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Editorial

Els artistes col·laboradors també de la Segona Creació
Josep Maria Martí i Bonet

El contrast és de gran impacte: dues narracions de la Bíblia que semblen contradir-se. La del Gènesi: ... i Déu veié que tot el
creat era bo i formós (Gen 1, 10-24) i la descripció que fa Sant Pau del gemec de les criatures: ... tota criatura encara avui
gemega i sofreix dolors de part; i no solament ella, ans també nosaltres... gemeguem també dintre nosaltres mateixos, tot
esperant l’adopció de fills de Déu, la redempció del nostre cos (als romans VIII, 23). La contradicció és òbviament molt forta;
àdhuc la sentim en el nostre propi cos. Pateix el cosmos, pateix la natura, i també patim molt nosaltres, degut a la presència
del maleït pecat. El mateix món, criatura del bon Déu, s’ha convertit, immers en alguns episodis, en lleig, lletgíssim... La bellesa
sembla que en aquests moments fuig del panorama idíl·lic en el que fou posada pel creador. En Crist, però començà la titànica
lluita entre la tenebra i la llum, la bellesa i la lletjor. Crist, però, ha vençut, és el “Nika”, el vencedor, el redemptor. Sant Pau
ens diu que hem de donar gràcies a Déu per haver-nos arrabassat de la potestat de les tenebres i traspassat al regne del Fill
del seu amor. El paganisme era i és, en una mesura no petita, en què resta en el món, el regne de les tenebres, perquè el seu
príncep és el fastigós Satanàs, sobirà del regne tenebrós. Fa escruixir de considerar la deformació, no sols del costum, sinó fins
i tot dels principis morals que sembla que s’imposi en la nostra societat. Malgrat tot, cal estar ben convençuts que la llum de
Crist nascuda del seu cos esberlat i de la seva ànima infinitament afligida en la Passió, esvaí i segueix esvaint constantment
aquelles malignes tenebres que tenen el seu origen en el pecat. Gràcies a Crist es produeix una nova creació que anomenem
redempció. Aquesta es va desenvolupant gràcies al nostre Redemptor i amb la col·laboració nostra: en l’Església i a través
d’ella. A la saviesa infinita, però, correspon essencialment una dretura infinita i un encert infal·lible en escollir a cada moment
els mitjans més conduents a l’elevació de la humanitat. Però el bon Déu compta amb nosaltres. I jo m’imagino que ell vol
emprar-se a fons en un sector molt propi per assolir la volguda finalitat divina: m’imagino que, ultra els sagraments, vol
estimular el bon gust dels artistes, que descobreixin la intacta bellesa original i l’altre molt més sublim i de més gran bellesa,
o sigui, la segona creació. El contacte amb la bellesa ens fa palpar la bellesa infinita de l’autor de la primera i segona creació.
Així es fa de nou realitat que “tot és bo!” perquè tot prové de Déu, creador i redemptor, i l’home està convidat a col·laborar
en aital immensa i bellíssima obra. Som continuadors de les dues creacions, glorificadors del creat i del Creador.
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BARCELONA

La Catedral a l’abast dels cecs
per Miquel Giménez

E

nguany el col·lectiu de l’Escola de Voluntaris i Monitors de
la Catedral de Barcelona ha celebrat el seu 20è aniversari;
vint anys farcits d’il·lusions, moltes activitats, conferències i
molta generositat, compartint amb tothom els coneixements
adquirits sobre la catedral de Barcelona en aquest llarg camí
recorregut, oferint visites de manera altruista a tots aquells
que la volen conèixer. Vint són molts anys d’experiència i
formació, i ja fa molts temps que es volia preparar una activitat especialment adaptada per a cecs i persones amb dificultats visuals. Finalment aquest desig es va materialitzar fa
unes setmanes. La prova pilot es va fer amb un petit col·lectiu
d’invidents i un acompanyant, i van comptar en tot moment
amb el suport del personal de seguretat de la catedral.
Abans de la visita
A l’hora de desenvolupar l’activitat, l’Escola de Voluntaris i
Monitors ha partit de la interpretació de que la paraula “invident” es refereix a aquella persona que veu des de l’interior,
de manera que totes les explicacions i tots els recursos emprats durant la visita han estat plantejats amb l’objectiu que
els visitants cecs hi puguin veure d’aquesta manera, de dins
cap enfora. Això vol dir que tot ha estat pensat i planificat per
a què puguin construir coneixement sobre la catedral i visualitzar en la seva ment allò que no poden veure els seus ulls.
Un dels punts forts de la visita, doncs, ha de ser incremen-
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tar la interacció amb la resta de sentits per tal de simular
l’experiència visual en la mesura del possible:
El tacte és analític, construeix el tot partint de les parts (això
s’anomena percepció hàptica, del grec haptó: tocar). Un individu utilitza el seu propi cos per percebre el món adjacent.
L’oïda també ens dóna molta informació. Per exemple, (la música ens pot donar molta informació): escoltant les músiques
d’una pel·lícula podem arribar a distingir quin personatge és
el bo i quin és el dolent, o si l’escena és de terror o ens mostra
un prat primaveral.
L’olor i el gust de les coses ens poden arribar a mostrar el seu
color: la maduixa és vermella i la sang també, la neu i la llet
són blanques, la regalèssia i el cafè són negres, la menta i els
vegetals són verds, la terra és marró, el plàtan és groc, i la
taronja és taronja.
Cal tenir present que si no disposem del sentit de la vista, les
coses es poden mostrar, però són molt més difícils de demostrar. Es creu quan es veu. Reconeixem quan toquem, quan
sentim amb l’oïda podem associar i orientar-nos. Descobrim
mitjançant l’olfacte i diferenciem i decidim quan tastem. Ens
enganyen els sentits? La suma de tots ells junts ens mostra la
veritat? I què és la veritat? La veritat és allò que creiem de tota
la informació que rebem posada al nostre abast.
Visita a la catedral
En aquesta primera visita (que per a nosaltres ha estat una
prova pilot) cada visitant portava l’acreditació de l’Associació
de Cecs amb el seu nom escrit en braille. Pel que fa a l’entrada
de gossos pigall a la catedral, actualment s’estan fent les gestions per a la seva autorització. Durant la visita, en tot moment es compta amb l’acompanyament d’un dels guardes de
seguretat de la catedral.
Pel que fa al recorregut de la visita, segueix els mateixos paràmetres que vénen emprant els Monitors i Voluntaris de la Catedral de Barcelona, però amb algunes variants que requereixen un tracte especial i disposar del permís corresponent per
realitzar el recorregut per zones obertes, amb aturades per
fer explicacions i demostracions sensorials, per tal que puguin
veure-ho i viure-ho tot amb els quatre sentits.
El punt de trobada del grup és la Plaça de l’Àngel i aquí mateix comença la visita. Les primeres explicacions giren entorn
del trasllat del cos de Santa Eulàlia des de l’església visigòtica
de Santa Maria de les Arenes (Santa Maria del Mar) fins a
la catedral del bisbe Frodoí (861-890). També parlem de la
llegenda de l’àngel i l’estàtua que presideix la mateixa plaça.
Tot seguit anem cap a la plaça de Sant Iu i allà es realitzen un
seguit d’experiències hàptiques (tacte): amb la primera pedra,

