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Editorial

No podem decebre
Josep M. Riba i Farrés

El moviment de la Renaixença va sacsejar el nostre País. Van ser molts els focus associatius que arreu s’apassionaven pel desig
de recopilar, ordenar i salvaguardar el llegat dels nostres avantpassats: la revalorització de l’art, la pulcritud per la llengua,
la sensibilització per la música... El bisbe Josep Morgades, atent al moment que vivia i i percebent alguns aires que venien
de Roma, va inaugurar el juliol del 1891 el Museu Episcopal de Vic. Aquest fet va ser imitat al cap de poc temps pel bisbe
Massaguer de Lleida, o pel bisbe Ramon Riu a Solsona. Tot un moviment que va anar cuallant, amb formes diverses, arreu dels
bisbats de Catalunya des de finals del segle XIX fins a principis del segle XX. I que amb mirada de segle XXI, hem de celebrar
com l’inici d’un gran teixit cultural de les nostra Església catalana.
El dia 3 de maig del 1989 s’inaugurava a Barcelona l’exposició “MILLENUM Història i Art de l’Església Catalana”. S’hi mostrava
el fruit d’un treball lent, però apassionat, d’uns responsables del patrimoni que des de feia anys continuaven avançant en les
respectives diòcesis en la conservació, catalogació i exposició dels bens patrimonials. Va ser a iniciativa el SICPAS que, amb el
lideratge de Mn. Josep Ma Martí i Bonet, va presentar en el marc de la celebració del Mil·lenari de Catalunya la proposta de
realitzar una exposició de documents i peces d’art que expressés la incidència de l’Església en la història del nostre País. En el
catàleg d’aquesta exposició, el bisbe Josep Ma. Guix deia:
“Tanmateix, conscients que aquest patrimoni, del qual som els titulars legítims, està gravat per una funció,
hipoteca o exigència de caràcter social que brolla de la mateixa naturalesa d’aquests béns, els bisbes de Catalunya
i els nostres delegats diocesans reiterem la nostra voluntat i decisió de continuar posant-los a l’abast i al servei de
tota la societat per la seva fruïció, investigació i estudi, exigint, però que se’n respecti la finalitat pròpia, la qual
cosa pot imposar certes condicions”.
I el treball continua. Des de fa anys, la revista TAÜLL és el mitjà que va mostrant un patrimoni sovint curiós i desconegut. Fa
poc més d’un any que es va presentar CATALONIA SACRA, un projecte conjunt dels bisbats catalans amb el propòsit de donar
a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església, i ajudar a la seva visita. Fa pocs dies s’ha clausurat l’exposició
FACIES FIDEI, feta al Museu Episcopal de Vic, amb peces dels diferents bisbats que tenen seu a Catalunya: una exposició en el
marc de l’Any de la Fe que ha volgut ajudar a donar raó de les peces, tot establint un diàleg entre una col·lecció permanent
d’un museu i peces dels altres equipaments que l’Església té al nostre país, expressió de la fe dels nostres avantpassats.
Diferents etapes, diferents moments que ens motiven a estar atents a la realitat que vivim, per encuriosir al pelegrí, el turista,
l’inquiet... Per sacsejar la fe endormiscada de les nostres comunitats, per animar als artistes a posar al servei de la fe les
seves diferents expressions, per motivar al teòleg, al liturgista, al biblista a dialogar amb els artistes, per continuar incitant als
investigadors a furgar en la història... Per engrescar, en definitiva, als que tenen responsabilitat en el patrimoni cultural dels
bisbats a continuar la seva tasca amb passió, amb imaginació, amb risc i, amb voluntat de suma. Un bon treball de transmissió
del nostre llegat ajudarà al desenvolupament de les generacions futures; no podem decebre.

3

BARCELONA

Un original esclat de fe
per Josep M. Martí i Bonet

L

’exposició “Esclat de la nostra Fe” que hem organitzat
la Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural i el Museu
Diocesà de Barcelona ve encapçalada per una taula molt
bonica de Gerard de Saint-Jean, de la segona meitat del segle
XV. En ella excel·leix la lluminositat que surt de la mateixa
pintura, des del bressol de l’Infant Jesús. És certament un
esclat de llum santíssima: el mateix Jesús Nostre Senyor.
Imatge, doncs, molt apropiada al motiu principal de la mostra
dedicada a la celebració de l’any de la nostra Fe. Volem que
aquesta llum il·lumini tot el món.
De moment veiem que la primera beneficiària d’aquesta llum
és la Mare de Déu, la llum il·lumina el seu rostre santíssim, i
després els àngels –jo diria– una miqueta tafaners, que adoren
el bon Jesús. En segon terme hi ha sant Josep i els pastors.
És, certament, una gran obra que, segons afirmava el Sr. Joan
Ainaud, bé es podria considerar la màxima joia del Museu, i
continuava dient: “vigileu-la!”. Sabem que aquesta taula,
amb tot el seu retaule (de sant Ignasi d’Antioquia) procedeix
del Monestir de Pedralbes, d’una religiosa que devia ser d’una
casa molt noble i rica de Barcelona que havia tingut algun dels
seus membres ambaixador (potser) de Flandes o d’Itàlia, i que
va tenir la bona ocurrència d’obsequiar-la amb quadres de
primera categoria d’aquells països. No va ser, però, una bona
ocurrència sinó una de dolenta la que tenia aquella monja
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Davallament de la creu

d’arrencar les taules de l’antic retaule per colocar-hi els quadres
que li obsequiaven. Així era! Una llàstima, però també una sort,
perquè el retaule hi guanyava molt. Les altres taules afegides
ben bé poden ser considerades d’una factura del més bonic
renaixement italià. Bo serà que en fem una detallada descripció.
Segons la fitxa del Museu, és un retaule del segle XVI de
Flandes, Barcelona i Itàlia, procedent de la cel·la de Sant Ignasi
d’Antioquia del Monestir de Pedralbes. És pintura sobre taula.
La taula de la “Nativitat” de la qual hem parlat té les següents
mesures: 45 x 31 cm., i tot el retaule en el seu conjunt mesura
142 x 141 cm. El número del Museu Diocesà és el 53.

Composició del conjunt i a la dreta taula de la Nativitat

Actualment es pot veure a la tercera planta del Museu Diocesà,
precisament molt a prop d’on comença l’exposició Esclat
de la nostra Fe. Està format per: la taula central (amb sant
Ignasi) i la predel·la (amb santa Eulàlia, sant Honorat, l‘Àngel
Custodi, sant Narcís i santa Caterina), que són les originals;
quatre taules més d’origen divers, que representen, d’esquerra
a dreta i de dalt a baix: Sagrada Família amb sant Joan
Baptista; sant Sebastià; davallament de la creu i Nativitat. Falta
la pintura corresponent a la part central superior del retaule.
Totes aquestes taules han estat suplementades amb fustes
per adaptar-les als espais que quedaven dins l’arquitectura

antiga del conjunt. La figura central, sant Ignasi, representa
el sant bisbe d’Antioquia dempeus i revestit amb capa pluvial
i mitra, sostenint el bàcul amb la mà dreta i el seu cor amb
l’esquerra. Aquest cor està format per dos lòbuls a cada un
dels quals es veu l’anagrama de Jesús (JHS). Entre el terra, de
mosaic, i el fons daurat, hi ha un sòcol on es llegeix: O. IGNACI
- PRESUL / OPTIME ANCI-LLAM. TV / AM. SEMPER - PROTEGE
(oh, Ignasi, Bisbe òptim! Protegeix sempre la teva serventa)
que és la imprecació que fa la monja que féu pintar el retaule.
Tant aquesta taula com el bancal o predel·la amb les figures ja
descrites representen encara la tradició gòtica dins el segle XVI,
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Claustre de Santa Maria de Pedralbes

amb les figures destacant en un fons de pa d’or amb punxons
que dibuixen flors darrere sant Ignasi, i or picat en el bancal.
Les taules laterals són d’inspiració italiana les superiors i
flamenca les de baix. La Sagrada Família està inspirada en
Rafael (serà un Rafael?). El sant Sebastià podria ser de la mà
de Pedro Nunyes o Enrique Fernandes, pintors portuguesos
que treballaven associats a Barcelona; el davallament
és hispanoflamenc i, finalment, la Nativitat (portada de
l’exposició Esclat de la nostra Fe) és còpia flamenca de
Gerard de Saint-Jean, de la segona meitat del segle XV.
Aquesta és, potser, com hem dit, la millor de les taules
d’aquest retaule, i l’única que ha estat estudiada, formant
part de diverses exposicions com ara la que es celebrà a
Madrid i Bruges el 1958 commemorant el quart centenari
de la mort de Carles V, i una altra a Bordeus destacant-ne
la lluminositat (La découverte de la lumiére des Primitifs aux
lmpressionistes, 1959). El Burlington Magazine del 1937
presenta plegades les fotografies de la taula de la nativitat
atribuïda a Gerard de Saint-Jean de la National Gallery
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de Londres i la del Museu Diocesà de Barcelona. Gràcies
a això es poden apreciar les igualtats i diferències en les
dues taules que ens fan pensar que una és l’original i l’altra
una còpia, o bé que totes dues són còpies, potser no de la
mateixa mà, sinó d’una tercera no identificada. La taula del
Museu Diocesà és més gran que la de Londres i més rica en
decoració. Les espigues que té en primer terme i que poden
fer al·lusió al nom de Bethléem (Casa del pa) són al seu
torn símbol de l’Eucaristia. El fet que la taula de la National
Gallery no les tingui pot ser perquè hagi estat retallada,
cosa que n’explicaria la mida menor.
Per fotografies antigues, sabem que en l‘espai que ara és
buit hi havia un sant franciscà al qual s‘apareixen la Mare de
Déu i el Nen damunt núvols, sota dels quals s’aixoplugaven
uns captaires esguerrats. A la banda oposada, una monja
agenollada sota una finestra, possiblement la donant.
L’arquitectura del retaule tenia un finiment de volutes
centrades per una petxina. Prové de la cel·la de dia dita de
sant Ignasi a la planta baixa del claustre del monestir de
Pedralbes, ala de migdia.
Cal advertir que una bona part de la descripció d’aquest
bonic retaule l’hem tret d’un magnífic article que féu la vídua
del Sr. Joan Ainaud de Lasarte, la Sra. Escudero, per al catàleg
de l’exposició Millenum del 1989, pàg. 412.

Petits espais de celebració i pregària

FOTOS De rafael bosch

G I RO N A

Capella de les Carmelites de la Caritat Vedruna
per Narcís Negre i Tibau

S

ovint ens sorprenem dels progressos tècnics que fan possible realitzacions monumentals i/o innovadores en els
dominis de l’arquitectura. Les possibilitats que ofereixen els
càlculs estructurals i l’aparició continua de nous materials,
permeten resoldre funcions i conformar espais a voltes enriquidors, on l’home es troba acollit i hi discorre amb complaença, a voltes anorreadors, fora d’escala i més atents als aspectes formals que a la funció i a l’espai. El seguiment directe
i les abundants publicacions ens informen permanentment
d’aquests avenços tant pel que fa a l’arquitectura en general
com a la específicament sacra.
Però, aquí i ara, recordant aquella dita: en els pots petits hi
ha la bona confitura, ens plau ocupar-nos de realitzacions
discretes, d’espais sacres que resten oblidats dels “media” i
que, no obstant, en la seva acurada senzillesa resulten obres
cultuals de remarcable qualitat.
Una d’elles, a Caldes de Malavella, prop de Girona, és la Capella de les Carmelites de la Caritat Vedruna, inclosa dintre les edificacions per a asil, projectades i dirigides per l’arquitecta Assumpció Puig. Dita capella ordenada i arranjada
per l’artista gironí Domènec Fita és un recinte sensiblement
rectangular de sis metres d’amplada, vuit metres de llargada
i uns 2’60 metres d’alt.

L’àmbit, a més de reduït no és del tot diàfan perquè,malgrat no haver suposat cap destorb, en el costat dret hi ha
dues columnes de formigó buixardat. El parament d’accés,
els laterals i el sostre tenen un acabat de pintura pràcticament blanca; el mur de fons orientat a llevant està revestit
parcialment amb peces de pedra de Girona buixardada; el
paviment és de pedra de Girona,de raig, polida. L’aforament
normal és d’unes 25 persones, però la porta corredissa d’accés des de l’ampli vestíbul i la vidriera totalment practicable
situada en el mur lateral dret, permeten doblar el nombre
d’assistents.
Tot l’èmfasi s’ha posat en el lloc de la celebració eucarística,
sense discontinuïtat amb la resta però subratllat d’una manera convenient per cada un dels components: l’altar i l’ambó
en el centre; la creu en el parament de fons; l’escultura de la
Verge del Carmel amb Jesús infant situada al costat esquerre,
ressaltada per la llum procedent del vitrall contigu i, a l’altra
banda, el petit sagrari adossat a una de les columnes de formigó abans esmentades, pròxim a l’àmplia vidriera. Tot es
disposa amb discreció, funcionalitat i harmonia damunt de la
tarima de fusta, reduïda i de forma irregular per adaptar-se
a la circulació del celebrant, a la columna estructural i per
donar rellevància al sagrari - petit cub, exteriorment de fusta
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Plànol de la capella i obres de Domènec Fita

clara ornada en la cara frontal amb la simbologia dels pans i
els peixos, en marqueteria. L’altar és un díedre de fusta noble
amb un gruix general de l5 centímetres i l’ambó, del mateix
material, hi està gairebé adossat. La imatge de Crist, fosa en
bronze,està posada a la part superior central del mur de fons.
L’escultura de la Verge, sobrealçada del paviment, és d’alabastre; mesura 1’42 metres d’altura i no es mostra frontalment sinó que està entregirada vers l’altar en una disposició
participativa, Verge mitjancera que acompanya els fidels en
la celebració.
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Fita ha realitzat moltes escultures religioses, potser amb predominança de marededéus. N’ha fet de petites (recordem
aquelles figuretes seriades de ceràmica i de gres, dels anys
50, al servei de moltes llars cristianes) i també de grans, en
diversos materials. Aquesta de la capella de Caldes, obrada
l’any 1967, captiva per la justesa plàstica, per la pau i serenor
dels rostres, per la sobrietat textural i formal en sintonia, sens
dubte, amb l’essència de la Comunitat Carmelitana.
No podem obviar dos elements secundaris que contribueixen de manera important a la calidesa i l’enriquiment del

Els dos vitralls

conjunt. Un és el vitrall pròxim a la imatge de la Verge, de
vidre gruixut , ratllat profundament amb el disc i eliminant
els resquills amb una moneda per tal d’obtenir, després de
l’agressió atzarosa, uns reflexes i esclats d’intensa brillantor.
Notem que les línies d’agressió obliqües ens relacionen amb
les peces importants del conjunt. L’altre element que cal comentar és la vidriera totalment practicable situada prop del
sagrari. És de difícil qualificació: vitrall?, vidre decorat?. Es
tracta de quatre batents amb vidre industrialment o artísticament treballat?. La constant preocupació d’experimentar i de

trobar formes d’expressió inèdites, han mogut o dirigit Fita
a idear per a cada batent una mena de “sandvitx” compost
de dos vidres transparents i un full del mateix paper usat per
a l’emmagatzematge i transport del material. Aquest paper
llis, premsat pels dos vidres, s’ha enriquit de manera puntual
amb arrugats i superposició de gruixos que no sols ritmen i
unifiquen aquesta obra informalista sinó que, sobre el fons
de tonalitat de grisalla càlida fan aparèixer sienes, torrats i
algun to blavós. Una aportació més a la solemne petitesa de
l’espai.
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FOTOS De NARCÍS NEGRE

Un altre àmbit cultual i de pregària que ens sembla interessant comentar és la Capella de la Fraternitat Santa Clara
que forma part del conjunt d’edificacions emplaçades en uns
terrenys pròxims a la localitat de Vilobí d’Onyar. Des de Girona, s’hi pot accedir per un vial semi rústic que surt del
kilòmetre 15’9 de la carretera a Santa Coloma de Farners,
discorre entre boscos i conreus plàcids i agradables, de lleuger pendent , llinda amb els terrenys i edificacions pel costat
de migdia i us condueix a Vilobí.
Des d’una reixa situada en el vèrtex de ponent de la finca, arribem a l’entrada i rebedor pròxims a la capella, a les petites sales
de visita i a l’hostatgeria, que també té un accés directe en la
mateixa façana de ponent. Al costat de migdia, les estances
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destinades a la comunitat es distribueixen en dues plantes: a
la planta baixa, més enllà de l’hostatgeria hi ha despatx, cuina, sales, garatge i biblioteca d’uns 100 metres quadrats de
superfície; la planta de pis està destinada a dormitoris. A la
banda Nord, contigües a la capella hi ha la residència per a un
sacerdot i la sagristia i, a continuació la infermeria, que té una
connexió amb la capella per facilitar a les germanes malaltes
l’assistència o participació als actes cultuals i devocionaris.
L’articulació es produeix a l’entorn d’un espai boscós perfectament cuidat i en harmonia amb els recorreguts, coberts i
urbanitzats, que enllacen les edificacions a mode de claustre
singular i atraient que no té res a veure amb la tipologia regular i tradicional d’aquests elements in-out.

