d’ancià venerable de cabells i barba blanca (Dn 7, 9; Ap 1, 14), amb túnica blanca
i mantell vermell (Is 6,1-4). Darrera la seva testa nimbada, el triangle simbolitza la Trinitat;
amb la ma dreta beneeix i amb l’esquerra sosté el món. Es troba dins una mandorla de setze
serafins que recorda una disposició molt típica de l’art romànic. Juntament amb el Fill (representat a la creu de l’altar) i amb l’Esperit Sant formen la Santíssima Trinitat. Aquest darrer,
titular de la catedral, està representat al centre del retaule, així com també a la clau de volta
del presbiteri, en l’habitual forma de colom. També hi veiem representada la Mare de Déu
en la seva Assumpció al cel, en una figura esvelta dins d’un medalló, així com els arcàngels
sants Miquel (dreta) i Rafael (esquerra) en escultura; la resta d’àngels, pintats al mur del
presbiteri amb túnica blau cel i cabellera rossa, porten a les mans unes cintes amb la inscripció
“Al·leluia” i a mesura que es va pujant, s’inclinen en adoració fins a arribar als dos àngels
que estan representats a la volta, prop del Pare Etern. En escultura hi són presents també els
dotze apòstols (entre ells, es representen escenes dels Fets dels Apòstols), els evangelistes
(Mateu i Joan ja són entre els apòstols, Lluc i Marc es troben en plafons al costat de sant Pere)
i els sants patrons de Terrassa (a més de sant Pere, ja anomenat, són sant Cristòfol, amb el
nen Jesús a coll, i sant Valentí, amb la palma del martiri). Els plafons laterals representen dues
escenes on es mostren intervencions de l’Esperit Sant: l’Anunciació (l’àngel anuncia a Maria
que concebrà Jesús per obra de l’Esperit) i el Baptisme de Jesús al Jordà per Joan Baptista
(l’Esperit davalla damunt d’ell en figura de colom, manifestant l’amor del Pare).
En resum, el retaule vol presentar el misteri de la Trinitat, amb especial protagonisme de
l’Esperit Sant, titular de l’església, i vol simbolitzar l’Església del Cel, que s’uneix a la de la
Terra reunida per celebrar l’Eucaristia. Cal notar que els éssers que són només esperit són
representats al retaule en pintura, amb figures planes, pintades als murs; els éssers humans,
en canvi, són figurats per escultures, amb volum, excepció feta de la imatge del Sant Esperit i
dels arcàngels, que també són escultures.
Al fons de l’ala dreta del creuer, en una capella sufragada per l’entitat Amics de les Arts, es
troba el grup escultòric del Crist Jacent, encarregat el 1539 a Martín Díaez de Liatzasolo,
que prové de la capella de l’Hospital. El juliol de 1936, en ser incendiada l’església, el grup
escultòric fou trossejat a la cripta on es estava situat, sota el presbiteri, però es pogué composar novament.
A les altres capelles hi ha diverses obres d’interès. De Francesc Juventeny hi ha les imatges
de la Inmaculada, amb els relleus laterals de la seva capella, i de la Mare de Déu de la Soledat. D’altres són obra de tallers salesians. Les obres més modernes són les més properes al
presbiteri. A la Capella de la Mare de Déu del Roser, la imatge barroca (s. XVIII) està envoltada
per un retaule amb els misteris del Sant Rosari obra del pintor terrassenc Josep Camí Aliart.
A la capella de sant Josep, la imatge és feta per Gabriel Alabert (1993). Són elements dignes
d’esment el Cambril de la Mare de Déu de Montserrat (1947), sota de la qual hi ha l’escultura
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de sant Ignasi jacent en rapte, obra de Josep M. Camps i Arnau; i el Baptisteri (1940). La
capella del Santíssim és obra de l’arquitecte Lluis Moncunill (1907) deixeble d’Antoni Gaudí,
amb arcs el·líptics i un retaule del Sant Sopar en relleu policromat, obra de Rafael Solanic.
L’ala esquerra del creuer, on hi hagué la capella del Santcrist malmesa per l’incendi de 1979,
fou restaurada i habilitada l’any 1992 com a museu. Entre les obres que conté destaquen:
l’Evangeliari de Terrassa, text manuscrit anomenat textus argenteus del segle XI, procedent
de la seu de Manresa; el quadre del Sant Sopar de Claudio Lorenzale (1850) que havia estat a
la capella del Santíssim; l’urna amb els reliquiaris dels sants patrons; les àmfores per als Sants
Olis, obra de Manel Tena (2005); vasos sagrats, peces d’orfebreria i ornaments antics. S’hi
guarden també les imatges dels passos de la Processó del Sant Enterrament (Divendres Sant),
suspesa l’any 1968, i un plafó amb el davallament de la Creu, fet recentment. Igualment
s’hi conserven tres butlles de Pius XII: la que atorgà el títol de Basílica Menor (amb especial
esment de l’Acció Catòlica) i les que mostren els nomenaments episcopals del Dr. Ramon
Sanahuja, bisbe de Sogorb (1944-1950) i posteriorment de Cartagena-Múrcia (1950-1969),
i del Dr. Josep Castelltort, bisbe d’Astorga (1957-1960), que foren els impulsors de la restauració material del temple i de l’animació pastoral de la parròquia després de la guerra. Al sòl
hi ha també la làpida que assenyala la sepultura de Joan Mompeó (mort el 5 de desembre de
1726), descoberta durant la restauració.
Per completar la visita a la catedral i connectar amb les més primitives arrels cristianes de
Terrassa, és molt aconsellable de visitar el grup episcopal de la seu d’Egara (popularment
anomenat “les esglésies de Sant Pere”). Es tracta d’un conjunt d’edificacions, les esglésies
de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, que daten des d’època paleocristiana fins a època
romànica. Constituïren el centre cultual de l’antiga diòcesi d’Egara, que existí entre els segles
VI i VIII. Han estat restaurades recentment i integren un dels conjunts episcopals excavats i visitables més importants d’Europa; l’església de Sant Pere, on es conserva un important retaule
obra de Jaume Huguet (s. XV), continua tenint funcions de parròquia.
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