Primera visita a la catedral de Barcelona especialment adaptada per a cecs, realitzada per l’Escola de Voluntaris i Monitors de la
Catedral de Barcelona

les pedres d’esmolar i les inscripcions hebraiques existents...
En aquest punt també expliquem la basílica paleocristiana,
l’església visigòtica, la catedral romànica i la gòtica. Després
de dialogar sobre “qui”, “com”, “quan” i “per què” es van
edificar, el grup pot comprovar els diferents tipus de pedra;
a tal efecte poden tocar les mostres de marbre, de gres i
d’alabastre que porten els monitors.
Al carrer dels Comtes se’ls explica que allà tenia la seva seu el
tribunal de la Santa Inquisició, es parla de la inscripció d’Alfons
el Benigne, les gàrgoles, l’Hospital de la Santa Creu, La Canonja
i la Pia Almoina... Una activitat curiosa que se’ls demana aquí
és calcular l’amplada del carrer amb l’ajuda dels seus bastons.
La Façana
A la façana principal de la catedral es fa el repartiment
d’acreditacions per accedir a l’interior del temple. Abans,
però, s’explica la dedicació a la Santa Creu i a Santa Eulàlia,
la construcció de la nova façana, les dues campanes que només es poden veure des de la plaça, els vitralls opacs des de
l’exterior, el vitrall que es veu des de l’exterior a l’equinocci de
primavera, les torres laterals, el cimbori i la seva restauració
amb pedra d’Escòcia i titani, qui era Manuel Girona i Santa
Helena, els apòstols, la sirena i el drac. Simulem la forma de
les torres laterals amb els braços alçats.
A l’interior
Entrem en un lloc de culte, de cultura i de caritat. Ens ho indiquen l’aigua beneïda i el senyal de la creu. La primera acció

sensorial a l’entrada és olorar la catedral, o millor dit, adonarse de la falta d’olors. No hi ha espelmes, no hi ha flors, no se
sent olor d’encens. Aleshores, per recuperar una mica l’antiga
olor de la catedral, es lliura a cada visitant una làmina de cera
d’abella, per sentir el seu tacte i la seva olor a cera i mel.
A continuació es ressegueix amb les mans la maqueta de la
torre, les teules per reparar les ja malmeses a les teulades i
també la ranura per als donatius.
Tot seguit es dirigeixen caminant per la nau lateral esquerra als
bancs. Allà se’ls explica i se’ls fa tocar les dues creus gravades
en la fusta dels bancs: la de la Catedral i la de Santa Eulàlia.
En arribar a la porta de Sant Iu, a la part interior, es fa un nou
experiment: es col·loquen en cercle i es lliura un caramel a
cada visitant. Es tractava d’utilitzar un rere l’altre tots els sentits: primer reconèixer l’objecte mitjançant el tacte, després
tots alhora desembolicar-lo i sentir el so com de l’aigua que
brolla i baixa pel riu, olorar i tastar, cadascú un sabor diferent,
com a mostra de com caldria que tothom visités la catedral,
amb tots els sentits i no només amb la vista. A tots ens va
sorprendre el resultat d’aquesta activitat tan senzilla durant
la prova pilot.
Davant del presbiteri
Aquí els nostres visitants poden seure i tocar el lloc on Antoni
Gaudí seia després d’oir missa a Sant Felip Neri. Des d’aquí es
diu que Gaudí va admirar el gòtic i va reflexionar per buscar
la manera de construir un temple sense “crosses”, és a dir,
sense contraforts.
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També parlem del Sant Crist, que presideix l’altar major, de
l’escultor Frederic Marès i del ciri pasqual.
La cripta
Baixem a la cripta amb molta cura per les escales agafant-nos
a les baranes laterals (són 20 esglaons de forta pendent amb
el perill que això comporta per a persones grans o amb dificultats de mobilitat).
A dins de la cripta ens asseiem a les cadires i expliquem com
es realitzà la construcció de la cripta, la galeria del matroneu,
la vida de Santa Eulàlia, els sarcòfags, l’altar i la lipsanoteca i,
finalment, la visita de Joan Pau II.
El claustre
Al claustre plantegem una sèrie d’experiències sensorials per
complementar les explicacions sobre la vida i cultura que tenien lloc en aquest espai:
• La Font de Sant Jordi: rodejar-la, sentir l’aigua, tocar el doll,
l’ou com balla...
• Les 13 oques, l’estany amb peixos, els tarongers i les palmeres...
• Els estudiants que transitaven pel claustre i els que hi vivien
• Els mausoleus de la família Girona i dels Sanllehy
• Les lloses dels gremis: les eines gravades, els escuts... Fem
que s’ajupin i els toquin
• Antoni Tallander: El privilegi concedit pel rei Alfons el Magnànim
La capella de Santa Llúcia
Aquest es un lloc molt especial per a ells, ja què Santa Llúcia
és la patrona dels cecs i dels mals de la vista. Durant aquesta
primera visita, en aquest punt ens vam trobar amb una religiosa que esperava per agafar l’ascensor i ens va preguntar
com podien entendre i reconèixer els colors les persones invidents. Ells van respondre que això és molt senzill: la sang és
vermella, la llet és blanca, la menta és verda, tots els colors
tenen textures diferents. Una taronja és taronja, respongué en
Vicenç (un dels nostres visitants) a la pregunta.
A la sortida encenem unes varetes d’encens per recuperar
l’ambient interior catedralici. També encenem dues espelmes
votives; si volen poden passar la mà per sobre sense cremar-se
i apagar-les immediatament per poder olorar el fum (només
s’olora quan s’apaguen).
Els terrats
De la capella de Santa Llúcia, pugem amb l’ascensor als terrats a una hora “o’clock” per poder sentir des de dalt els
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quarts i les hores de les campanes Honorata i Eulàlia. Expliquem les dues torres, les 13 campanes, l’ofici dels sonadors,
la presència de molts cargols i la comuna dels sonadors. Així
també hi ha la creu de terme que beneeix la ciutat.
A continuació se’ls orienta en una visió de 360º, fent servir con
a referència les hores d’un rellotge, per situar les diferents edificacions de la ciutat ben conegudes per a ells, entre d’altres:
Santa Maria del Mar, Sants Just i Pastor, el carilló de la Generalitat, el Liceu, Santa Maria del Pi, la Sagrada Família, etc.
També els fem notar els set turons de Barcelona (emulant a
Roma) i que, tot i l’alçada de la catedral, aquesta queda per
sota de molts d’ells (per exemple del Guinardó).
Les capelles
El recorregut continua seguint les capelles de la Mare de Déu
de la Mercè (descripció del retaule i per què el rei es va dir
“Jaume” i no “Pere” com el seu pare), Sant Marc (gremi i
reixa importants), el baptisteri (descripció del vitrall, fent especial esment dels colors i de la pica de marbre que el seu
escultor va haver de repetir sis vegades).
Rerecor
Ens apropem a una columna i en comprovem la composició:
un eix central quadrat envoltat de dotze columnes primes rodones com canyes, així és com es descarrega el pes de les
voltes i de les claus. Els fem notar quantes persones calen per
envoltar-la amb els braços estesos.
En aquest punt els mostrem la rèplica d’una clau de volta
de 20 x 30 cm que els posem a les mans. Aquesta s’ha fet
amb quatre ranures per poder-hi ficar el dits i aixecar-la entre
quatre persones, fent els braços d’arcs de creueria i els cossos
de columnes.
El cor
Ja asseguts al cor toquem les dues creus gravades als bancs
i parlem del cadiram i les misericòrdies, l’orde del Toisó d’Or,
i després poden seure i tocar algunes cadires i misericòrdies.
Abans de finalitzar la visita, encara els espera una sorpresa: en
Josep M., l’organista de la catedral de Barcelona, toca l’orgue
del cor. Què seria una catedral sense música? Amb motiu de
la primera visita per a invidents, ens va fer un petit recital de
peces: els goigs, la Patum, el Tantum ergo, el Pange lingua,
etc., amb l’afegit que un dels nostres visitants també va seure
davant dels teclats.
El recorregut finalitza a la façana. Una bona visita, un bon
testimoni que els cecs palpen intensament la vivor d’aquest
temple sublim: la nostra catedral.