Capella

claustre

El complex s’inicià el 28 de març de l’any 1973 sota la direcció de l’arquitecte Jaume Teixidor i Ballescà, autor del corresponent projecte. Les obres expressen una clara voluntat
d’agermanar l’edificació amb la natura. Els murs d’obra vista,
coronada unes vegades amb el mateix totxo col·locat a sardinell i altres amb un relleu remolinat i estucat de to càlid,
produeixen la mateixa impressió de sobrietat i pulcritud de
la part no edificada. Aquesta plena integració es percep ja
pujant el curt tram de bosc que ens condueix a l’entrada i
també en la pròpia capella amb el gran parament de vidre
a la capçalera que incorpora el bosc a la celebració evocant,
altra vegada, l’amor de Sant Francesc vers la natura.
La mateixa ordenació d’aquest espai sacre segueix igual criteri:
s’adapta a les irregularitats del sòl, a la topografia i disposa
esglaonadament la part destinada als assistents foranis amb
un pas central i seients a banda i banda, mentre que la part
restant, més pròxima a l’altar i ocupada per les germanes, és
plana. Podria objectar-se que aquesta disposició no respon a
una celebració assembleària conciliar, però la funcionalitat i
les petites dimensions de la capella i la perfecta visió i audició
des del breu amfiteatre asseguren una completa participació.

El mur d’entrada i el lateral contigu al claustre que conté la
porta d’accés de les germanes són remolinats i pintats en un
to blanquinós; part de la capçalera i el parament lateral Nord
en connexió amb la sagristia estan revestits de fusta noble,sobre la qual es disposen uns quadres on s’hi representen la
creu de sant Francesc, la marededéu del signe, sant Francesc
i santa Clara; el paviment general és de moqueta de color
marró i el sostre –cel-ras de planxes acústiques suportades de
costat a costat amb perfils metàl·lics vistos – és de tonalitat
càlida i segueix la configuració plana i en pendent de la sala.
Els elements de la celebració es disposen prop de la gran
vidriera. La seu, composta de tres seients de fusta envernissada, d’esquena al bosc; el sagrari de metall, encastat en la
paret revestida de fusta noble; l’altar de pedra, al centre i
l’ambó de fusta gairebé contigu. La robustesa i sensació de
presència de l’altar, s’emfasitzen mitjançant la delicada lluminària composta d’un traç metàl·lic i d’uns focus de llum convenientment disposats. Cada racó, cada moble i cada peça
de la capella han estat encertadament cuidats i dissenyats
per l’arquitecte. Hom hi troba la pau i el bé que prevalen en
el conjunt.					
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L L E I D A

Arrels cristianes. La història i el patrimoni
artístic i cultural del Bisbat de Lleida
per Marina Bellmunt Sopena

A

En el número 17 de la revista Taüll (abril de 2006), de
forma puntual, es donava a conèixer la col·lecció Arrels
cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història
i la societat de Lleida, una obra en quatre volums (més de 3.500
pàgines) que recull la història i la presència del cristianisme a
les terres de Lleida al llarg de 1.500 anys, des del segle V fins
als nostres dies. Ha estat dirigida per Romà Sol, Carme Torres
i Ximo Company, amb la important participació de quasi un
centenar d’especialistes de les més diverses branques del
saber. L’últim volum va aparèixer el 2009.
Avui volem tornar a fer incidència en aquesta obra que esdevé una font de referència per a conèixer la història de la diòcesis de Lleida i que, alhora, és única a Catalunya i a Espanya,
ja que cap altre bisbat compta amb un compendi similar de
la seva història. En aquest article farem una panoràmica dels
diferents treballs que ens expliquen com s’ha manifestat i s’ha
plasmat la religiositat cristiana en el camp de l’art a les nostres
terres. I és que, la col·lecció Arrels cristianes constitueix, alhora, una història de l’art cristià a la diòcesis de Lleida.
El primer volum, coordinat per Joan-Ramon González, porta
per títol Temps de Forja. Els inicis i l’Alta Edat Mitjana, segles
V-XII. Es parla de la primera Església de Lleida, dels seus orígens, de com s’estructurà el bisbat, d’alguns dels testimonis
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Bartomeu de Robió i taller, Retaule de Sant Llorenç Màrtir,
detall, segle XIV. Església de Sant Llorenç de Lleida.
Foto: I. Puig

d’aquests primers segles que ens han arribat com són les basíliques paleocristianes de Bovalar i vil·la Fortunatus. Del trànsit
al món medieval. Com funcionava el bisbat medieval, els assentaments monàstics d’aquest període, com el de Santa Maria de Vallverd a Tragó de Noguera, de les institucions eclesiàstiques i dels primers concilis que es van celebrar (546-1200).
A nivell artístic, en aquest període hem de parlar de l’art romànic. Francesc Fité ens ofereix una panoràmica de l’arquitectura
i l’escultura monumental, tot analitzant els edificis romànics

Claude Vignon, Martiri
de Sant Andreu, c. 16231624. Museu de Lleida:
diocesà i comarcal.
© Museu de Lleida:
diocesà i comarcal
(Antoni Benavente)

de la diòcesis de Lleida: l’àrea de Lleida, la zona de la Llitera i
el Baix Cinca, l’àrea de la Ribagorça i la zona de la Noguera.
Emma Liaño s’ocupa de les primeres talles de fusta, de les
quals el Crist de Perves n’és un clar exponent, tal com ens
explica en el seu article Montserrat Macià.
Rosa Alcoy tracta les primeres expressions pictòriques de signe cristià que trobem als bisbats de Lleida, Roda i Urgell. Dintre d’aquestes hi ha una obra emblemàtica de l’art català, el
Crist de Taüll, a qui dedica el seu article Joan Sureda. Josefina
Planas ens parla dels manuscrits il·luminats, de la miniatura, i
Fernando Gracia de la Bíblia de Lleida. Aquest recorregut per
les primeres manifestacions artístiques de la diòcesis es tanca
amb els articles de Montserrat Macià sobre el frontal de Sant
Hilari de Buira i de Rosa Alcoy sobre el frontal de Santa Maria
de Berbegal, i el treball de Carme Aixalà i Núria de Dalmases
entorn els primers objectes de culte.
Prim Bertran i Francesc Fité són els coordinadors del segon
volum, Temps de consolidació. La Baixa Edat Mitjana, segles
XIII-XV. En el context històric d’aquests segles l’Església lleidatana viu un procés de consolidació de la seva organització, que s’explica en la primera part del volum: els concilis
celebrats de 1200 a 1460, les relacions del bisbat amb el

papat i la presència dels eclesiàstics en les corts medievals,
l’arribada dels ordes mendicants i dels religioso-militars, etc.
La segona part està dedicada a les accions de caire social i
assistencial: els primers hospitals i la Pia Almoina de la Catedral.
El món intel·lectual centra la tercera part del llibre: la creació
de l’Estudi General (1300), a les aules del qual s’hi formà el
jove Alfons de Borja, futur papa Calixte III, a qui Ximo Company dedica un dels capítols, a l’igual que també es parla d’un
altre gran protagonista d’aquest període, Sant Vicenç Ferrer.
L’àmbit de l’espiritualitat i la cultura populars és tractat a la
quarta part d’aquest volum: devocions com les del Sant Drap
i la Mare de Déu d’Agost, la significació de Sant Jordi en la
societat lleidatana, etc.
Finalment, la cinquena part aborda les manifestacions artístiques
de l’època del gòtic. Francesc Fité ens parla dels treballs constructius de la Seu Vella, des de l’edifici romànic fins a les construccions
de l’època gòtica, com les capelles que es basteixen al segle XIV,
el claustre i el campanar. Alberto Velasco ens ofereix un complet
estudi dels altars, pintures i retaules que abillaren l’interior de la
Seu Vella, dels quals en resten pocs testimonis arran de les diferents vicissituds bèl·liques que patí l’antiga catedral.
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Interior de la catedral de Lleida. Vista de l’altar major des del
cor, abans de 1925. El cor, contractat el 1774, és obra de
Lluís Bonifàs i Francesc Bellver. Desaparegué l’agot de 1936.
Foto: Bisbat de Lleida (Fons Herrera i Ges)

Si bé la Seu Vella de Lleida és la construcció més emblemàtica del bisbat, l’espiritualitat de la Baixa Edat Mitjana també
es manifesta artísticament arreu de la diòcesi. Francesc Fité
ens mostra una exhaustiva panoràmica de l’expansió de
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l’arquitectura religiosa gòtica arreu del territori, mentre que
Josep Bracons i Rosa Terés fan el mateix amb l’àmbit escultòric (segles XIV i XV, respectivament) i Alberto Velasco amb
els retaules pictòrics. També hi són presents estudis de caire
més monogràfic: Pere Beseran ens parla de Bartomeu de Robió i l’Escola de Lleida d’escultura gòtica; Isidre Puig de la nissaga de pintors Ferrer; Josefina Planas de la miniatura. Clou
aquesta part dedicada a les manifestacions artístiques l’article
de Màrius Bernadó entorn la contribució de l’Església a la història de la música i del teatre medieval a Lleida.
El tercer volum, Temps d’expansió, temps de crisi i de redefinició. L’època moderna, segles XVI-XVIII, està coordinat per
Ximo Company. Com la resta de volums, aquest s’inicia situant al lector en el marc històric dels segles XVI-XVIII, una
època de forts canvis tant a nivell polític, social com religiós.
Dins aquest context cal situar el Concili de Trento (15421563), convocat per a reflexionar teològicament i donar resposta a un seguit d’aspectes que la Reforma protestant havia
posat en crisis. En aquests segles la diòcesis de Lleida també
viurà dos conflictes bèl·lics: la Guerra dels Segadors (16401652) i la Guerra de Successió (1707-1714), arran de la qual
la Seu Vella fou convertida en caserna militar. Posteriorment,
el volum s’endinsa en la incidència de l’Església en l’àmbit de
l’ensenyament, dels aspectes socials i de la cultura popular.
A nivell artístic hem de tenir present que, a la diòcesis de Lleida, ens trobem amb un gòtic tardà força estès, un Renaixement puntual i un Barroc esplendorós. L’article que inicia la
part dedicada a l’àmbit artístic, signat per Ximo Company, ens
ofereix tot un seguit de reflexions sobre el gust artístic a la
Lleida del 1400 fins al 1800, que es mou entre la tradició i
la modernitat. Raül Torrent aborda el procés de construcció
d’una església parroquial a l’època del Barroc, mentre que Isidre Puig ens fa un complet recorregut pels temples construïts a
la diòcesis de Lleida durant els segles XVI-XVIII. Durant aquest
període, a més, es basteix la Catedral Nova de Lleida (17611781), de la qual tracta Frederic Vilà en el seu detallat article.
Ximo Company, Isidre Puig i Joan Yeguas ens ofereixen una
anàlisis de les manifestacions pictòriques i escultòriques durant el Renaixement i el Barroc. Carmen Berlabé ens parla de
la col·lecció de tapissos de la Catedral de Lleida, formada actualment per quinze peces (en el seus orígens era de vint) que
són una mostra representativa de la tapisseria a la zona de
Brabant al segle XVI. Sílvia Folguera i Maria Antònia Merola
fan una panoràmica de l’orfebreria i la indumentària d’època
moderna. L’article de Màrius Bernadó sobre la música religiosa i els mestres de capella tanca aquest apartat.
Manuel Lladonosa és el coordinador del quart volum, Temps

de llums i ombres. Temps d’esperança. L’època contemporània, del segle XIX fins als nostres dies. Es tracta d’un període
històric convuls tal com ens mostren els articles que ens situen
en aquest context: la Guerra del Francès (1808-1814); el fenomen de l’exclaustració; la dialèctica entre liberalisme, carlisme i integrisme; la Guerra Civil (1936-1939); la segregació
territorial del Bisbat de Lleida amb la pèrdua de les parròquies
aragoneses, etc. Les següents parts del volum estan formades
per diversos estudis que ens apropen a les accions socials de
l’Església, les accions apostòliques i pastorals, les accions educatives, la literatura, l’espiritualitat i la cultura popular.
El món de la creació artística també hi és present. Frederic Vilà
aborda el tema de la recuperació de la Seu Vella a partir de la
segona dècada del segle XX, tot desglossant les diferents intervencions dutes a terme. Ferran Boneu, Mn. Jesús Tarragona
i Joan-Ramon González expliquen la important tasca duta a
terme per l’Associació d’Amics de la Seu Vella, entitat que promou la restauració, conservació i recuperació del monument.
Sílvia Folguera, Mª Antònia Merola i Elena Toló fan un recorregut per les diferents manifestacions arquitectòniques,
plàstiques i decoratives de temàtica religiosa del segle XIX. A
finals d’aquest segle, el 1893, el bisbe Josep Meseguer decideix construir un nou seminari a l’eixample, còmode, higiènic
i digne. Frederic Vilà ens ho explica en l’article monogràfic dedicat a aquest edifici, projectat i dirigit per l’arquitecte Celestí
Capmany, que complí aquesta funció fins al 1978. A partir de
1980 esdevindrà l’edifici central de la Universitat de Lleida.
De l’arquitectura religiosa del segle XX també se n’ocupa Frederic Vilà, mentre que la plàstica religiosa es tractada per Joan
Manuel Nadal (primera meitat del segle XX) i Esther Ratés
i Joan Miquel Garcia (segona meitat del segle XX). Aquesta
part es tanca amb la panoràmica que Joan-Ramon González
ens fa de la manifestació de la devoció popular en el paisatge:
les ermites i capelles disperses pel territori, les creus de terme,
els calvaris i viacrucis, les capelletes, etc.
Com hem vist els quatre volums abasten un període llarg,
de 1.500 anys. Un element comú apareix en tots ells: la Seu
Vella de Lleida, l’antiga catedral. Des del 1203, quan es posà
la primera pedra del temple, projectat pel mestre d’obra Pere
de Coma, passant per la seva esplendor a l’època del gòtic,
pel seu tancament l’any 1707 arran de la Guerra de Successió
(posteriorment convertida en caserna militar i sent desmantellat i dispersat el seu patrimoni), fins arribar a la seva recuperació, iniciada a la segona meitat del segle XX.
La Seu Vella ha estat i és un referent per als fidels del bisbat
de Lleida. És testimoni de la presència i del viure cristià a les
nostres terres al llarg dels segles. La seva és una història plena