Els vitralls del s.XVIII de l’església de
Torroella de Montgrí
per Jordi bonet

Introducció
El gener del 2008 varem visitar l’església de Sant Genís de
Torroella de Montgrí (Fig.1) a sol·licitud de Mn. Barcons, rector
de la parròquia. Tant a ell com al consell parroquial els amoïnava l’estat de conservació dels vitralls. Les fortes tramuntanades
d’aquell hivern havien causat despreniments d’alguns vidres i
havien corbat plafons en varies finestres de l’església.
Trobàrem un conjunt complet, probablement executat en un
període curt de temps i projectat des d’un inici com un grup,
fet no gaire habitual i tampoc ho era que es conservés la simplicitat extrema de no contenir cap element ornamental, ni
simbologia religiosa, ni tan sols en els petits plafons lobulats
de la traceria.
Els vitralls des de la nau estant presentaven pocs trets característics que els fessin atribuïbles a un taller o fins hi tot a una
època i potser el més senzill hauria estat menystenir-los pel fet
de ser tan pobres.
Durant els treballs de restauració de tres dels vitralls van poder confirmar les sospites de la seva antiguitat a partir de
l’estudi dels materials utilitzats. Els vitralls dels nivells superiors són un conjunt complet del s.XVIII. Aquest és un període
de decadència en aquest art, iniciat durant el segle XVI i que
es continua ben bé fins a mitjans del segle XIX del que en

Autor L.Roisin

G I RO N A

Vista de l’església des del passeig cap a 1900. Arxiu de la
Parròquia.

coneixem molts pocs casos pràctics i això els fa rars i molt
interessants.
Descripció
Els vitralls de l’església de Sant Genís formen un conjunt de 14
finestrals, cadascun dividit per un mainell amb un petit plafó
lobulat a la traceria. D’aquests ,13 són vitralls de finals del
s.XVIII i dibuixen sanefes geomètriques. Són distribuïts amb
simetria de manera que es repeteix el dibuix en els dos costats
de la nau. (Fig. 2)
En el finestral central, l’únic modern d’aquest nivell, hi ha un
vitrall en el que en una de les llancetes s’hi dibuixa la Immaculada Concepció i en l’altre el papa Pius X. Aquest vitrall fou
un donatiu del bisbe Cartañà , motiu per el que apareix el seu
escut episcopal en una de les parts inferiors. Fou construït el
1951 segons dibuixos de l’artista de la vila Joan Fuster essent
rector Mn. Josep Garrido.
A la façana occidental, sobre el cor, hi ha un gran finestral circular on sobre un fons geomètric s’hi dibuixen els atributs del
sant, unes palmes i una espasa. Aquest són els únics elements
figuratius que trobem (Fig.3,4). La gama de colors de tots els
vitralls antics és molt similar.
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En els nivells més baixos de la nau central hi ha petites obertures amb alguns vitralls pintats que creiem del s. XX. Els finestrals s’instal·len quan desapareixen els retaules de les capelles
i queden dites obertures al descobert. Sobre la capella del costat est en un nivell entremig hi ha una finestra amb dues llancetes on hi trobem un vidre modern confeccionat amb vidres
impresos siliconats.
Breus dades històriques de la parròquia.
L’església parroquial de Sant Genís és un edifici gòtic, dels més
emblemàtics del Baix Empordà per les seves grans dimensions i
peculiars característiques constructives1. El començament de la
construcció del temple es data dels inicis del s. XIV. La construcció avança amb molts entrebancs, degut a successives dissorts
de la Vila i la nau no es completà fins a finals del s. XVII. No
és fins al s. XVIII que la església rep l’empenta definitiva i és
sorprenent la quantitat de reformes que s’hi fan; el 1730 es
reforma la capella fonda, el 1739 es reforma la capella de Sant
Francesc per a fer ne un vestíbul de la capella siscentista, es
construeix la nova sagristia i la porta meridional (1735-1739)
i s’acaben les dues torres (1672-1808). No hem pogut trobar
però cap referència específica dels vitralls en la bibliografia existent, únicament que la capçalera actual es realitza el 1609. Part
de la documentació de l’arxiu parroquial es va dispersar durant
la guerra civil i només alguns llibres es conserven a l’arxiu de
Girona. Malgrat tot, de la tipologia dels vidres i de l’estudi dels
materials emprats podem concloure que els vitralls són realitzats durant aquest darrer període de gran activitat constructiva.
Descripció dels materials dels vitralls de la parròquia.
Varem treballar en els vitralls N.II i S.II (Fig. 5) durant l’any
2008 i en el vitrall N.VII durant el 2014. Des d’un primer moment ens va cridar l’atenció l’inusual tall de les peces i d’altres
característiques pròpies d’un període en el qual no es tenia un
gran domini de l’artesania. Les particions no semblaven fetes
amb el criteri de màxima resistència sinó que en alguns casos
les peces semblaven seguir un dibuix sense que s’hagués valorat l’adequació dels talls a la seva futura funció. Alguns dels
patrons traçats per els vitralls apareixen en els pocs manuals
que es van escriure durant aquest període i que tractem més
endavant. Els ferratges són pletines molt primes amb rosques
i femelles antigues, mecanitzades toscament (fig.6). El plom
utilitzat; és de paret molt prima i extruït en rodes baixes, molt
utilitzat en el s. XVIII2 (Fig. 7). Durant els treballs de restauració
al taller vam trobar que en general l’execució d’alguns detalls
dels vitralls eren propis de vidrieres antigues; per exemple: els
vidres eren tallats enterament amb diamant i no sempre els

8

talls eren executats polidament. Sovint trobàvem restes de vidre a l’aresta del tall que no havien estat retirades. Les línies
en l’emplomat en un dibuix tant geomètric no coincidien i peces que haurien d’estar alineades no ho estaven. Les soldadures d’estany sobre les interseccions del plom es troben fetes
matusserament i alguns plafons només estan soldats per una
cara. L’estany és un element car i a vegades per economitzar
es soldaven els plafons emplomats només per un costat. Les
barnilles de reforç que fixen els plafons al marc es trobaven
col·locades de forma poc habitual amb un entramat disposat
radialment, forjat i reblonat.
El vidre és de manxó, gairebé sense irregularitats i molt llis. Trobem a més moltes restauracions i reparacions fins i tot alguns
plafons completament emplomats recentment. Afortunadament tots els vitralls es troben protegits exteriorment per un
acristallament antic però encara efectiu, fet per un vidre de 1,5
mm de gruix instal·lat en un marc de fusta. Tots els vitralls es
troben en un moment del seu cicle de conservació que requereix alguna actuació per a netejar-los,consolidar-los i fins i tot
algunes actuacions més intensives. Els vitralls van estar molts
anys tapiats fins que Mn. Garrido retirà el tancament d’obra i
feu instal·lar l’acristallament de protecció amb vidre i filat que
trobem actualment.
Una de les característiques dels vitralls que ens van fer dubtar
del seu origen era la presència de vidre blanc gravat en algunes
parts. Aquest també és un punt poc estudiat. L’àcid fluorhídric
és un descobriment del químic Suec Scheele de la segona part
del s. XVIII. Aquest és actualment el producte principal per a
gravar vidres, la presència d’aquest vidres podria voler dir que
els vitralls són més recents, alguns investigadors han trobat vidres gravats més antics que es confeccionaven partint d’altres
materials fins hi tot es podia gravar el vidre amb aigua regia,
depenen de la composició d’aquests.
Els vitralls dels segle s.XVIII a Catalunya.
El vitrall en el període comprés entre el s. XVI i el s. XIX passa
per una època de decadència especialment dura en contrast
amb l’esplendor dels vitralls gòtics i amb la força amb que es
recupera aquest art a finals del segle XIX. El vitrall barroc no
juga el paper que juga tan bé el vitrall medieval. No és el tancament perfecte per als grans finestrals que modifica la llum
interior del temple. En el barroc la majoria d’esglésies usen
vitralls clars i sanefes senzilles per fer visibles els treballats retaules i pintures. Alguns historiadors de l’art creuen que les
noves possibilitats tècniques de la vidriera, sobretot el pintat
dels vidres amb esmalts cuits al foc, la conduïren a ser pràcticament un substitut de la pintura sobre tela i que això motivà
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1. Numeració dels vitralls de l’església.
2. Vista dels finestrals des de la bastida. J.Bonet
3. Treballs de desmuntatge de un dels vitralls l’any 2014.
J.Bonet
4. La gran rosassa de la façana principal és l’únic vitrall de la
sèrie amb figuració. J.Bonet
5

5. Detall de un dels plafons amb els reforços disposats
radialment. J.Bonet
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3
1

1. Dissenys per a vidrieres que apareixen al llibre de Le Vieil
de 1774
2. Representació de un taller de vitralls en el llibre de Le Vieil.
3. Comparació d’un plom modern (esquerra) amb un plom
antic provinent de les vidrieres (dreta).
4. Detall de una de les sanefes de Torroella que apareix en
els manuals de vidrieres de l’època.
5. Vidriera de Girona provinent de una capella privada que
atribuïm al mateix periode.
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que l’ús tradicional de vidre i plom es perdés progressivament3.
En el nostre país a més les guerres i invasions foren constants.
No és un fenomen que succeeixi amb tanta cruesa en d’altres
països, on malgrat la influència de la reforma i dels canvis de
gust el vitrall continuà trobant els seus usos.
A Catalunya, doncs, comptem amb pocs exemples d’aquesta
època, tots ells caracteritzats per presentar poca o gens de
figuració i molts pocs elements pintats; els més coneguts en
edificis religiosos són els vitralls de les abadesses de Santa
Maria de Pedralbes, els vitralls de Santa Maria del Mar i els
de l’església del Pi de Barcelona. Tots ells obra de dues grans
nissagues de vitrallers d’aquells temps: Saladrigues i Ravella4.
Els primers són molt poc estudiats i foren actius com a mínim
de 1679 a 1785. Es coneix que van treballar a les Catedrals de
Barcelona i Girona. La nissaga Ravella ha estat recentment objecte de interessants estudis. Se’n coneixen les col·laboracions
amb Hipòlit Campmajor i sembla que la seva vida empresarial
continuà amb d’altres noms i es prolongà fins a inicis del s.
XIX. El taller Ravella constà de dues generacions Josep Ravella
y Ordoñes (1727-1806?), i els germans Josep Francisco Ravella
i Durán (1754-1789?) i Ramón Josep Ravella y Durán (1757-?).
Treballaren a Santa Maria de Cervera, Santa Maria del Mar,
Santa Maria de Pedralbes5 i Santa Maria del Pi.
És important aclarir que molts d’aquests treballs no és corresponen estrictament a encàrrecs per a fer vitralls nous, la majoria
són contractes per a refer vitralls malmesos o recompondre’ls.
Dels manuals que a Espanya s’han escrit sobre les vidrieres, a
Catalunya no en tenim constància de cap; mostren la precarietat d’aquest art durant aquest temps. Per exemple: en el
manual del Monestir extremeny de Guadalupe6 datat el 1647
“Brebe tratado de traçar las bedrieras y de que suerte se corta
el bidrio” no es descriu ni tant sols com es pinten els vitralls,
únicament com es desmunten els vitralls vells i com es poden
reutilitzar els materials. No és en cap cas un manual per a un
artista si no més aviat per a un treballador manual. En el tractat de 1718 escrit per el pintor Francisco Sanchez Martínez7
conservat a la Catedral de Toledo es descriu un breu receptari
de com produir els esmalts i pintures i de com aplicar-los. A
Segòvia es conserva un manual del 1680 redactat per el pintor Francisco Herranz, autor d’algunes vidrieres de la catedral,
escrit amb l’objectiu de que el coneixement d’aquest art no es
perdés. El tractat més complert és el del parisenc Pierre le Vieil8
de 1774 que és, en part, un recull de documents anteriors i
on ,es descriuen detalladament els materials i els mètodes. En
aquest tractat es mostren dibuixos de patrons exactes a alguns
vitralls de Sant Genís (Fig. 8 i Fig. 9, Fig. 10). Les làmines i descripcions de les eines i materials són molt similars a les làmines