Víctor Pérez Pallarés, Misteri Pasqual, 1998. Absis central de
l’església parroquial de Nostra Senyora del Carme de Lleida.
Foto: R. Roca

d’èpoques de llum, d’il·lusió, de trasbals, de recuperació... talment ho és la història de la comunitat cristiana de la diòcesis
de Lleida. Una història que està recollida en les pàgines que
conformen els diferents volums d’Arrels Cristianes. Una història que, avui, es continua escrivint...
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

El mural del Sant Sopar de Joan
Torras Viver a la capella del Santíssim
Sagrament del la catedral de Sant
Feliu de Llobregat. Un espai per
interioritzar la nostra Fe
per Josep m. martí i bonet

E

l 1940 l’arquitecte Josep Ros i Ros projectà la capella
del Santíssim Sagrament, amb un tipus de decoració
romanobizantina rica en policromia. La capella és d’una sola
nau amb sostre enteixinat formant sis espais separats per una
motllura de superfície llisa que continua a les parets per mitjà
d’una pilastra adossada composta per un capitell neobizantí
en forma de piràmide truncada invertida, decorada amb
motius florals i vegetals emmarcats per un fullatge. Un gran
arc de mig punt separa l’espai de l’altar amb la nau. L’arc
pren un protagonisme important dins l’espai de la capella
per la seva amplitud i decoració que està remarcada per una
motllura on un fris de roleus amb fulles d’acant entrellaçades
es repeteixen per tota la motllura. L’arc es recolza sobre dues
columnes amb capitell decorat amb fulles de palma alternantse amb una creu emmarcada dins d’un cercle.
A la paret dreta de la capella hi han sis finestrals amb arc
trilobulat que donen llum a l’interior. Els vitralls sense cap
representació iconogràfica presenten una decoració geomètrica quadrangular amb tons blaus, blancs i grocs.
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Aquesta capella formava part d’un altre cos d’edifici a part de
l’església parroquial que posteriorment es construiria, i es va
edificar amb poc temps per tal de que els feligresos poguessin
disposar d’un temple on poder fer les seves celebracions. Era
molt senzill i auster a causa de la postguerra i, per això en un
principi no presentava molta decoració.
El 22 de juny de 1941 s’inaugurà la capella del Sagrament,
amb una capacitat per a 300 persones, beneïda per Joan Serra, canonge, vicari general de la Diòcesi.
L’anterior altar de la Capella del Sagrament dissenyat per
l’arquitecte Ros era d’arquitectura abarrocada de marbre
blanc amb elements escultòrics i una barana combregador.
L’any 1967, es va presentar un projecte de reforma de la capella del Sagrament, que s’inicià el mes de febrer del 1969
fins al 1970. Aquest projecte, juntament amb la pintura del
Sant Sopar, que la presideix, és obra de Joan Torras Viver amb
l’objectiu de fer un altar més senzill simplificant l’estructura
de l’altar anterior per apropar-lo més als fidels, i per tant es va
suprimir tot el cos d’altar i la barana combregador. Es realitzaren noves grades, nou altar i nou marc- retaule del sagrari
amb la pintura mural esmentada.
Joan Torras Viver aconsegueix des d’una composició esquemàtica, simètrica i equilibrada posar en diàleg tres temes que
tenen relació entre si, en un mateix espai: sagrari, taula d’
altar - la pintura mural i la creu, on es posa de manifest els
últims moments de la vida de Jesús, com fou l’ entrega total
que es mostra a l’Eucaristia ( taula i sagrari) fins a la mort en
Creu (crucifix) .
L’artista Torras Viver manifesta la seva espiritualitat creant en
l’altar d’ aquesta capella un espai per interioritzar i reflexionar
la nostra Fe. Si observem la pintura mural del Sant Sopar, ens
endinsem en una atmosfera càlida, serena i alhora de concentració cap el que és més essencial , l’entrega total del Crist
als homes. Des del centre de l’altar s’irradia una força cap als
deixebles que equilibren la composició amb actitud de respecte, de pregària i compromís a un acte definitiu on es mostra
l’estimació total de Déu al món.
L’espai de l’altar projectat per Joan Torras Viver és un espai
que serveix als fidels per meditar algunes de les afirmacions
publicades en motiu de l’Any de la fe en la Carta Apostòlica
de Benet XVI i a l’ Encíclica “Lumen Fidei”, la Llum de la Fe,
on reflexions com: “L’Eucaristia és el preciós aliment de la fe,
el trobament amb Crist present realment en l’acte suprem d’
amor, el do de si mateix, que genera vida” o “ el qui creu no
està mai sol, perquè la fe tendeix a difondre’s , a compartir la
seva alegria amb els altres” ens acompanyen molt bé quan
observem el magnífic mural del Sant Sopar on, com hem co-

Altar de Sant Feliu

mentat, el centre de la composició és el calze amb el vi , el pa
compartit i Crist que es fa present , i alhora està anunciant
amb els deixebles representats d’una manera harmoniosa i
estilitzada a cada cantó de la taula, que la fe té sentit quan es
comparteix amb els altres. A sota de la pintura mural de Joan
Torres Viver es situa el sagrari emmarcat amb marbre negre i
la seva col·locació en aquest lloc té una estreta relació amb el

que es representa a la part superior, el Sant Sopar, i podríem
reforçar aquesta relació amb una altra reflexió de l’Encíclica,
“La fe és decidir-se a estar amb el Senyor per viure amb ell.
Aquest “estar amb ell” ens porta a comprendre les raons per
les quals es creu”. També la Creu present a l’altar es connecta
amb la reflexió que “Crist és aquell qui, havent suportat el
dolor, “inicià i completà la nostra fe”.
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S O L S O N A

El cambril de la Mare de Déu del
claustre de Solsona1
per CARLES FREIXES I CODINA

L

a imatge de la Mare de Déu del Claustre és romànica, de
pedra, datada a l’entorn del segle XII i venerada a la seva
capella de la Catedral de Solsona com a patrona de la ciutat.
Està considerada un dels millors testimonis de l’escultura en
pedra del romànic i relacionada amb el cercle de l’escola de
Gilabert de Tolouse. Aquesta devoció va provocar que l’any
1890 el Bisbe Ramon Riu i Cabanes reclamés la construcció
d’un nou Cambril per a la Mare de Déu, ja que creia que el
qui hi havia era molt petit. Les obres però, s’iniciaren després
de la mort del Bisbe, que va ser enterrat a la mateixa capella.
Aquest projecte, un dels més rellevants que afectaren el
conjunt catedralici va ser encarregat per la Vint-i-quatrena a
l’arquitecte August Font i Carreras2.
August Font concep el projecte com la unió en angle recte de la
façana de llevant de la Catedral amb la façana de migdia del palau episcopal. El Cambril actua com una frontissa entre dues edificacions aparentment tan diferents com son uns absis romànics
i una façana neoclàssica. El conjunt constitueix una combinació
entre l’historicisme i el modernisme. L’obra finalitzà l’any 1910.
La integració que actualment mostra el Cambril dins el conjunt catedralici i el palau episcopal no sempre ha tingut el
consentiment dels solsonins. En una publicació de l’època, el
fotògraf solsoní Adolf Mas escrivia una carta oberta a Joan
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Esbós realitzat per August Font. Correspon al conjunt
escultòric que corona el finestral de la façana de migdia. ACC

Serra Vilaró, director del museu diocesà. Acusava subtilment
Serra Vilaró de realitzar un conjunt que deixava com “un drap
brut la gent del renaixement per destructora de totes les arts
no inspirades en el classicisme” i que la imatge de la Mare de
Déu no es mereixia un saló modernista. Més dur era amb els
administradors “aquesta colla de patums... Ja’n deuen haver
quedat de descansats ara que han lograt entronitzar la moda
de les espardenyes i barret de copa”. Acaba manifestant
“excel·lent arquitectura per una casa de banca”.
Amb l’acabament de l’obra calia embellir l’interior de la capella i per aquest motiu es va encarregar a l’arquitecte diocesà
Bernardi Martorell3. el projecte de pedestal per a la imatge,
de bancs i de la il·luminació així com petites modificacions
com “l’embassament de l’aigua a la cúpula i l’arranjament
del trono de la Mare de Déu”. Bernardí projecta un nou altar
i un pedestal per col·locar la imatge. En el nou Cambril, havia aprofitat l’antic tron de la imatge que molt probablement
ja s’havia salvat de l’incendi provocat per l’exèrcit francès el
1810. La forma que tenia, acompanyat d’unes aigües que representaven el moment de la troballa en el pou, feia que fos
coneguda irònicament com la “sopera”.
Els plànols de les reformes i de l’altar del Cambril els presenta
el mateix Bernardí Martorell en una visita que realitza el juny

Exterior del cambril en construcció. Imatge corresponent a la primera fase de les obres del Cambril. Encara podem observar
l’existència de l’antiga façana ACC

de 19154. El dia 30 de juny, segons el llibre de comptes del
Claustre “A D. Bernardi Martorell, arquitecte, A conte” rep
500 pts5. No sabem per quin motiu, l’administració del Claustre no realitzà aquest projecte. També va dissenyar els bancs
centrals que encara avui s’utilitzen al Claustre; durant l’any
1914 Martorell realitza, durant una visita a Solsona, els esbossos inicials6. I finalment també havia encarregat la il·luminació
de la cúpula i del presbiteri 7, inaugurada durant la Festa Major de 1915, que la premsa de l’època ressalta: “l’esplèndida i

artística il·luminació elèctrica de la capella, deguda a la direcció del eminent arquitecte Sr. Martorell, donavan aquesta un
aspecte de gran gala i serietat”
No va ser fàcil executar un tron per a la imatge de la Mare de
Déu; el projecte de Bernardí va ser rebutjat i no fou fins l’any
1926 que la Vint-i-quatrena encomana a Josep Puig i Cadafalch
la realització d’un baldaquí i d’un nou tron8. Amb l’ajuda de
Josep Gudiol i Cunill i l’Administrador Eclesiàstic Dr. Vendrell.
En aquests moments Puig i Cadafalch abandona el govern de
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Exterior del Cambril de la Mare de Déu del Claustre.
L’ampliació projectada a principis del segle XX va acabar el
cicle constructiu del conjunt catedralici, iniciat al segle XI.
ACC

la Mancomunitat de Catalunya i es dedica a realitzar obres
com el projecte del monestir de Montserrat i les corresponents
al Claustre de Solsona. El conjunt de plànols i documentació
que Puig realitza és extraordinari, estudia acuradament totes
les parts i detalls de l’obra que projecta, arribant a dibuixar a
escala 1:1 el tron projectat.
Puig dissenya cobrir una part de la gran sala del Cambril i
realitzar un nou peu per a la imatge de la Mare de Déu. El
tron és una gran columna que s’insereix en l’antic altar del
segle XIX. La part inferior es trobava al peu del presbiteri que
s’uneix amb el pis superior. La imatge es fixa amb espigues de
metall, per tal de poder-la treure i posar, mitjançant les dues
anelles laterals. La part superior del pedestal és giratòria a fi
de poder-la contemplar des de l’altre costat. El cost aproximat
total de la obra va pujar un total de 70.310,61 pts 9. Aquest
setial de la Mare de Déu encara es el que s’utilitza actualment.
La major part del pedestal es realitzà amb bronze. Tot el procés constructiu fou dirigit pel mateix Puig i Cadafalch. Un dels
punts claus va ser el transport de l’escultura de Barcelona a
Solsona i el posterior muntatge. L’obra es col·loca l’agost de
1928 i s’inaugura per la Festa Major.
La potència de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i
la seva junta, coneguda amb el nom de la Vint-i-quatrena, va
permetre que uns dels millors arquitectes de l’època treballessin en algun moment o altre per l’obra que ha conformat el
conjunt catedralici solsoní tal i com el coneixem actualment.