que editarà quasi simultàniament l’enciclopèdia de Diderot i
Dalambert.
L’estudi d’aquest període presenta doncs dues grans dificultats, les obres conservades són molt poques i no revelen trets
estilístics diferencials clars: alguns vitralls del s.XX adopten
també per economia els mateixos patrons, de manera que
sense el suport de documentació és difícil o impossible atribuir
a un o altre taller l’autoria d’una obra i de forma molt àmplia
inscriure-ho a un període temporal.
Tenim constància d’altres vitralls al bisbat de Girona que podrien ser atribuïbles a aquesta època, per exemple un vitrall
procedent de una capella privada que es troba actualment en
una col·lecció particular (Fig.11). Presenta moltes similituds
amb la descripció dels materials que hem fet i inclús el vidre
plaqué és gravat amb diamant. Un dels vitralls de la façana sud
oest de la Basílica de sant Feliu de Girona presenta una partició
i una paleta de colors molt similar a algun vitrall de Torroella.
Probablement hagi estat tant per el seu escàs nombre com
per la seva discreta aparença per el que molt sovint han estat
menystinguts i fins-hi tot destruïts els vitralls d’aquest periode.
És moment però de defensar-los com a testimoni d’ un temps
i d’un perióde rar i únic d’aquest art.
Agraeixo a Mn.Barcons i al Sr.Riera el seu ajut en la redacció d’aquest article. Als Srs. Batallé i Alemany la seva feina i
col·laboració en la restauració dels vitralls.

1. 
Vert i Planes, J. El temple parroquial de Sant Genís. Girona.
Monografies montgrinenques: 1983, p.32.
Fernàndez i Gonzàlez, G. El procés constructiu de l’església
parroquial de Sant Genís de Torroella de Montgrí. Estudis dels Baix
Empordà. 2009, Volum 28.
2. 
Knight, Barry 1984 `Researches on medieval window lead’ J
Stained Glass 18, 1983-4 49-51
3. Cañelles, S. “Exàmens de mestratge dels pintors de vidrieres de
barcelona al final del segle XVIII”. En Estudis històrics i documents
dels Arxius de Protocols. (Vol. XIV, págs. 273-304). Col·legi de
Notaris de Barcelona.
Cañelles, S., Domínguez, C., & Valldepérez, P. (2013). Los Ravella,
pintores de vidrieras del siglo XVIII. Cuadernos del Vidrio , 6-23.
4. J.F.Ráfols. (1951). Diccionario biográfico de artistas de Cataluña.
Barcelona: Millan.
5. Varis. (2011). Els vitralls del monestir de Pedralbes i la seva
restauració. (M. d. Barcelona, Ed.) Barcelona.
6. Anónimo. (2010). Brebe tratado de traçar las bedrieras y de que
suerte se corta el bidrio. Badajoz: Museo de Bellas Artes de Badajoz
7. 
Martínez, F. S. (1718). Tratado secreto de pintar a fuego las
vidrieras de colores de Sta. Igla. primada de Toledo (Copia de
Manuel González Simancas ed.). Toledo.
8. Le Vieil, Pierre L’Art de la peinture sur verre et de la vitrerie, L.-F.
Delatour Paris 1774.

11

L L E I D A

La Mare de Déu de Grenyana, obra de
Jaume Gort Farré (1955): procés de
recuperació
per Aleix Barberà i Lluís Casaña

Breus anotacions històriques:
La devoció a la imatge de la Mare de Déu de l’ermita de
Grenyana es podria remuntar als inicis del s. XIII tot i que ens
han arribat poques dades al respecte. Les primeres referències
històriques les trobem al llibre “Jardín de Maria” de Mn.
Narciso Camós en el que es refereix als orígens de la imatge a
“los años que ignora el mundo”1.
No obstant, el seu origen es llegendari: un “toro” abandonava
el seu ramat cada dia per dirigir-se a una cova on s’agenollava
davant d’una bella imatge. El pastor en adonar-se’n avisà
les autoritats eclesiàstiques de Lleida que decidiren erigir al
mateix lloc una ermita.
Tot i conèixer la llegenda i el testimoni de Mn. Camós, la
primera referència de l’existència de l’ermita, i per tant de
la Mare de Déu, la trobem l’any 1317 quan una resident
d’Alcoletge, anomenada Nicolava, feia donació d’uns diners
a l’obra de Santa Maria de Grenyana2. També l’any 1340 el
papa Benet XII atorga beneficis a tots els fidels que els dies de
Nadal, la Nativitat de la Verge o de diversos Sants i diumenges
fessin peregrinació a l’ermita de Grenyana.
Seguint la tradició dels beneficis, els papes Benet XII, Innocenci
VIII, Alexandre III, Gregori III i Calixt III, també van col·laborar
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Estampa de la Mare de Déu de les Garrigues feta després de
la restauració en motiu del seu 60è aniversari.