Article extret del projecte final de grau d’Enginyeria en
Edificació. Itineraris arquitectònics de Solsona (1875-1936) de
Carles Freixes i Codina. Tutors: Jaume Rosell Colomina, Ramon
Graus. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona. Departament de Composició
Arquitectònica, 2011 (Grau en Enginyeria d’Edificació).
2 	August Font i Carreras Oriünd de Solsona tot i que nasqué a
Barcelona. Obté el títol d’arquitecte a Madrid (1869) i fou un
dels millor alumnes d’Elies Rogent. Font fou un dels primers
professors d’arquitectura de l’escola de Barcelona. Treballa
en grans restauracions i rehabilitacions de les grans esglésies
i catedrals del país: Catedrals de Barcelona, Tarragona, Girona,
i la Basílica de Vilafranca en són un exemple. Tenia una gran
1
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Alçat del pedestal. Bernardí va jugar combinant principalment
tres elements, la pedra com a pedestal de la imatge i l’altar,
els cortinatges com a separadors entre els diferents espais i la
forja com element decoratiu. MDCS

Alçat del Pedestal. Les obres del Cambril no van permetre
realitzar un nou pedestal, aquest projecte de Bernardí
Martorell no es va arribar a realitzar mai. MDCS

relació amb Solsona ja que estiuejava a la ciutat. Era membre
de la confraria de la Mare de Déu del Claustre.
3	
Bernardí Martorell i Puig. Obté el títol d’arquitecte a Barcelona
(1902). Nebot de Joan Martorell i Montells que havia de ser
arquitecte de la Sagrada Família obra que rebutjà proposant el
jove Antoni Gaudi. La seva obra va vinculada amb l’arquitectura
diocesana amb la mà del bisbe Vidal i Barraquer, parent seu.
Quan Vidal és nomenat bisbe de Solsona l’abril de 1914,
Martorell comença a treballar per diferents obres tants a la ciutat

com a la diòcesis. La seva obra més coneguda és el Cementiri
Modernista d’Olius (Solsonès).
4 Revista Lacetània 25/06/1915
5 Arxiu Confraria del Claustre, Llibre de Caixa 1915
6	Revista Lacetània (1914): Op. cit, 10/11/1914
7 Lacetània (1914): Op. cit, 10/11/1914
8	ANC Fons Puig i Cadafalch Inventari 737 Codi 020/0202 Claustre
de Solsona
9 Ibídem, 16.12.1926
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TARRAGONA

Els sarcòfags paleocristians de
Tàrraco. Aproximació a la primera
iconografia cristiana de Tarragona
per JORDI LÓPEZ VILAR

L

es actes del martiri del bisbe de Tàrraco Fructuós i els
seus diaques Auguri i Eulogi, de l’any 259, constitueixen
el primer testimoni d’una comunitat cristiana a les terres
catalanes i el segon en l’àmbit de les hispàniques. És en aquest
segle III quan floreixen a Occident les primeres manifestacions

d’una iconografia cristiana. No obstant, fora de la capital de
l’Imperi, caldrà esperar a l’Edicte de Milà, l’any 313, perquè
l’art cristià comenci a desenvolupar-se a tots nivells i en
diferents àrees geogràfiques.
A Tarragona hi ha una important mostra d’art paleocristià,
procedent quasi tota de les excavacions arqueològiques de
la necròpolis que es descobriren en obrir els fonaments de la
fàbrica de Tabacs els anys 20 i 30 del segle passat. Pel que fa
a la iconografia, motiu d’aquest breu treball, comptem principalment amb sarcòfags figurats, laudes sepulcrals musives, a
més d’alguns símbols senzills gravats en algunes inscripcions
(principalment crismons i creus monogramàtiques). Esment
a banda mereixen els esplèndids mosaics de Centcelles, que
són dignes d’un estudi específic.
La presència de sarcòfags cristians ens parla d’un moment en
que el cristianisme és adoptat per un espectre de la població amb àmplies possibilitats econòmiques, ja que la compra
d’una peça d’aquestes característiques només era possible a
les butxaques més adinerades. La presència de sarcòfags a
Occident s’anirà ampliant a partir del segle III, amb la generalització de la inhumació en detriment de la incineració com
a ritus funerari i amb l’establiment de tallers escultòrics especialitzats, bàsicament a Roma però també en altres ciutats
importants.
Una d’aquestes ciutats fou Tàrraco, on a finals del segle III i
al llarg de la primera del IV funcionà un taller que realitzava
sarcòfags amb pedra local (llisós), alguns d’ells amb el frontal decorat amb acanalats i amb cartel·la central destinada a
gravar-hi l’epígraf. Precisament dos d’aquests sarcòfags mostren, emmarcant la tabula central, una decoració a banda i

Sarcòfag dels Apòstols. Museu de la Necròpolis Paleocristiana. Tarragona. Foto Jordi López
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banda constituïda per un pa emmarcat per dos peixos. Pans i
peixos tenen una connotació clarament cristiana, però aquest
sentit no és clar del tot en el nostre cas; podria tractar-se també d’una roseta emmarcada per dofins, són dibuixos excessivament esquemàtics per distingir-ho. Per tant, l’atribució
cristiana d’aquests sarcòfags ha de ser posada en quarantena.
L’època constantiniana i postconstantiniana (de principis del segle IV al 360) és un moment àlgid en la importació de sarcòfags a Catalunya. Se’n coneixen una quinzena,
la majoria dels quals, cristians. Són sarcòfags de marbre de
tallers romans que arriben a diverses ciutats, com Barcelona
o Girona, amb el magnífic conjunt de sarcòfags de Sant Fèlix.
Sorprenentment a Tarragona només hi ha un exemplar de taller romà d’aquesta època. Aquesta notable absència en la
capital provincial se sol explicar pel fet que les necessitats ja
quedaven cobertes amb el taller local que produïa sarcòfags
a la pròpia ciutat. La peça tarraconense, procedent també
de la necròpolis, són dos fragments de coberta amb escenes
del cicle de Jonàs. Concretament s’ha conservat la figura del
monstre marí, representat amb cap de llop, potes de cavall i
cua de peix. Està obrada, com hem dit, en un taller de Roma
i es data en el primer terç del segle IV.
L’època teodosiana (finals del segle IV) representa el darrer
moment en les importacions de sarcòfags dels tallers romans.
El taller local de Tàrraco ja no funciona, i els tres únics sarcòfags teodosians de tallers romans de Catalunya s’han trobat a Tarragona. Es tracta del magnífic sarcòfag de Bethesda
encastat a la façana de la Catedral des de temps immemorials
(fig. 1). És de marbre blanc i es data sobre l’any 400. Presenta un fris continu amb escenes del Nou Testament que són,

d’esquerra a dreta, la curació dels cecs de Jericó, la curació de
hemorroïsa, la curació del paralític a la piscina de Bethesda
que dóna nom a aquest tipus de sarcòfag (en dues escenes),
l’escena de Zaqueu dalt de l’arbre guaitant Jesús, i l’entrada
de Jesús a Jerusalem el diumenge de Rams, dalt d’un ase i essent rebut pel poble. El segon sarcòfag teodosià de Tarragona
és un petit fragment amb el guariment de l’hemorroïsa, probablement pertanyent a un altre sarcòfag del mateix tipus del
que acabem de descriure. El tercer i últim està representat per
tres fragments d’un mateix sarcòfag també de marbre trobat
a la Necròpolis, datable cap els anys 370-400 que conserva
un angle amb una columneta amb fust d’estries helicoïdals
i capitell compost i, en l’intercolumni, un fragment d’escena
que s’ha identificat com Daniel matant la serp.
La darrera sèrie de sarcòfags amb iconografia cristiana trobats
a Tarragona respon a importacions de tallers nord-africans
i poden datar-se a principis del segle V, entre la fi de la producció dels tallers romans i l’arribada dels vàndals a Cartago
(entre els anys 410 i 440 aproximadament). D’aquests, tres
són de marbre i els restants, força més nombrosos, de pedra
calcària. L’anomenat Frontal de les Orants, de marbre i procedent de la necròpolis, presenta tres figures de cos sencer en
posició hieràtica; dues orants en els extrems i la representació
del difunt en el centre, vestit amb toga i portant un rotlle a la
mà. Els dos camps intermedis s’omplen amb sèries d’estrígils
afrontats. Del segon, també en marbre, es conserven 3 fragments trobats entre les runes del convent de Santa Clara. En
el fragment corresponent al costat dret s’hi representen dues
escenes de la vida de Sant Pere (el Prendiment i Pere calmant
la set dels soldats amb el miracle de l’aigua brollant de la roca)

Sarcòfag de Leucadius. Museu de la Necròpolis Paleocristiana. Tarragona. Foto Jordi López
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Sarcòfag de Bethesda. Catedral de Tarragona. Foto Santi Grimau.

i en el fragment del costat esquerra hi ha la figura del Bon
Pastor. Una última peça de marbre és un fragment de tapa
amb la representació d’un pastor reclinat.
Els restants sarcòfags de procedència cartaginesa són en pedra calcària. N’hi ha dos de sencers amb decoració figurada
i fragments d’altres (un mínim de 6). Probablement el més
conegut és el de Leucadius, un important personatge lligat
a l’administració imperial (fig. 2). El seu nom i càrrec figura
inscrit en la tabula ansata central del sarcòfag. A costat i
costat de la inscripció hi ha un doble fris d’estrígils afrontats
i en els extrems, dues representacions. A l’esquerra, una escena de traditio legis, un personatge barbat amb les mans
velades que rep de Déu la llei; probablement es tracta de
Moisès rebent la llei al Sinaí, tot i que la presència d’una alfa
i una omega en el rotlle ha fet pensar en Sant Pere rebent
la Nova Llei. En l’extrem dret, el sacrifici d’Isaac. Abraham,
dempeus, agafa al seu fill agenollat amb una mà mentre
amb l’altra sosté un ganivet que atura la mà de Déu. Als
peus hi ha el xai que haurà de ser sacrificat. Procedent de
la mateixa necròpolis hi ha dos fragments més d’aquest tipus de sarcòfag amb escenes de traditio legis i del sacrifici
d’Isaac. El sarcòfag anomenat dels Apòstols té una distribució similar al que acabem de descriure (fig. 3). En el centre
del frontal hi ha una corona vitae envoltada per una cinta i a
sota una forma ondulada que representa els quatre rius del
Paradís. L’interior de la corona, que és llis, és el lloc destinat
a l’epígraf del difunt. A banda i banda de la corona hi ha
estrígils disposats com el sarcòfag de Leucadius. En el extrems, les figures de dos apòstols emmarcades per cortinatges, Sant Pere i Sant Pau. Finalment, hi ha fragments d’altres
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sarcòfags corresponents a aquest tipus: tres representacions
de Sant Pere corresponents a tants sarcòfags i un altre amb
els quatre rius del Paradís, camp d’estrígils i Sant Pau.
****
La col·lecció de sarcòfags tarraconenses, doncs, és abundosa.
L’aparentment sorprenent manca de sarcòfags constantinians
i postconstantinians s’explica per la presència d’un taller local
operant en les mateixes dates. En canvi, a finals de segle IV
arriben alguns sarcòfags dels tallers de Roma. És més que notable el conjunt de sarcòfags d’importació nord-africana de
primera meitat de segle V. La presència de nombrosos sarcòfags importats del nord d’Àfrica és una mostra més de les
intenses relacions amb el llevant peninsular i especialment
amb la capital provincial.
Pel que fa a la iconografia, es representen indistintament
escenes del Vell i del Nou Testament. Com és propi del
món paleocristià, destaquen escenes de salvació: el cicle
de Jonàs, Daniel i la serp o el sacrifici d’Isaac. També miracles del nou Testament: el guariment dels cecs, la curació
de l’hemorroïsa i la del paralític; o bé escenes de la vida de
Jesús com l’entrada a Jerusalem el diumenge de Rams; o de
la vida de Sant Pere. Altres representacions són més hieràtiques, com les figures dels apòstols o dels orants. En definitiva, les restes escultòriques ens mostren que les primeres
representacions cristianes van entrar a Tàrraco el primer terç
del segle IV (coberta amb escenes de Jonàs), i després hi ha
un buit significatiu fins l’arribada de sarcòfags teodosians
a finals del mateix segle i l’esclat de les importacions nordafricanes.

T E RR A S S A

L’esclat de la fe i les obres d’Emili Colom

Maternitat

per JOSEP M. MARTÍ I BONET

Ò

bviament que l’Evangeli de Jesucrist ha estat en la
història una font permanent de creativitat, adaptació i
contrast amb les diferents cultures i les seves manifestacions.
I això ho podem veure aquí, a casa nostra, a Catalunya.
Recordem la cèlebre frase del bisbe Torras i Bages en la
que afirma que “Catalunya serà cristiana o no serà”. Els
continguts de la fe cristiana estan presents en el nucli de la
nostra història. Precisament l’Església catalana, dins els marc
de la celebració de l’Any de la Fe (2013) ha fet palesa aquesta
presència de la Fe a casa nostra en diverses manifestacions
culturals i artístiques. Així moltes iniciatives han portat a bon
terme aquest Any de la Fe. Recordem l’exposició celebrada
a Vic Facies Fidei. Expressions artístiques de la Fe cristiana
en la Catalunya Medieval. Ara, a final d’octubre, el Museu
Diocesà de Barcelona ha ofert una peculiar iniciativa en el
marc dels actes de Multiart concretada en la presentació en
les seves sales d’una mostra intitulada Esclat de la nostra Fe.
En ella, els qui la visiten, poden endinsar-se en un singular
itinerari a través de la contemplació de 40 peces d’art
amb forts continguts de Fe, i a l’ensems poden llegir una
cinquantena de reflexions dels papes Benet XVI i Francesc
sobre aquests temes. En aquest enriquidor diàleg entre Fe
i art, intervenen les mateixes peces del Museu, o sigui, les
col·leccions del romànic, gòtic, renaixement, barroc... així

com obres d’autors contemporanis. Rafael Solanic, Josep
Obiols, Fornells Pla, Lau Feliu, Emili Colom... Hi ha tota una
sala dedicada a aquest últim artista. Ens plau, breument,
parlar d’aquest gran artista contemporani, els hereus del
qual han volgut donar al Museu Diocesà de Barcelona una
gran munió de la seva obra.
Emili Colom (Barcelona 1924-2007) tenia el seu estudi a
Bellaterra (diòcesi de Terrassa). Fill i nét d’escultors, va estudiar
a La Llotja i a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi. En
l’exposició de final de curs li va ser atorgat el premi especial de
l’Escola. Per aquest motiu, la Delegació de Belles Arts va cedir
el Palau de la Virreina per exposar-hi les seves obres. Aleshores
tenia 19 anys i va exposar 35 obres. Eren escultures en pedra,
fusta, terracota i guix.Va haver de deixar l’Escola de Belles Arts
per treballar en una foneria artística, on va aprendre l’ofici.
Més tard va treballar en un taller com a picapedrer i després
en un altre on feien altars i retaules. També va fer d’ajudant
de l’escultor J. Ros i Bofarull. D’aquell gran i humil escultor
va aprendre molt d’ofici i molt d’humanisme. Va tenir com
a mestres V. Navarro, E. Monjo, F. Marés i Bohigas. Per a ell,
però, els grans mestres de l’escultura eren Gargallo, Bourdelle
o Rodin, font d’inspiració per a futures generacions. Més tard,
va contactar amb arquitectes de l’època i va treballar amb
Duran Reynals, Ros de Ramis, Mora, C. Marqués i H. Laugier,
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Sant Francesc

qui va venir de Niza a escollir una escultura seva.Al principi
els seus encàrrecs solien ser bàsicament de caire religiós i
més endavant ja va treballar més amb retrats i escultures de
temàtica lliure, tal i com es pot veure en l’exposició Esclat de
la nostra fe.
Podem trobar obres seves a Santa Maria del Mar, a la
catedral de Barcelona, al Monestir de Poblet, a Santa Maria
de Mataró, a Vilanova i la Geltrú, al castell de Cardona, al
monestir de Montserrat, al Convent de Caputxins de Sarrià,
a l’església de Sant Ot o a Font Romeu, on es troba el Crist
Rei de 7m d’alçada i 35 tones de pes en marbra de Carrara
i realitzat en talla directa. També està feta en pedra i en
talla directa, l’Assumpció de Sta. Maria de Cornellà, de 5
tones de pes i de formes estilitzades, tot seguint la línia
arquitectònica de l’església. En la dècada dels 60, convidat
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per l’ambaixada espanyola a Viena, va presentar algunes
de les seves obres, totes d’un caire mediterrani. Va tenir
molt bona acceptació i això li va permetre voltar per Paris,
Niza i Viena on va realitzar algunes exposicions. Podem
trobar la seva obra en col·leccions particulars i destacades
entitats europees; al Museu de Gratz (Àustria) tenen la seva
escultura en bronze titulada Occitània, de formes rotundes
i caire totalment mediterrani. Es ben diferent, per exemple,
el seu Clam de Pau de l’Ajuntament de Ginebra, escultura
patètica i impressionista. De temperament inquiet, es va
dedicar també a treballar el ferro, realitzant algunes obres
de notables dimensions com ara el Monument al Pescador,
d’Arenys de Mar, o el Cavall de la Llibertat, que presideix
l’edifici de la companyia d’assegurances “La Catalana” de
Sant Cugat del Vallès. També podem citar L’Estalvi, escultura
que presideix l’escala noble de la seu central de la Caixa de
Catalunya a Barcelona. Biafra, Sant Jordi, o Els Esquirols
de Bellaterra, son altres mostres de les obres realitzades
en ferro per Colom en aquells temps. Una escultura que
no podem oblidar, realitzada també en aquest material,
és Amusit, príncep d’Ausa, possiblement una de les seves
obres més significatives. De sempre, també va treballar el
bronze. De entre les seves obres en aquest material i de
dimensions més grans que la natural, trobem el Timbaler
del Bruc a la plaça de l’Ajuntament de Santpedor. Al
mateix temps, va treballar com a expert artístic al Servei de
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació
de Barcelona. I també col·laborà en moltes iniciatives de
la Delegació de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de
Barcelona. Així va restaurar, reproduir i crear diverses obres
religioses que formaven part de les restauracions d’edificis
que es duien a terme. Tota la seva tasca està registrada en
el Fons Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic
de la Diputació de Barcelona. Més tard, va continuar
treballant en el seu estudi de Bellaterra, apartat totalment
de totes les tendències actuals: “Mirant de crear escultura
i no treballant per ara, sinó que treballant pel demà”.
Com ell deia: “L’art és notari de la història. És personal i
intransferible, i un horitzó sense fi”.
També va realitzar les imatges de Sant Pau del Camp, de la
Mare de Déu de Popayán (Colòmbia), que és, aquesta última
escultura, una rèplica de l’actual de la basílica de Barcelona,
feta després d’un terratrèmol que destruí l’església.
Cal remarcar, com podem veure en la mostra Esclat de la
nostra fe, que l’Emili Colom tenia el seu esperit amarat d’una
fe planera vers la dimensió sacra que tant estima. L’ajuda,
possiblement, el seu mateix nom, que es diu “Colom”, ja

que en ell tot és imaginació i gran volada. Colom no recula
mai davant d’un projecte gegantí, sinó tot el contrari: s’hi
llença amb braó i el comença i acaba. Emili Colom té per
damunt de tot una il·lusió plàstica sobre l’àmbit sacre i sobre
el que podem dir típicament humà, amb llurs grans valors...
És un humanista sacre de tota peça... Així ho veiem en la
present mostra Esclat de la nostra fe. En ella trobareu les
obres següents:
Mare de Déu dels Dolors. Guix blanc. Maqueta de la Mare
de Déu dels Dolors de la Basílica de la Mercè de Barcelona.
C.1.960
Biafra. Ferro forjat. Bellaterra. 1985
Clam de Pau. Bronze. Bellaterra. 1980
Dafines i Cloe. Talla en fusta. Barcelona. 1970
L’home reflexiu. Bronze. Bellaterra. 1980
Maternitat. Talla en fusta. Bellaterra. 1985
Melangia. Terracota pintada. Barcelona. 1950
Monument als Països Catalans. Guix pintat. Bellaterra.
1982
La nena de les cues. Bronze. Bellaterra. 1985
La Sagrada Família. Talla en fusta. Barcelona. 1957
La noia del llibre. Bronze. Bellaterra. 1980
Sant Jordi. Guix pintat. Bellaterra. 1980
Sant Jordi. Ferro. Mitjan s. XX
Sant Francesc. Bronze. c. 1980

Sant Jordi
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T OR T O S A

El tapís del sant Sopar de la Catedral
de Tortosa

A

partir dels inventaris podem saber que els tapissos
foren unes obres d’art prou habituals a les catedrals de
Catalunya en els segles baix medievals i les primeres dècades
de l’època moderna. Així, per exemple, en el cas de la catedral
de Tortosa a principis del segle XVII s’hi arribaren a acumular
més de seixanta tapissos de diverses mides, temàtiques i
tipologies. Malauradament, la seva relativa fragilitat, ja que
es tracta de peces realitzades amb fils naturals de diversos
orígens (llana, seda....), juntament amb la seva grandària i
difícil manipulació i emmagatzematge, han provocat que
moltes d’aquestes obres d’art no hagin perdurat fins els
nostres temps. Tot i així, a diverses catedrals del nostre país
(Lleida, Tarragona, Girona o Tortosa, entre d’altres) encara
es conserven tapissos. Un dels més antics és el conegut com
el del Sant Sopar de l’exposició permanent d’art sacre de la
catedral de Tortosa.
Aquest tapís consta en realitat de tres peces teixides per
separat i cosides entre elles, i que a més de representar en
la seva part central l’escena que dóna nom al tapís, també
s’hi mostren altres dues: l’Entrada de Jesucrist a Jerusalem i
l’Oració a l’Hort de Getsemaní. Encara que mostren invertit
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FOTOS DE J.H. MUÑOZ I SEBASTIÀ

per JOAN-HILARI MUÑOZ I SEBASTIÀ

Escena lateral dreta del tapís amb la representació de
l’Entrada de Jesús a Jerusalem

el relat bíblic, ja que no segueix la norma habitual d’una
lectura d’esquerra a dreta, perquè primer es representa
l’Oració, després el sant Sopar i, finalment, l’Entrada a
Jerusalem.
Com a característiques singulars en aquest tapís destacaríem
el detallisme en la manera en què es mostra la taula parada
(representada amb un maldestre intent de perspectiva, igual
com les rajoles del terra), al voltant de la qual hi ha Jesús,
instituint l’Eucaristia, i els dotze apòstols, incloent-hi en

Escena central del tapís (foto Joan-Hilari Muñoz)

primer terme la figura de Judes, agenollat i bevent d’una copa
abans de què Jesús hagi consagrat el vi; els petges que la
sostenen, els estris per menjar (talladors, plats) i beure (copes
i ampolles) o els aliments (carn de xai, pa), elements que ens
poden ajudar a conèixer de forma ben gràfica què es menjava
i de quina manera es feia al segle XV.
La cronologia de la peça habitualment acceptada per la
majoria dels estudiosos se situa al voltant del segon terç
del segle XV. Més complex de determinar és el seu lloc
de manufactura i la seva autoria. Si bé l’obra mostra uns
trets estilístics propis de l’art de la tapisseria flamenca de
l’època, com la clara definició de les llargues robes que
porten tots els personatges o el detallisme en la manera
de representar els vegetals, presents amb profusió en les
escenes laterals, no està del tot clar si fou obrat realment
a Flandes o cal atribuir-lo com a sorgit de les mans del
mestre tapisser Joan Falsison, d’origen flamenc (era natural

d’Arras) el qual després d’una breu estada a Barcelona,
sabem que residí a la ciutat de Tortosa almenys entre els
anys 1444 i 1464. Corrobora aquesta darrera possibilitat
el fet que alguns estudiosos (com ara E. Liaño) destaquen
el fet que per a les figures del tapís es van emprat cartrons
(és a dir, models) sortits de tallers valencians de l’entorn de
Marçal de Sas, Gonçal Peris o Guerau Gener, fet que podria
indicar en gran mesura que el tapís fou efectivament obrat
a Tortosa per aquest mestre d’origen flamenc, el qual va
aplicar tècniques i maneres pròpies de la tapisseria de
Flandes, però que va treballar en aquesta obra amb models
pictòrics propers.
També sabem, a partir dels inventaris de béns d’habitants
de Tortosa del segle XV i primeres dècades del segle XVI, de
l’existència a les seves cases de draps de ras, nom amb el qual
en aquella època eren coneguts els tapissos, fossin o no obres
sorgides dels tallers d’aquesta ciutat flamenca, fet clarament
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Escena lateral esquerra del tapís amb la representació de
l’Oració a l’Hort

Detall de la part central del tapís amb la figura de sant Jaume

indicatiu que hi havia un ampli mercat consumidor a la ciutat.
Un clar indicatiu de la gran extensió d’aquesta tipologia
artística a Tortosa i de la seva potencial demanda, és el fet
que en molts habitatges de persones de baix o mitjà poder
adquisitiu hi apareguin documentats “draps de pinzell”, que
era el nom amb el qual eren conegudes les imitacions de
tapissos realitzades amb teles pintades.
El tapís del sant Sopar era emprat per guarnir la part frontal
de l’altar major de la catedral durant algunes festivitats, tal
com molt bé recull una consueta d’aquest altar de l’any
1505, conservada en el seu arxiu, on s’especifica que a les
primeres vespres del Corpus, a sota del retaule major i davant
l’altar, calia posar “...la Cena ab los improperis als costats...”.
Més endavant, a finals del segle XIX, segons testimoni de F.
Mestre i Noé, aquesta peça era col·locada com a llenç a la
paret que corresponia al Monument, durant la festivitat del
Dijous Sant.
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UR G E L L

Santa Maria de Gualter reneix de les
seves runes

Monestir l’any 1909. Fotografia Arxiu de l’Ajuntament de la
Baronia de Rialp

per JAUME MAYORAL

Aquest antic monestir està ubicat al terme municipal de la
Baronia de Rialb, més concretament al poble de Gualter, al
costat de la riba dreta del riu Segre, i molt a prop de la vila
de Ponts (La Noguera).
La datació d’aquest espai monàstic es remunta al segle XI;
tenim constància documental del primer prior del monestir
que va ser Ramon Ramon l’any 1086. També es conserva un
pergamí que esta datat entre els anys 1095 i 1099 en el qual
s’esmenta la concessió del perdó i l’absolució dels pecats,
a aquells que ajudin a construir el monestir de Gualter
amb les seves almoines. Entre els signants hi figura el bisbe
d’Urgell, sant Ot i el pergamí ja conté el nom de Gualter “ut
ecclesiam Sancte Dei genitricis Marie, quam vulgo vocant
de Gualterio…”. El nom torna a apareixer en l’acta de
consagració de Santa Maria de Gualter de 18 de novembre
de 1207, en la qual intervingueren el bisbe d’Urgell Pere de
Puigverd, amb els bisbes de Vic i de Lleida, l’abat de Ripoll i
els comtes d’Urgell, Ermengol VIII i Elvira; diu el document:
“…etatis et ordinis in monasterio de Sancte Marie de
Galter,…” (aquest text és una còpia de l’any 1550, que
correspon a l’original que s’ha perdut).
Un monestir que al llarg dels segles ha viscut tot un seguit
de bons i mals moments: des dels primers monjos benedictins
que van ocupar el priorat i que depenien del Monestir de

Ripoll, amb un temps d’esplendor que ocupa els segles XII
i XIII, després un llarg periode de decadència, fins arribar al
traspàs del monestir al capítol dels canonges de Solsona, ens
situem a l’any 1593, un temps on no hi haurà vida monàstica,
i el conjunt es considerà com parròquia del poble de Gualter.
Després vindrà la Desamortització de Mendizabal i darrerament
el que més va afectar el monument i els seus espais fou la
Guerra Civil; en aquest moment els espais del monestir ja
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tenien altres usos: les dependències de la banda de ponent
es van convertir en vivendes i corrals (ja ho van ser des de la
desamortització) i l’església va utilitzar-se com a magatzem i
polvorí per part de les tropes republicanes. La tarda del 15 de
gener de 1939, quan l’exèrcit republicà es retirava de la zona,
fou dinamitat el temple, afectant part de la façana, el lateral
nord i la nau central que va ensorrar-se per la forta explosió.
L’església va quedar gairebé desfeta.
Del monestir conservem part del claustre i de l’església; les
antigues estances monacals estan ocupades per algunes
vivendes particulars i a la resta del complex monàstic hi
ha ubicat l’ajuntament de la Baronia de Rialb, amb tot un
seguit d’equipaments i serveis per oferir als habitants de
la Baronia i als visitants (hi ha una oficina d’informació
turística). L’església té forma de planta basilical de tres naus
i un transsepte; és de grans proporcions (uns 32 metres
de llarg i 22 metres d’amplada) amb un estil de transició
del romànic al gòtic ogival. Darrera l’altar major hi ha les
restes dels tres absis inicials els quals, a diferència d’altres
construccions romàniques de la zona no tenen els elements
tant característics del romànic llombard Les naus estaven
cobertes amb volta de canó, i malgrat que la volta central
està ensorrada, i també hi falten les voltes laterals del creuer,
queda una petita part de la porta principal, i al costat de la
façana sud, hi ha una porta rematada per un arc de mig
punt que dóna accés al claustre. Podem fer-nos una idea
veient les fotografies que tenim i que es situen al primer terç
del segle XX, abans dels fets de la Guerra Civil.
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Altres elements que podem apuntar del monestir, reflectits en
les fotografies de l’època, són l’existència d’un cimbori que
hi havia a l’encreuament del transsepte i la nau central i que
ens recorda el cimbori de la veïna Col·legiata de Sant Pere de
Ponts. Del claustre, de dues plantes, que estava a la banda
meridional del monestir, només queda dempeus la galeria
sud, amb columnes i capitells, molts d’ells restaurats i de
vegades substituïts en posteriors intervencions, especialment
al segle XVIII i, una més propera, cap a l’any 1986.
El treball de l’Associació d’Amics i Protectors del Monestir
de Santa Maria de Gualter, de l’Ajuntament, del Bisbat
d’Urgell i de la mateixa administració del govern de la
Generalitat així com altres institucions civils, han permès
en els darrers decennis fer tot un seguit d’actuacions per
poder donar una recuperació i restauració de tot l’espai que
ocupa el monestir. Una feina que va iniciar-se l’any 2002,
amb un seguit d’ajudes que provenien de les contrapartides
a la construcció de l’embassament de Rialb. Es fa un pla
d’intervenció arquitectònica que vol ensenyar l’edifici i el
conjunt monàstic com un espai pedagògic de l’arquitectura
romànica, una neteja del conjunt arquitectònic i una proposta
d’accés al temple, que permeten la seva visió des de dalt de
l’església. Un pla que any darrera any permet a través de les
institucions oficials i de l’ajuda dels particulars, reunir fons
i recursos per continuar la tasca de recuperació de l’espai
del monestir. En aquest sentit es crea una trobada anual
dels veïns i simpatitzants d’aquesta tasca de reconstrucció,
que juntament amb ajudes publiques i patrocinis privats van
refent i reconstruint aquesta joia de l’arquitectura monacal
catalana. La primera trobada va tenir lloc el 23 de juliol
de 1993 i aquest any han celebrat el XXè aniversari, i la
inauguració de les obres de pavimentació del terra de la nau
central i les laterals, i part de la reconstrucció del sostre de la
nau sud, amb una inversió de 150.000 euros que han estat
finançats pel projecte “Romànic Obert” de la Fundació de
l’Obra Social de la Caixa. (veure noticiari)
Ens trobem davant d’un dels monuments monàstics més
importants de la comarca de la Noguera i també del Bisbat
d’Urgell, i que gràcies a la iniciativa dels veïns i del seu
Ajuntament han endegat tot un seguit d’iniciatives per
poder conservar, restaurar i millorar aquest espai que, en
un moment de la nostra història catalana, va tenir molt de
relleu en la vida cultural i espiritual de la zona.
No podem deixar de recollir un element que ens parla del
ric patrimoni cultural que va tenir el monestir i que avui en
dia podem admirar i contemplar al Museu Nacional d’Art
de Catalunya. Es tracta del retaule gòtic de Sant Esteve de
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Gualter; aquest conjunt pictòric de tres taules unides en
forma de tríptic s’atribueix al gran artista català Jaume
Serra. L’ obra es situa cap als volts de 1385 i va ocupar un
dels altar laterals de l’església del monestir. En el retaule hi
podem veure la vida del protomàrtir sant Esteve, així com
alguna escena que ens parla d’episodis de l’Edat Mitjana,
com l’alliberament del noble cavaller Galceran de Pinós de
mans dels sarraïns com explica la llegenda. En el retaule de
Gualter s’hi representen els donants, membres de la família