en fer créixer la devoció i els pelegrinatges a aquesta ermita.
Així, coneixent els inicis i la rellevància que aquesta ermita
tenia per a Lleida, la seva Horta, i els pobles adjacents, es pot
deduir que la imatge original devia datar de finals del s. XIII o
inicis del XIV, i que tindria referents clars als tallers de la Seu
Vella de Lleida.
Al llarg de la història, tant l’ermita com la imatge van patir
nombrosos canvis i guerres, com la dels Segadors que va
obligar a reconstruir l’ermita l’any 1652, any que encara es
pot llegir al llindar de la porta principal. També durant la
guerra del Francès, 1808, la imatge es va traslladar a l’església
de Sant Joan on romandrà fins a l’any 1814.
Pocs anys després, el 1881, s’amplià l’ermita i s’hi afegí, a més
del creuer i les tribunes, el cambril elevat al qual s’accedeix
mitjançant dues escales laterals on actualment es pot venerar
la Verge.
Malgrat aquests fets, el més desafortunat arribaria el 1936,
quan un grup de milicians de Lleida manaren treure a la plaça
de l’ermita els altars i les imatges, inclosa l’esmentada de la
Mare de Déu, on els hi van calar foc. A més l’ermita, durant
els anys de la guerra, es féu servir de caserna de l’exèrcit
republicà.
Pocs anys després, el 1947, es reprengueren el culte i les
peregrinacions a l’ermita. Tot i que la recuperació artística
vingué als anys 50 amb Mn. Ramon Macarulla que restaurà
l’interior i encomanà una nova imatge a l’escultor lleidatà
Jaume Gort Farré (1919-1966)3.
Aquesta nova escultura que no guarda relació amb l’antiga,
es va tallar amb fusta policromada, i s’entronitzà l’any 1955
per la festa de l’Ascensió de la Mare de Déu.
El procés de recuperació de la nova imatge:
L’any 2014 els veïns de Grenyana es van adonar que la nova
imatge de la Mare de Déu ja començava a presentar diverses
escletxes i peladures a la policromia que donaven a la imatge
un aspecte malmès. Així, per iniciativa de Mn. Lluís Sallàn
Abizanda, rector, i l’Associació de la Partida de Grenyana, es
va sol·licitar a la Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural del
bisbat que es fes un pressupost i un estudi per reparar aquests
desperfectes.
La Delegació va cedir tant la direcció com l’execució d’aquesta
empresa al CAEM (Centre d’Art d’Època Moderna) institució
de la Universitat de Lleida amb personal qualificat per executar
aquestes tasques.
Així, el restaurador del CAEM Aleix Barberà4 va encarregar-se
de la consolidació i recuperació de la peça que presentava
diversos problemes:

Abans i després dels rostres de la Mare de Déu i el Nen

Abans y després de la consolidació de les escletxes de la
fusta, la neteja i la consolidació del color.

Procés de neteja química de brutícia acumulada.
Procés d’injecció de permetrina al 2% en dissolvent a tots els
orificis pel tractament dels insectes xilòfags.
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El Dr. Ximo Company (director del CAEM) i el restaurador
Aleix Barberà durant la inspecció prèvia a la restauració.

El restaurador Aleix Barberà en el procés de reincorporació
del color al lateral esquerre de la imatge.

- En primer lloc, l’estudi de l’obra va determinar que la talla es
va realitzar en diversos blocs de fusta enganxats entre si que
s’estaven obrint en diversos punts, a causa de les variacions
d’humitat relativa i temperatura. Aquestes unions també
provocaven una lleugera fissura al lateral dret de la cara de la
Verge que ocasionava pressió a la policromia.
- La figura presentava un incipient atac d’insectes xilòfags.
- La policromia de tècnica aquosa que es trobava disposada
directament sobre la talla de fusta sense preparació. Aquesta
va ser aplicada en forma de capa fina amb una pinzellada àgil,
fet que va permetre entreveure les marques de les eines del
treball de l’artista sobre el suport.
Aquest mateix fet suposa que la policromia, molt sensible,
presentés un desgast generalitzat, més acusat a la cama
esquerra acariciada pels fidels. A causa d’aquest desgast
i de petites tensions entre capes es van produir múltiples
pèrdues de pigment, especialment de petites dimensions, que
afectaven de manera generalitzada tota l’obra.
- Finalment destacaven restes de cera tant al peu esquerre
de la Verge com a la falda, bastant adherida sobre la
policromia. En general l’obra no presentava gaire brutícia
polimeritzada en superfície ni vernissos d’acabat, a
excepció del genoll esquerra de la Verge, on hi havia greix
polimeritzat i enfosquit. També es van detectar dipòsits de
pols superficial en plecs i racons de la volumetria, així com

múltiples dipòsits biològics (teranyines, aranyes i brutícia de
mosca).
Atenent a aquestes patologies, el restaurador va procedir
a executar les següents actuacions per tal de consolidar,
restaurar i recuperar l’aspecte original de la peça:
- Es realitzà una neteja mecànica en sec mitjançant una
aspiració amb pinzell suau de cerdes naturals dels dipòsits de
pols superficial, especialment acumulada als plecs del vestit.
- Tractament contra atac biològic. Es va aplicar puntualment
per injecció de permetrina en baixa concentració. Aquest
tractament suposa una teràpia curativa i preventiva puntual
completada amb la impregnació del mateix producte a tota
la talla.
- Adhesió dels desencolats. Es van reenganxar -amb acetat de
polivinil de pH neutre al 50% en aigua desionitzada aplicat per
injecció - els desencolats dels encaixos del suport per tal de
tornar-los a col·locar al lloc original. Aquests reencaixos es van
realitzar amb l’aplicació de pressió controlada i la protecció
d’espumes de polietilè d’alta densitat. Amb aquesta actuació
s’ha recuperat la posició original del bloc de la base, i de
l’escletxa que s’estava produint a la cama esquerra de la Verge.
- Fixació de la policromia. Es van consolidar els perímetres de
les petites llacunes de capa pictòrica en els casos puntuals
que podien suposar un risc per al desenvolupament de majors
pèrdues. Per aquesta tasca es va emprar una resina acrílica en
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El restaurador Aleix Barberà en el procés de reincorporació
del color a la part baixa de la imatge.