Pinós, de la baronia de Pinós de Bagà (Berguedà) i fou donat
al Monestir de Gualter en el segle XIV. Hi ha altres elements
patrimonials que trobem en diversos museus, com un
sarcòfag conservat al Museu Diocesà d’Urgell, de finals del
XII, o la Verge de Gualter, una talla policromada de finals del
segle XIII i que avui podem contemplar al Museu Comarcal i
Diocesà de Solsona, i que té alguns elements en comú amb
la imatge de la Mare de Déu de Santa Maria d’Urgell, de la
catedral urgel·litana.
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Els comunidors: ús i tipologies d’un
peculiar element arquitectònic (I)
per Joan Arimany i Juventeny

E

n diverses esglésies del nostre entorn es troben construccions, annexes o independents, que reben el nom de
comunidors. Aquests elements arquitectònics, ara en desús,
tenien una funció ben especial en segles passats: acollien
el sacerdot que, mitjançant les oracions adequades per a
comunir o conjurar el mal temps, intentava combatre els
efectes de tempestes i altres pertorbacions de l’atmosfera.
Com diu el Dr. Josep M. Marquès, “per a una comunitat
rural, poques amenaces havien de preocupar tant com la de
perdre en pocs moments la collita a causa de la tempesta i
veure’s condemnats a la fam durant un any”1.
En els pedrons es feia, de forma periòdica i habitual, una acció preventiva davant el mal temps. Anualment, es procedia
a les benediccions de terme que solia fer-se, especialment, el
dia de la Santa Creu (3 de maig) i fins al dia de l’Exaltació de
la Santa Creu (14 de setembre). Segons Marquès, la benedicció del terme “tenia com a finalitat principal conjurar el
perill de les temibles pedregades, la imminència de les quals
augmentava dins el període de maig a setembre”2. Aquest
ritual se solia fer al pedró situat en un lloc preeminent de
l’entorn i s’hi anava en processó col·lectiva. El pedró és un
pilar de pedra al damunt del qual s’hi troba una creu de
ferro forjat inserida en una llosa plana que, a mena de tau-
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la, restava damunt la pilastra. Mossèn Santiago Casanova
afirma que els pedrons tenien una utilitat pràctica: “sostenir
la Veracreu , el ritual, el salpasser i la caldereta de l’aigua
beneïda en l’acte de benedicció”3. Igualment, quan aquest
pedró era situat en lloc proper a l’església, servia pel rés de
la Pàssia, fragments dels evangelis relacionats amb la Passió
de Crist i que eren llegits, cadascun, en una direcció dels
punts cardinals amb la finalitat que Déu protegís les collites.
Se solia fer entre les dues dates dedicades a la Santa Creu i
es feia al final de la missa major, amb assistència de fidels.
Quan es temia la imminència d’un temporal, amb possibles
efectes nocius, es desenvolupava una acció més contundent, i amb intencionalitat pal·liativa. D’aquests rituals se’n
deia comunir o conjurar.

Campanar de Sant Quirze Safaja amb dues finestres de la
planta comunidor

Comunir, ens explica el jesuïta Josep Braun4, és la “devoció
pública que va unida amb una benedicció per tal d’allunyar
el mal temps i les males conseqüències que d’ell es segueixen per als fruits de la terra” i detalla que “segons el Ritual romà únicament s’ha de practicar quan amenaça un mal
temps”. El mateix autor, constata com, comunir, “segons el
Ritual romà consta de les lletanies de tots els sants, repetint
la invocació A fulgure et tempestate, del salm Lauda Jerusalem Dominum, d’una llarga sèrie de versets, de cinc oracions
que ja compareixen en part al Gelasianum, la quarta de les
quals va acompanyada d’una benedicció del temps; i acaba
el ritu amb una aspersió amb aigua beneita”. Igualment,
afirmava que “els segles XIVè i XVè van ésser fecunds en la
creació de tals fórmules que no sempre van estar lliures de
supersticions” i, finalment, des de la perspectiva del primer
quart del segle XX, acabava dient que “les benediccions del
temps que tenim en el ritual actual són abreviacions de formularis de la darreria de l’edat mitjana”.
En efecte, la preocupació per dominar les forces de la naturalesa, potencialment nocives per a l’agricultura, al nostre
bisbat ja provenia de l’edat mitjana. El sacramentari de Vic,
datat de 1038, i que mossèn Josep Gudiol va descriure com
“el més antic sacramentari que potser hi ha a Catalunya”5, ja
contemplava una “missa contra fulgura et tempestate”6. A la
mateixa època, el Sacramentari de Ripoll, atribuït a l’escriptori
del mateix cenobi i del qual Alejandro Olivar va considerar que
“pot haver estat escrit cap a l’any 1050, sinó abans”7, entre
les misses votives n’esmenta una “pro tempestate”.
De forma semblant, en un manuscrit de finals del mateix segle preservat a l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, s’hi recull
el text “Contra fulgur et tronitua et tempestatem et grandinem” (Contra llamps i trons i tempestes i pedra). Malgrat
que es tracta d’un manuscrit mutilat explica un ritual en el
qual el sacerdot, després de posar-se l’estola, havia d’agafar
una creu i, a terra, dibuixar una creu dins un cercle on, a cada
secció, havia d’escriure quatre noms: Ihesus Nazarenus, Sadrach, Misach et Abdenago”8. Un document semblant i amb
el mateix títol, segons esmenta Xavier Sitjes, es trobava al monestir de Santa Maria de l’Estany9.
Més endavant, ja en edició impresa, es troba un ritual de la
diòcesi de Vic de 154710, entre d’altres, el procediment que
porta el següent encapçalament: “Principi de les oracions i
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juraments contra tempestes segons les constitucions de la
diòcesi de Vic. Primerament el sacerdot abillat amb el seu sobrepellís amb l’estola, amb aigua beneïda i alguna creu ha de
dir la benedicció de l’aigua beneïda: quan la tempesta present
sigui per sobre del normal aquesta benedicció que se segueix
ha de ser dita pel sacerdot amb bona devoció...”
Aquestes cerimònies devien esdevenir tan habituals que les
Constitucions Sinodals del Bisbat de Vic publicades per encàrrec del bisbe Pere de Magarola, el 1627, que fins i tot es devien posar en perill els objectes litúrgics més preuats. D’aquí
que el Bisbe indicava “...prohibim que es porti el sagrament
de la sacrosanta Eucaristia a les inundacions per aigua, o incendis, o disputes o tempestes del cel. Més aviat en aquests
casos cal tocar les campanes i extreure amb reverència la sagrada Eucaristia del sagrari i posar-la sobre l’altar de l’església:
allà, per tal d’evitar aquests mals, el poble de Déu juntament
amb els clergues, amb fe sincera i puresa d’esperit preguin
perquè solament pot curar la paraula de Déu”11.
Malgrat això, la preocupació pels efectes de les tempestes i
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la intenció de combatre-les era ben manifest. En l’edició esmentada de les Constitucions Sinodals i en les recollides per
manament del bisbe Manuel A. Muñoz, de 1748, es recull
el següent escrit sota el títol Que els rectors o els que tenen
cura d’una parròquia no marxin de Santa Creu del mes de
Maig fins a la festa de Santa Creu de Setembre i que quan
vegin imminent una tempesta l’exorcitzin: “Ens ha arribat
notícia que alguns rectors o altres persones que tenen cura
de les animes durant l’època estival, en què les collites estan
encara a la terra en la seva parròquia, o qualsevol adjutor o
prevere que s’hagi quedat, o altres persones, que no marxin
davant la imminent tempestat de llamps i calamarsa, ja que
no podrien tocar els címbals o les campanes. Per tant, establim i ordenem a fi que els esmentats rectors, i les altres persones que es dediquen a les tasques esmentades, que des de
la festa de la invenció de la Santa Creu del mes de maig, fins
a la festa de l’exaltació de la mateixa Santa Creu del mes de
setembre, no s’allunyin de les seves parròquies, i si tenen necessitat hi deixin algun prevere idoni, a fi puguin ser capaços
d’exorcitzar immediatament les tempestes imminents, beneir
el temps i tocar les dites campanes, i en aquest mateix temps
celebrar un dia després la Missa, amb el ciri Pasqual encès, i
tocant alguna campana, mentre es recita la Passionem Domini Nostri Jesu Christi segons sant Joan, des d’on comença:
“Egressus est Jesus”, i al costat de l’altar la llegeixin i recitin,
allà on hi hagi aquest costum de fer-ho.”12
Encara, una edició impresa el 1837, ens detalla tot el ritual.
Aquest document porta el títol de Manual de ritus del Bisbat
de Vich i el subtítol “reduït y coordenat, que podrà servir
per conveniència, y comoditat dels parrocos, vicaris y demés
esclesiàstichs del espresat bisbat, fet principalment per los
que han de servir en las parròquies rurals”. Indica, en l’apartat XIV del capítol dedicat a processons, un títol ben explícit:
“De exorcismis contra inminentem tempestatem, fulgurum,
et grandinis”; o sigui: Per l’exorcisme contra imminents tempestes, llamps i pedregades13.
Comunidors: tipologies
Segons el Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya,
en paraules del Dr. Enric Moliné, el comunidor és la “petita construcció amb teulat i oberta als quatre vents, situada
vora l’església o a la seva part superior, des d’on el sacerdot,
posat a aixopluc, feia les pregàries contingudes en el ritual
per comminar les tempestes.”14 També era conegut com a
conjurador. Un altre sinònim d’aquesta peculiar construcció, emprada en documents antics, és el de reliquier; segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, un ‘reliquier’ era
la “finestra en forma de balconet que hi ha en el campanar,

Pàgina del document ‘Contra fulgur et tronitua et
tempestatem et grandinem’ preservat a l’ABEV

on s’exposen la veracreu i relíquies de sants per conjurar les
tempestes”15.
Xavier Solà constata, mitjançant documents dels bisbat de
Girona i Vic, l’existència d’un bon nombre i diversitat de comunidors16. Actualment, però, es poden observar un nombre
molt determinat i classificable en tipologies.
La primera tipologia de comunidor que es pot tenir en consideració és el mateix campanar dels temples parroquials. La
seva diversitat de funcions contemplava, també, la de comunir les tempestes. El mateix toc de les campanes tenia les propietats indicades per desfer les nuvolades. D’aquest fet se’n
deriva la dita popular “tocar a bon temps” o “tocar de mal
temps” o, fins i tot, “tocar a comunir” 17. Precisament l’esmentat diccionari d’A. M. Alcover i F. de B. Moll recull el fet,
constatat l’any 1921 al Catllar, que quan tocaven campanes
“a bon temps” la gent de Ripoll deia: “Bon temps, d’on véns?
Del cel. Vine, vine, ja t’hi volem. Mal temps, d’on véns? De
l’infern. Marxa, marxa, no t’hi volem”18.
El toc de campanes era una pràctica ben habitual amb aquest
objectiu i en són testimoni diverses consuetes, com exposa
Francesc Roma19. Així mateix, la població seglar creia fermament en el poder del seu toc. Martí Gelabertó afirma que “la
cultura popular rural construirà al voltant de la campana tota
una devoció pel seu suposat caràcter infalible per desfer mil
nuvolades”20.
Per aquesta raó, la substitució d’aquests instruments de percussió esdevenia un assumpte delicat. Fou el cas de Sant
Pere de Casserres d’on el P. Bernat Bolós va copsar, en fer
referència a la vella campana major del cloquer del monestir, com “...tots los pòbles vehins a Casserras tenen tanta fe
y confiansa en la dita Campana per apartar lo mal temps,
y tronadas que, encara que trencada, no deixan de tocarla
sempre que amenassa tempestat, ab gran consuelo y alegria
dels que podan oirla, y ab repetidas experièncias dels beneficis que ocasiona”. Quan els representants del Col·legi jesuïta
de Betlem de Barcelona, de qui depenia en aquella època el
cenobi, vau voler-ne fer bocins “acudí a Casserras una multitud de gent que ab armar a les mans amenassaren de llevar
la vida al que se atrevís a trencar la Campana hi traurer-la del
campanar”21.
A Manresa, les ordres del bisbe Bartolomé Sarmentero van
rebre semblant oposició a la del veïnat de Casserres. El prelat,

en visita pastoral realitzada l’any 1769, va constatar el perill
que suposava el trencament de les campanes i va dictaminar
que “per les tempestats may se toquia a modo de rebato”.
Després de comprovar que les seves paraules no eren seguides amb fets, va prohibir-ne totalment que fossin tocades
en dia de temporal. El gremi de pagesos de la ciutat es va
queixar a l’Ajuntament i aquest, en data de 30 de juny de
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1771, va escriure al bisbe de Vic demanant l’aixecament de la
prohibició tot constatant que “la major part de la ciutat està
ressentida”22
El mateix campanar, més enllà de ser la talaia o torre des de
la qual es tocaven les campanes, també podia contenir un
autèntic comunidor. És constatable documentalment, que es
podia destinar a aquesta funció un pis o nivell de la construcció sota mateix de les campanes. És el cas del campanar de
Sant Quirze Safaja, construït pel mestre de cases original de
França Joan Bonefacia, a partir del 1670, la segona planta
del qual té les quatre finestres, obertures de petites dimensions, dirigides als quatre punts cardinals i tenia la finalitat
expressa de fer de comunidor tal com s’expressa al contracte de l’obra23; al mig d’aquest pis s’aixecava un pedró del
qual ara està mancat. El campanar de Centelles, construït pel
mestre de cases barceloní Miquel Fiter, calia que contemplés
una escala de volta fins a la planta del comunidor, amb les
quatre finestres pertinents24. Per la similitud i mateix període
de construcció, alguns dels altres campanars parroquials de
la zona (Castellterçol, Caldes, Sant Feliu de Codines), també
podrien haver ubicat un comunidor a la planta situada sota
campanes.
El toc de campanes, dissortadament, també duia un riscl:
l’atracció de llamps. En plena tempesta podia esdevenir un
autèntic perill ser-hi a prop. De fet, són ben coneguts els casos de campanars afectats per les descàrregues elèctriques.
És molt possible que per aquest motiu, els comunidors s’allunyessin del cloquer per assolir entitat arquitectònica pròpia
(Acabarà al proper número...)
Nota de l’autor: agraeixo a Nora Vela, Manuel Cornellà, Facund Pérez, Antoni Pladevall, Francesc Roma i a l’Arxiu Comarcal del Bages per la seva inestimable col·laboració en la
documentació i la redacció d’aquest article.