Procés de neteja i extracció de brutícia dels peus de la imatge
mitjançant bisturí i Visita del tècnic del CAEM, el Dr. Isidre
Puig (dreta) en una visita prèvia a la restauració de la imatge.

baixa concentració en dispersió aquosa fixada amb espàtula
calenta sobre film de polièster.
- Remoció de la cera adherida a la superfície. Es va aplicar
una espàtula calenta sobre paper absorbent per a la retirada
física per fusió de la cera d’abella dipositada a la superfície
de la imatge. En algunes zones el procés s’ha completat amb
l’extracció en sec a punta de bisturí de residus puntuals.
- Neteja química. Es va procedir a realitzar una neteja
superficial i dels punts d’acumulació de brutícia respectant
veladures originals. La neteja es va realitzar amb hisops i la
combinació d’aigua desionitzada amb un 2% de sabó neutre
i una mixta de White Spirit i acetona en funció de la solubilitat
dels dipòsits i de la tècnica pictòrica.
- Envernissat. Es va aplicar un vernís cetònic amb una baixa
concentració de cera microcristal·lina per aconseguir un
acabat setinat anàleg al de la tècnica original. Es va aplicar
amb pinzell pla de cerdes naturals en una capa molt fina per
tal d’assegurar l’assentament de la policromia i protegir-la
lleugerament de la manipulació i el contacte directe.
- Reintegració. En relació a la reintegració matèrica, es va
procedir amb un segellat amb estuc de totes les esquerdes,
fissures i llacunes per evitar les zones d’acumulació de pols
i humitat. En el cas dels orificis de xilòfag es va aplicar cera
d’un to similar al de la fusta de la talla per tal de permetre’n
la identificació i seguiment futur.

- Pel que fa a la reintegració cromàtica es va procedir amb
un acabat il·lusionista de totes les llacunes amb l’aplicació de
pigments naturals amb vernís de retoc. L’única zona que no
es va decidir reintegrar van ser les pèrdues de policromia de
la base.

1. CAMÓS, Narciso, Jardin de Maria Plantado en el principado de
Catalunya, Barcelona, 1657, p. 173, a través de: VV. AA., partida
de Grenyana, passat i present, Diputació de Lleida, Lleida, 2007,
p. 31.
2. Arxiu Capitular de Lleida, arm. 47, doc 552 [16, setembre, 1317];
J. LLADONOSA, “La ciutat de Lleida a través del capbrevament del
1382”, Estudis d’història medieval, VI, Societat Catalana d’Estudis
Històrics, Institut d’Estudis Catalans, 1973, p. 62, a través de
ibídem, p. 32.
3. Escultor català format a Lleida, París i Roma. És escultor del “Pas
de la Somereta” que desfila a la processó del Diumenge de Rams a
Lleida. També feu, entre altres moltes obres, el “Sant Jaume” de la
Capella del Peu del Romeu de Lleida.
4. Diplomat en conservació i Restauració de Béns Culturals, Màster
en Direcció de Projectes de Conservació i restauració de la
Universitat de Barcelona, Màster en Restauració de Monuments
d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster
en Gestió Cultural i Interpretació del Patrimoni de la Universitat
Oberta de Catalunya.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

Església Santa Maria del Puig
d’Esparreguera
per Leonor Parreu i Dalmases

E

sparreguera és un municipi del Baix Llobregat, estès en
gran part a la dreta del riu. Limita amb Olesa de Montserrat, Abrera, Hostalets de Pierola i Collbató. La primera església
parroquial d’Esparreguera nasquè sota l’advocació de Santa
Maria del Puig, i es construí al segle XII, tot i que aprofitant
estructures prèvies1. L’església està emplaçada sobre d’un turó
a la serra d’en Vinyals en un espai pròxim al castell d’Esparreguera. Les primeres dades documentals del temple es remunten a l’any 1169, quan Agnès, esposa de Ramon de Puig, feu
una donació a l’església2. Tanmateix quan Guillem d’Esparreguera l’any 9853 lliura els seus castells a la seu de Vic es deixa
constància que dins del terme del castell d’Esparreguera ja hi
havia diverses parròquies.
L’església de Santa Maria del Puig començà la seva decadència
a partir de l’any 1300, quan es construí una altra capella
dedicada a Santa Eulàlia -que posteriorment es convertiria en
seu parroquial-. Després dels terratrèmols del segle XV quedà
molt malmesa, però es van dur a terme ampliacions i reformes
en el temple.
Patí els efectes de la guerra civil (1936-1939) i fou
posteriorment restaurada amb el suport de la família Sedó4,
propietària de la colònia tèxtil propera. Recentment s’hi han
fet algunes obres gràcies a l’agrupació Amics de Santa Maria
del Puig.
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Curiosament, les primeres visites pastorals de les quals en
queda constància escrita s’iniciaren a començaments del
segle XIV, quan l’església començà la seva davallada com a
centre de culte -13135, 13146 i 13157- quan Hug de Cardona,
ardiaca i vicari del bisbe Ponç de Gualba, visita Santa Maria.
L’ultima visita pastoral, molt més actual en el temps, ha
estat la del bisbe Agustí Cortés, bisbe de la diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat que visità la parròquia de Santa Eulàlia
d’Esparreguera el diumenge 19 de febrer del 2012.
L’arxiver Campillo en el seu Speculum publicat l’any 1795
ens informa dels beneficis de la parròquia de Santa Maria del
Puig. A tall d’exemple trobem un benefici de l’any 1411 a
favor de Santa Eulàlia8; l’any 1611 en consta un altre a favor
del Roser9 i l’any 164210 un benefici de sant Pau, fundat per
Pau Comellas, prevere. Salvador Broquetes, també prevere,
estableix el benefici de la Mare de Déu del Puig l’any 168511.
Des del punt de vista arquitectònic l’església de Santa Maria
del Puig és una església de planta de creu llatina d’una sola
nau, coberta amb volta de canó apuntada, i amb un absis
semicircular en el qual són molt visibles les esquerdes produïdes
pel terratrèmol de l’any 1428. Les dues capelles laterals s’obren
a manera de fals transsepte i foren afegides amb posterioritat
a l’obra romànica (probablement després dels terratrèmols).
Al creuer s’aixeca una cúpula de planta ovalada inscrita en