	Marquès, Josep M. Per les esglésies. Girona: Diputació de Girona;
Caixa de Girona, 2000, p. 22
2 Marquès, Josep M. Per les esglésies. [ibid.]
3	Casanova, Santiago. “Pedró”, dins Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Claret,
2001, vol. 3, p. 51
4	Braun, Josep. “Comunir”, dins Diccionari litúrgic. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1925, p. 75-76
5	Gudiol, Josep. Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle
XVIII, del Museu Episcopal de Vich. Barcelona, Impremta de la
Casa de Caritat, 1934, doc. 66, p. 88
1
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6 ABEV Ms. 66/XLVIII, f. 62 v
7	Olivar, Alejandro. Sacramentarium rivipullense. Madrid; Barcelona: Instituto Enrique Flórez, 1964, p. 51
8 Biblioteca Episcopal de Vic (BEV), Ms. 126
9	Sitjes, Xavier. “Els comunidors de la comarca del Bages”, Dovella, núm. 28, 1989, p. 49
10	
Es tracta del Missalem secundum laudabilem consuetudinem
Dioecesis Vicensis per integrum anni circulum exacte digestum,
castigatiusque nuper redditum, nec non accentuum et diphthongorum, multorumque sacrorum officiorum adjectionibus illustratum. Imprès per encàrrec del bisbe Joan de Tormo que ocupà el
càrrec entre 1510 i 1553. Lugduni: excudebat Cornelius Septem
Grangiis, 1547. Fol. CLVI r..
11	
Constitutiones Synodales Vicensis collectae... sub Petro a Magarola Vicensis Episcopo. Barcinone: ex typographia Hieronymi
Margarit, 1628. Tit. XXIII, cap. I
12	Text idèntic contingut a les Constitutiones Synodales Vicensis...
[op. cit.], tit. VIII, cap. XI; i a Constitutiones Synodales Dioec. Vicen. in unum collectae , renovatae... sub Emmanuele A Muñoz.
Vici: Oficina Petri Morera, 1748, tit. VIII, cap. XII, p. 30
13	
Manual de ritus del Bisbat de Vich. Barcelona: Imprenta de Garriga, 1837, p. 494-495
14	Moliné, Enric. “Comunidor”, dins: Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Claret,
1998, vol. 1, p. 588
15	“Reliquier”, dins Diccionari Català-valencià-balear. Palma de Mallorca : [s.n.], 1979, vol. 9, p. 323
16	Sola, Xavier. La reforma catòlica a la muntanya catalana – els bisbats de Girona i Vic (1587-1800). Girona : Associació d’Història
Rural de les Comarques Gironines : Centre de Recerca d’Història
Rural de la Universitat de Girona : Documenta Universitaria,
2008, p. 178-180
17	Torres, Jordi. A toc de campana. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2009, p. 32-33
18	“Campana”, dins Diccionari català... [op. cit.], 1978, vol. 2, p.
891
19	Roma, Francesc. Temps atmosfèric, rituals religiosos i resposta
socials als segles XVII i XVIII. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs,
2011, p. 30
20	Gelabertó, Martí. “Tempestades y conjuros de las fuerzas naturales. Aspectos mágico-religiosos de la cultura en la Alta Edad
Moderna”, Manuscrits, núm. 9, gener de 1991, p. 332
21	Pladevall, Antoni. Història del monestir de San Pere Casserras:
vuy unit a la Companyia de Jesús de Barcelona, any 1736: obra
inèdita del jesuïta Bernat Bolós, 1691-1759 ; transcrita i comentada per ... [Manlleu] : Fundació Caixa Manlleu, 2007, p.
42 i 44
22	Sarret, Joaquim. Història de l’estat polític-social de Manresa.
[Manresa] : Caixa d’Estalvis de Manresa, 1987, p. 124-125
23	Pladevall, Antoni. “Arxiu parroquial de Sant Quirze. Manual C,
fols. 221-224” dins Sant Quirze Safaja, un poble de frontera.
Barcelona: Amalgama, 2009, p. 90-93
24	Pladevall, Antoni. “L’església de Santa Coloma de Centelles”,
dins 300 anys de l’església parroquial. Centelles: Ajuntament
de Centelles : El Portal, 2011, p. 16

C O L · L A B OR A C I O N S

Privilegi concedit al cavaller Guillem de
Calders d’oir missa privada amb un altar
portàtil
per JESÚS ALTURO I PERUCHO

D

’acord amb el dret canònic, la missa s’ha de celebrar sempre sobre una altar consagrat i en una església o oratori
dedicats o beneïts. Amb tot, el mateix codi admet el privilegi de
l’altar portàtil i de celebrar en qualsevol indret honest i decent1.
I així era d’antic. No debades, ja el psalm 98, 9 fa de la muntanya, de la natura, un lloc de culte: “Exaltate Dominum Deum
nostrum, et adorate in monte sancto eius, quoniam sanctus
Dominus Deus noster”.
Les misses en indrets no consagrats, doncs, es permetien, si bé
només en situacions especials, i, per a celebrar-les, calia sovint,
com s’ha dit, un altar portàtil, l’ús del qual té força models
veterotestamentaris, com es pot constatar a gratcient en el Llibre de l’èxode. D’aquí que no fos rara la concessió del privilegi
d’usar-lo en els temps altmedievals, per bé que serà més freqüent en època baixmedieval, atès que, tal com ha assenyalat
E. Palazzo2, la legislació sobre l’ús dels altars portàtils canviarà
amb la generalització dels privilegis permanents concedits en
tal sentit pel papa als ordes mendicants, els quals, en practicar
una pastoral itinerant, en tenien major necessitat.
El nostre país conserva al Museu d’Art de Girona, procedent
del monestir de Sant Pere de Rodes, d’on fou recuperat al segle
XIX3, un magnífic altar portàtil de rica iconografia de temàtica

Ara portàtil de Sant Pere de Rodes. Museu Diocesà de
Girona, número 20.

eucarística i escatològica, pròpia, segons que sembla4, dels altars portàtils de l’època altmedieval; també l’acompanyen unes
inscripcions que reforcen l’esmentat significat iconogràfic5, tot
indicant alhora el noms dels promotors: Iosue et Elimburga fieri
iusserunt, noms que denoten un origen forani, cosa que no
implica, necessàriament, que l’autor no pogués ésser autòcton,
tot i que no sembla que aquest sigui el cas. Hom considera
aquesta ara del segle X-XI, però –dit sigui de passada- rebaixar-la, en vistes al caràcter de l’escriptura, si més no, al segle IX
no em semblaria massa agosarat.
Però si bé aquesta peça és única, certament, les fonts documentals demostren que n’existiren moltes més dels que no
s’han conservat, sense que hàgim de pensar que totes elles
devien ser de la magnificència que encara presenta la de Rodes. Per limitar-me a un sol exemple, dels molts al·ludibles6,
recordaré en aquesta ocasió que un document del 7 de maig
de 1326 esmenta un altar portàtil amb motiu del privilegi que
el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba7 concedí al cavaller Guillem de Calders.
El bisbe, justament aquells dies, feia una visita pastoral a les
parròquies de la seva diòcesi i, trobant-se al monestir de Sant
Cugat del Vallès, féu expedir l’esmentat privilegi. El motiu era
que el senyor de Calders estava malalt, cosa que li impedia
d’assistir als divins oficis (el que aquí cal entendre com sinònim
d’assistir a missa), tal como era el seu voler, i per això el prelat li
concedí que, mentre estigués a la ciutat o diòcesi de Barcelona,
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tant ell com la seva esposa, Blanca, acompanayats de llur servei,
poguessin oir missa privada en qualsevulla hospital on es trobés.
Només hom posava la condició que l’ara sagrada fos col·locada
en un indret adequat, que el celebrant fos un sacerdot idoni
i que els drets de la seva església parroquial quedessin salvaguardats. Així, podien oir missa ell i la seva muller, junts o per
separat, i de llurs acompanayants només quedaven exclosos els
excomunicats i interdits. Aquesta gràcia especial, que sempre
era per a un temps limitat, els la fou concedida per un bienni8.
Ja es veu aquí, d’altra banda, que la missa privada no és només
la del celebrant sine populo, sinó també aquella a la qual assistia sols una persona o una sola família.
Diguem, per acabar aquesta breu nota, que Guillem de Calders era el quart senyor de la baronia de Calders portador del
mateix nom. El 1312, es casà amb Blanca de Centelles, filla de
Bernat de Centelles i de Saurina de Terrassa, i vídua en primeres
noces de Guillem Galceran de Serrallonga, baró de Cabrenys.
Guillem IV de Calders morí el 1330.
Ja es veu, doncs, que tant un cònjuge com l’altre eren personatges de nota. Blanca de Centelles i de Terassa, a més, estava,
molt ben relacionada amb la casa reial de Barcelona, com ho
prova el fet que, el 1313, el comte-rei Jaume II l’envià a Viena
perquè acompanyés, com a primera dama, la seva filla Elisabet
a casar-se amb el duc Frederic d’Àustria. Després de dos anys
d’absència, Blanca tornà a Catalunya i, el 1344, fundà la cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís, en l’església de la qual fou
sebollida en morir el 1349, per bé que les seves despulles foren
traslladades al presbiteri de l’església de la nova cartoixa de
Montalegre el 14139.
Vet aquí, en definitiva, el text del privilegi, conservat en còpia
curosament guardada a l’Arxiu Diocesà de Barcelona10 (Visita
pastoral nº 3, fols. 82v-83r):
Pontius, miseratione diuina Barchinone episcopus, uenerabili et
discreto militi Guillelmo de Calderiis salutem in Domino Iesuchristo.
Cum personis nobilibus ac generosis, maxime earum exigente
necessitate, nos debeamus propicios et fauorabiles exibere, et
intellexerimus uos propter infirmitatem et debilitatem corporis
uestri non posse comode ad ecclesiam accedere, ut optatis, ad
diuina officia audienda, et ideo quod in hospicio uestro seu
alieno, in quo uos inhabitare contigerit, cum familia uestra missam priuatam audire possitis, nobis ex parte uestra ac uenerabilis domine Blanche, consortis uestre, ut uobis ad hoc existendo
in ciuitate uel diocesi Barchinone per aliquod tempus licenciam
concedere dignaremur, extiterit supplicatum, uestris in hac parte et ipsius domine consortis uestre supplicacionibus inclinati
quod in hospicio in quo uos in ciuitate uel diocesi Barchinone
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inhabitare contigerit, in ara sacrata, in loco tamen honesto et
idoneo inibi posita, missam priuatam cum dicta domina consorte uestra et famulis et seruitoribus uestris et ipsius domine
seu alius, excomunicatis tamen et interdictis exclusis, tempore
congruo et oportuno ab idoneo sacerdote uos et ipsa domina consors uestra, coniunctim uel diuisim, licite audire possitis
uobis et eidem domine consorti uestre de speciali gratia, saluo
iure parrochialis ecclesie ac sine immo iniuria alieni assensum et
licentiam concedimus per presentes quas per biennium a data
presencium computandum ualere uolumus et non ultra.
In cuius rei testimonium presentem litteram, et cetera.
Datum in monasterio Sancti Cucufatis, nonas may anno predicto (1326).

1	
Diu el cànon 932: “Celebratio eucharistica peragatur in loco
sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo in casu,
in loco honesto celebratio fieri debet.” I continua: “Sacrificium
eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel
benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest mensa
conveniens, retentis semper tobalea et corporali”. Vegeu el Codi
de Dret Canònic. Edició catalana a cura d’Eduard Bajet, Bernabé
Dalmau i Oriol Oleart, Abadia de Montserrat, 1983, p. 289.
2	
L’espace rituel et le sacré dans le christianisme. La liturgie de
l’autel portatif dans l’Antiquité et au Moyen Àge, Turnhout
2008, p. 152.
3	I. Lorés, El monestir de Sant Pere de Rodes, Bellaterra, Barcelona,
Girona, Lleida 2002, p. 160-167.
4	E. Palazzo, L’espace rituel, p. 178 i 179.
5	R. Favreau, Les autels portatifs et leurs inscriptions, « Cahiers de
Civilisation Médiévale », 46 (2003), p. 327-352.
6	Per a altres casos, vegeu, per exemple, l’excel·lent tesi doctoral de
J. Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media : Barcelona y su entorno
en los siglos XIII y XIV (1200-1344), vol. I, Barcelona 2004, p. 535560, que esmenta 56 concessions de fer servir l’altar portàtil o
d’oir missa privada autoritzades pels bisbes Ponç de Gualba i Ferrer
d’Abella, si bé, en tractar-se de permisos de vegades reiterats a les
mateixes persones, el nombre de beneficiaris és de 37.
7	Com se sap, aquest actiu prelat va donar impuls a la catedral
gòtica de Barcelona iniciada l’1 de maig de 1298 durant el
pontificat del seu predecessor, el bisbe Bernat Pelegrí. Vegeu J.
Mª. Martí Bonet, La Catedral de Barcelona, Barcelona 2010, p. 9.
8	Amb posterioritat, el 1329 i el 1332, aquest privilegi els fou
renovat per un nou període de dos i tres anys respectivament.
El 1329, es tractà d’una “licencia audiendi missam priuatam in
domo”. Vegeu J. Baucells, Vivir el la Edad Media, p. 538 i 540.
9	J. Verdaguer i Caballé, Blanca de Centelles, senyora del castell de
Vallparadís, Ajuntament de Terrassa 1996, i del mateix autor, Els
Terrassa. Genealogia, « Terme », 15 (2000), p. 38-46.
10	Al seu director, Dr. J. Mª. Martí Bonet, i a tot el seu personal,
representat en aquesta ocasió per Blanca Montobbio i Joanna
Alarcon, el meu agraïment per les moltes facilitats donades, ara
i sempre, en la consulta de la documentació.

Noticiari
Catalonia Sacra
Catalonia Sacra, el projecte del SICPAS per ajudar als bisbats a donar a conèixer el patrimoni artístic
de l’Església, inicia un nou curs,
amb noves activitats arreu de
Catalunya. En els pròxims mesos,
Catalonia Sacra es presentarà públicament als bisbats de Sant Feliu, i
Terrassa: molt probablement aquest curs
haurà completat la presentació pública del
projecte als deu bisbats amb seu a Catalunya.
Enguany continua, amb molta força, la programació
continuada d’una de les activitats més riques: l’“Obra
Mestra”. Aquesta activitat consisteix en la presentació
d’una obra d’art d’alt valor cultural i artístic, feta per un
especialista davant mateix de l’obra. Continuaran també les
propostes per a fer visites singulars a les catedrals, i el convit
a participar en activitats que es fan en les parròquies, on es
posa en relleu el patrimoni cultural: és el que s’anomena
l’”Acte Convidat”.
Però segurament l’activitat més destacada de Catalonia Sacra és l’organització de “descobertes”, unes rutes guiades
d’un dia de durada que recorren diferents esglésies lligades
per un fil conductor. Aquest any s’estrenaran noves rutes
per les diferents diòcesis, i es repetiran les descobertes ja
iniciades al curs anterior. Un dels objectius principals de Catalonia Sacra en aquest nou curs serà la potenciació del servei de rutes sota demanda, per tal d’adaptar les visites a
les necessitats concretes de tots els grups interessats. Així,
s’oferiran totes aquelles rutes inaugurades el curs passat,
més les que es vagin inaugurant en aquest curs, a aquells
grups que vulguin conèixer el patrimoni cultural de l’Església
d’una manera propera però profunda. Aquestes visites permeten conèixer esglésies i monestirs molt interessants que
tenen un horari de visita restringit. Des de l’estiu, els grups
interessats ja poden recórrer les rutes“La Vall del Llobregat”
(Bisbat de Solsona), “Del Pla de l’Estany a la Garrotxa” (Bisbat de Girona), “El romànic menut de la Plana” (Bisbat de
Vic) i “Les Parroquials de la Val d’Aran” (Bisbat d’Urgell). En
els mesos vinents s’hi incorporaran les noves rutes, una vegada es vagin estrenant en el programa propi d’activitats de
Catalonia Sacra. Per consultar condicions es pot fer al correu
info@cataloniasacra.cat o al telèfon 938891857.

URGELL
Exposicions Any de la Fe
A més de l’exposició que s’ha fet al Museu Episcopal de Vic
“Facis fidei. Expressions artístiques de la Fe cristiana a
la Catalunya medieval” (vegis Taüll nº 38), volem esmentar dues exposicions més, que pel seu contingut també són
una gran aportació, des de l’art sacre, a l’Any de la Fe.
Per una banda l’exposició que, titulada ”Credo”, ha organitzat la Fundació Las Edades del Hombre i que té lloc a
Arévalo (Ávila); les gairebé 100 obres que formen l’exposició
estan repartides a les esglésies de: El Salvador, San Martín,
Santa María i la Casa de Sexmos. Com recull el catàleg corresponent aquesta vol ser una resposta a la crida del Papa
amb motiu de l’Any de la Fe, presentant en el conjunt de les
obres exposades no només la bellesa formal sinó el missatge
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Noticiari
dels nostres avantpassats. L’exposició serà clausurada el 3 de
novembre d’aquest any. Podeu fer una visita virtual a través
de l’enllaç: http://credo.lasedades.es/

RessuRReição [Resurrezione], 1542–1544 | Ticiano Vecellio (Pieve de Cadore, Belluno, c. 1480 – Veneza, 1576) | Óleo sobre tela, 163 x 104 cm | urbino, Galleria Nazionale delle Marche | Foto: Concessão do Ministério do Patrimônio e das Atividades Culturais – superintendência do Patrimônio Histórico, Artístico e etnoantropológico de Marche, urbino – Arquivo fotográfico

Amb motiu de les Jornades Mundials de la Joventut a Rio
(Brasil), el Pontifici Consell per la Cultura i el Pontifici Consell
per als Laics van organitzar l’exposició “El llegat del Sagrat”,
al Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) de Rio de Janeiro.
Un total de 105 obres dels museus vaticans, amb obres de
Leonardo da Vinci, Tiziano, Guido Reni, i altres; per poder
atansar als més joves, i a tots els visitants de la mostra, part
dels continguts fonamentals de la fe catòlica a través de l’art
sacre de tots els temps, sense deixar de banda la importància del patrimoni cultural de l’Església que s’ofereix al servei
i al gaudi de la humanitat.
També apuntem la gran exposició que està preparant la Fundació La Llum de les Imatges de la Comunitat Valenciana,
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que tindrà lloc a partir del novembre i a les poblacions de
Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí, en la zona del Maestrat i
Els Ports. Una exposició que permet recuperar, restaurar i
difondre l’art sacre de les terres valencianes. I que s’afegeix
a tot un seguit d’exposicions i mostres (i tot el que suposa de
restauracions dels béns immobles i mobles) que han tingut
lloc en els darrers anys.

XXa trobada del Monestir de Santa Maria de Gualter
Un any més ha tingut lloc la Trobada al Monestir de Santa
Maria de Gualter, a la Baronia de Rialb, enguany el 20 de
juliol. Una activitat organitzada per l’Associació dels Amics
del Monestir de Santa Maria de Gualter (trobareu més dades
del monestir en l’article que ha aportat el bisbat urgel·lità
en aquest número de la revista Taüll) i del Romànic de la
Baronia de Rialb. Aquesta associació, sense afany de lucre,
vetlla per la conservació i difusió d’aquest monument i altres
que trobem en aquesta zona del nord de la comarca de La
Noguera, només amb esglésies romàniques és un dels llocs
de Catalunya on trobem més edificis d’aquest període, n’hi
ha un total de 23 esglésies.
En aquesta trobada estiuenca a més de les activitats lúdiques
i festives, amb música, exposicions, i altres, també ha tingut
lloc una eucaristia presidida per l’Arquebisbe d’Urgell Mons.
Joan-Enric Vives, amb la presència de la Vicepresidenta de
la Generalitat, i altres càrrecs de l’administració pública.
El motiu a més de la festa anual i la celebració dels seus

Noticiari
Pere de Ponts (Bisbat d’Urgell) va rebre l’any 2000 la Creu
de Sant Jordi per aquesta tasca que hem apuntat. Una tasca
que ben bé s’adiu a les sigles del nostre secretariat: SICPAS,
entitats que també fan custòdia i promoció de l’art sacre a
Catalunya.
Jaume Mayoral
GIRONA
Visita guiada a la Catedral de Girona
La Catedral de Girona celebra el 975 aniversari de la consagració del seu edifici romànic, ocorreguda l’any 1038. En
motiu d’aquesta celebració, després de l’eucaristia solemne
de commemoració presidida pel bisbe Francesc, es faran tres
visites guiades a la Catedral, centrades a descobrir els elements de patrimoni cultural que encara es conserven del
període romànic. Entre altres espais, les visites s’aturaran
especialment en el presbiteri de la catedral, que guarda elements medievals de primera magnitud. La dedicació de la
catedral romànica de Girona es va fer l’any 1038, després de
que se n’acabés la construcció (documentada l’any 1010),
feta sobre la seu preromànica mig derruïda.

vint anys ha estat la inauguració de les obres de millora
que s’han fet, per un valor de 150.000 euros, i que han
estat finançades pel programa Romànic Obert de l’Obra
Social de La Caixa. Unes obres que han consistit en la
pavimentació del terra de la nau central i les laterals, i la
reconstrucció del sostre de la nau sud.
Amb el recull d’aquesta notícia voldríem felicitar i agrair la
tasca de les moltes associacions d’amics de monuments i
edificis, molts d’ells de l’àmbit religiós, i que en la nostra
geografia catalana, estan fent una gran tasca per la
conservació, difusió i coneixement del patrimoni cultural de
l’Església. Una tasca que té el reconeixement de l’Església
Catalana i també del Govern, així l’Associació Amics de Sant

43

Urgell

LES NOSTRES CATEDRALS

BARCELONA

Solsona

Terrassa
Lleida
Tarragona

Tortosa

44

Girona
Vic

Barcelona
St. Feliu
de LLobregat

bisbats
de
catalunya

Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona
La catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona se situa al cor del Barri Gòtic, al centre de l’actual gran ciutat, però en un angle del que fou el seu primitiu recinte romà, del qual se’n
perceben perfectament les muralles des de la Plaça Nova. El primer esment trobat de la Catedral de
Barcelona com a “ecclesia sanctae Crucis”, el trobem a la col·lecció de textos dels concilis visigòtics,
concretament en el de l’any 599. Aquest fet es troba en concordança amb la col·locació l’any 1913
d’una imatge de Santa Elena al pinacle del cimbori, a 85,5 m. d’alçada. Santa Elena fou la mare de
Constantí, que segons la tradició trobà la vertadera creu de Jesús a Jerusalem.
L’any 877 el bisbe de Barcelona Frodoí trobà les relíquies de Santa Eulàlia de Barcelona al cementiri de Santa Maria de les Arenes (Santa Maria del Mar), i les traslladà a la cripta de la catedral
paleocristiana. D’aquí que sempre, després del 877, la Catedral de Barcelona es denominarà de
la Santa Creu i Santa Eulàlia.
Consta que hi ha hagut tres construccions de la Catedral, sempre respectant el mateix solar
urbà: la paleocristiana, que conserva un baptisteri de l’època del bisbe Sant Pacià (segle IV); la
romànica, que conserva el pòrtic de l’entrada de l’actual claustre, consagrada el 1058 en
temps dels comtes Ramon Berenguer I i Almodis (ambdós enterrats a les naus de l’actual temple); i finalment la gòtica, que es va iniciar l’1 de maig de 1298, durant el pontificat del bisbe
Bernat Pelegrí. Aquestes obres foren continuades pel bisbe Ponç de Gualba. Segons consta a les
làpides de l’entrada de Sant Iu de la Catedral, en la construcció gòtica intervingué el rei Jaume
II. Les obres gòtiques foren pràcticament acabades l’any 1430, durant el pontificat del bisbe
Francesc Climent Sapera, conegut com Patriarca Sapera.
Malgrat que les obres duraren cent cinquanta anys, no es pogué acabar la façana principal
abans de finals del segle XIX gràcies al mecenatge del banquer Manuel Girona. La construcció
de la catedral gòtica té tres períodes. En el primer es plantejà tot l’edifici: amb dues portes laterals recordant l’arquitectura italiana, planta de tres naus amb gairebé la mateixa alçada, un sol
absis, girola i 10 capelles radials, el presbiteri, la cripta (en la mateixa ubicació que tenia en la
romànica) i un fals creuer. Es coneixen alguns dels seus arquitectes, entre els quals destaca Jaume Fabré i l’escultor Lupo de Francesco, de Pisa, que féu venir l’esmentat bisbe Ponç de Gualba
(1303-1334), enterrat aquest bisbe a la capella de la girola dedicada a la Transfiguració. Aquest

Portada: Claustre de la catedral
de Barcelona. Segles XIV i XV.
A dalt cimbori rematat amb
l’escultura de santa Helena.
1912, i a sota Sant Jordi, de
l’artista Emili Colom. 1971.
A baix impostes dels pinacles.
Segle XIX. Sant Jordi, santa
Eulàlia, avars i elefant.
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A dalt nau principal amb el cor.
Segle XIV, i a baix interior del
cimbori de la catedral1398
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autor s’encarregà de tallar l’extraordinari sepulcre de Santa Eulàlia, visible al lloc preeminent
de la cripta, on diversos relleus narren la història de la santa. Constitueix un dels exemples més
primerencs i assenyalats de la introducció de l’escultura italogòtica en terres catalanes.
En el segon període es perllongaren les tres naus amb les capelles laterals fins arribar a l’alçada
del rerecor. Aquestes tenen una galeria superior que -segons sembla- s’amplià amb dues naus
més, i dóna la sensació d’ésser un temple no pas convergent a una sola aresta (com és costum
en els gòtics), sinó divergent en nous espais per donar cabuda als nombrosos altars que precisaven els canonges i sacerdots adscrits a la mateixa Catedral: un setanta altars en total. En
temps actuals hi ha –ultra l’altar major i la cripta– 29 capelles a les naus laterals i 21 al claustre.
En total 50 capelles, sense comptar les que hi havia al transsepte o pis superior. En nombroses
capelles d’aquest cos de les naus, així com també en les de la girola, es pot contemplar una extraordinària col·lecció de retaules, que es compta entre les més nodrides de Catalunya. D’entre
ells destaquen els retaules gòtics, els quals permeten traçar una història de la pintura gòtica
catalana, amb treballs d’artistes de primera fila especialment del segle XV, com ara Bernat Martorell, Guerau Gener o Pere Garcia de Benavarri.

En el tercer període té com a protagonistes el Patriarca Sapera (1410-1430), el bisbe Simó Salvador (1443-1445) i el bisbe Jaume Girard (1445-1456), i es va construir la base del cimbori,
les capelles dels peus de l’església (amb el baptisteri, on hi ha una magnífica pica helicoidal
de marbre de Carrara, de 1433, obra del florentí Onofre Julià), i s’acabà el bonic claustre –en
la mateixa ubicació que el romànic– amb vint-i-una capelles. Tot el claustre està farcit d’escuts
heràldics de llinatges barcelonins i catalans (Rocafort, Foix, Cardona, Pla, Xadal, Garcés...) i de
senyals corresponents a confraries gremials (teixidors, fusters, flequers, sabaters...), que normalment indiquen el lloc d’enterrament dels seus membres. Hi ha també nombroses escultures
–gàrgoles i claus de volta atribuïdes a l’escultor Claparós–, així com també els sepulcres dels
patrocinadors de la façana (Manuel Girona i el seu familiar Sanllehí, de Josep Llimona).
A través del claustre s’entra a la sala capitular, en la qual es presenta la famosa custòdia amb
el Tron del Rei Martí (1370-1390) i la pintura de la Pietat de Bartolomé Bermejo (1490).
Altres peces del Museu de la Catedral es poden veure a l’edifici annex a la capella de Sant Sever
(al carrer de Sant Sever número 9).
A través del claustre o per un portal situat al carrer de Santa Llúcia, s’entra a la capella que
porta el mateix nom, i que abans era la capella episcopal construïda pel bisbe Arnau de Gurb
(1252-1284). Dins aquesta capella es troben el sarcòfags del mateix bisbe i del canonge Francesc de Santa Coloma, aquest del segle XIV.
També cal destacar l’orgue (segle XVI) i el Sant Crist de Lepanto, el sepulcres de Sant Ramon
de Penyafort (procedent de l’antic convent dominic de Santa Caterina, amb el cap reaprofitat
d’una escultura romana) i de Sant Oleguer, i el famós cor al centre de la nau principal iniciat
per l’escultor Ç’Anglada (segle XIV) i en el que va tenir lloc l’any 1519 un capítol general de
l’orde de cavalleria del Toisó d’Or, presidit per l’emperador Carles I. Els senyals heràldics dels
participants s’hi pintaren en aquell moment, amb tot luxe de decoracions. S’ha dit que no hi
ha cap pam de la Catedral que no tingui una història entranyable. Comprova-ho, bon lector!
J.M. MARTÍ BONET

Brollador del claustre

Frares ploraners en el sepulcre del bisbe Escales, mort el 1398

Clau de volta del presbiteri
(segle XIV) i Sant Crist de
l’artista Frederic Marés (1970)
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Des que neixes, que penses:
Què deurà ser allò que em farà gran?
Potser seran els anys, els èxits, els aplaudiments.
Tenir un cognom o bé un altre.
O haver nascut més al nord o més al sud.
Pensaràs que la joventut, la bellesa o els diners
són el que et farà gran.
Que s’és tan gran com tot allò que es posseeix.
Res més allunyat de la veritat.
Perquè només hi ha una cosa en aquest món
que et farà gran:
Ser fidel a tu mateix.
A CaixaBank, fa més de cent anys que som fidels
als nostres valors. I avui continuem compromesos
amb les persones i amb el desenvolupament social
i econòmic del nostre entorn. I això ens ha fet grans.
• El primer banc d’Espanya
• 1a Obra Social del país
• Més de 13 milions de clients
• Més de 6.000 oficines
Perquè no som només un banc. Som CaixaBank.

www.CaixaBank.com
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Ser fidel a tu mateix
és el que et fa gran