un rectangle amb estructura de prisma octogonal a l’exterior,
molt desfigurat a causa del pes del campanar de torre que hi
ha a sobre i que és posterior a l’obra romànica. En l’edifici,
que evidencia moltes reconstruccions, es pot reconèixer
l’aprofitament de la paret nord preromànica, feta amb reble
i pedres, llosetes i grans còdols, alguns disposats amb espiga,
tot plegat embegut en un morter molt abundant. L’absis, sense
arcuacions, és d’obertura molt ampla i poc profunda i en ell
s’hi obren tres finestres, la central més gran, més estreta per
la part exterior que per la interior, de manera que des de fora
de la construcció té un ampit inclinat. Aquesta característica de
l’absis ens indica que es tracta d’un romànic molt avançat, de
finals del segle XII o inicis del XIII. L’accés a l’edifici ha estat molt
modificat amb el pas del temps i no en queda res de l’antiga
portalada romànica. Actualment l’accés a l’edifici es realitza
a través d’una obertura rectangular, sobre la qual hi ha una
llinda amb la data de 1602, probablement commemorativa
de la reforma que es va dur per aquestes dates en el temple.
Els carreus, mitjans i petits, estan disposats amb molta
regularitat. Originalment aquest absis estava decorat amb
pintures de les quals només en resten alguns vestigis entre la
paret romànica original d’obertura de l’absis i l’arc gòtic afegit.
Al mur meridional, prop de la porta, s’entreveuen les restes
d’unes pintures, però són molt fragmentàries i en la seva

major part consisteixen en franges de colors vermells i negres,
aproximadament de l’amplada d’un dit, situades sobre un fons
ocre. Finalment a la part superior del mur hi ha una gàrgola
tallada en un bloc de pedra, però tant feble que és impossible
determinar-ne la iconografia.
La datació de l’església romànica és complexa, perquè
presenta una barreja de formes i incorporacions pròpies de
les successives restauracions sobre l’edifici. La disposició dels
carreus al mur occidental i a la part septentrional de l’edifici
indicarien que es va construir cap al segle XI, tanmateix quan
avancem cap a la zona del cimbori es regularitza la construcció
i la uniformitat cromàtica que, juntament amb l’absència de
lesenes, indica un romànic avançat.
En unes excavacions que inicià el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona l’any 1997,
sota la direcció de Joan García Taga i Albert López Mullor, es
descobrí un primer nucli de població al voltant d’una petita
església preromànica construïda aproximadament al segle X
de la qual només en queden vestigis als actuals murs nord
i sud de l’edifici romànic. La construcció estava rematada
per una capçalera rectangular construïda a partir de terra
piconada i calç (opus signium). Aquestes excavacions també
van permetre que sortís a la llum una necròpolis situada al
voltant de l’església i el seu interior.
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S O L S O N A

Restauració de la façana de l’església
de Sant Antoni de Cervera
per RAMON PADULLÉS I ROSSELL i JAUME CUADRENCH I
BERTRAN

L’edifici i la façana
Les referències històriques de l’església de Sant Antoni de
Cervera daten de l’any 1278, quan s’estableix a Cervera un
dels primers establiments hospitalaris de l’orde dels antonians
de la Península Ibèrica. L’edifici es localitza al centre històric
de Cervera, al costat de la Universitat, un dels monuments
mes coneguts i visitats de la ciutat.
La construcció va anar creixent, però a principis del segle XV
ja s’evidencia una decadència amb el trasllat de l’orde dels
antonians cerverins a Barcelona, i que finalitza entrat el segle
XVIII, amb l’extinció definitiva de l’orde. Aquest final es fixa
amb el repartiment dels béns dels antonians el 1738 entre
l’Hospital de Castelltort, que es quedà totes les rendes, i la
confraria administració del Sant Crist, que es farà càrrec de
l’administració de l’edifici i durà a terme les obres de millora
i adequació al nou patró, que es documenten el 1787, amb
la construcció de l’actual façana, l’engrandiment del recinte i
la col·locació de la seva imatge titular a l’altar major. L’edifici
ha estat sempre en ús excepte en èpoques bèl·liques. Hi ha
constància que durant la Guerra Civil Espanyola va patir desperfectes. Els anys setanta del segle XX es van realitzar unes
intervencions de renovació a l’interior de l’edifici.

Plànol intervenció

Podem distingir clarament tres nivells a la façana: superior,
central i inferior conformats per les dues cornises seguides
que composen l’espai. El nivell superior correspon al coronament de la façana amb una combinació de formes corbes i
rectes amb caràcter ascendent a la zona central, on hi podem observar un escut amb la data de construcció esmentada (1787). El nivell central i de mes alçada és composat per
un parament llis amb una rosassa central de forma el·líptica
amb motllura senzilla seguida i flanquejada per dues carasses
amb orifici circular que originalment podien tenir una funció
d’evacuació de les aigües pluvials de la teulada. El nivell inferior és composat per la portalada central d’accés, la zona més
decorada de la façana. Es tracta d’una porta de mig punt amb
entaulament sostingut per dues pilastres que es transformen
en columnes adossades que, sobre elles es situen els estípits.
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Sobre l’arc en relleu de forma el·líptica format per quatre
grans carreus de pedra envoltats per volutes representa el
prodigi del Sant Crist de Cervera amb Crist crucificat i un pelegrí - àngel a cada costat. Damunt l’entaulament una fornícula
central reservada al sant titular corona el conjunt flanquejat
per dos pedestals que segueixen l’alçat dels estípits.
La intervenció
Tenint en compte que la principal causa d’alteracions era la
pròpia naturalesa de la pedra sorrenca que vesteix la façana
sotmesa a l’efecte de les aigües pluvials, es va determinar una
reintegració volumètrica d’aquells elements que la protegien
de les inclemències del temps (cornises) mentre a la resta del
conjunt la reintegració seria arqueològica. Per les reintegracions volumètriques exteriors es va decidir utilitzar productes
preparats de la casa Keim-Ecopaint ibèrica s.l.
Les microfissures paral·leles a la superfície del parament, que
forma el procés de degradació pot assolir gruixos significatius
(alguns centímetres), amb densitat de fissures decreixent en
profunditat (més i més amples prop de la superfície i menys i
més fines en profunditat). Quan es saneja la superfície de la
pedra no es solen assolir centímetres de pèrdua, sinó alguns
mil·límetres; de forma que queden fissures que no apreciem
en la zona en bon estat de pedra.
Els consolidants penetren uns pocs mil·límetres (en qualsevol
de les marques comercials), de tal forma que un tractament
de consolidació general pot modificar les característiques (porositat, propietats mecàniques, dilatació tèrmica, comportament hídric...) de la zona afectada pel tractament. Aquesta,
per tant, es comporta de forma diferent de l’interior i per això,
en alguns casos, es pot desprendre la zona consolidada del
substrat de pedra “sana”.
Sense un suport analític en el tractament general de la façana el criteri bàsic a seguir en aquesta intervenció és la nul·la
aplicació de materials a tota la superfície (consolidants, hidrofugants) deixant que la pedra sana, un cop protegida de
l’acció pluvial amb la recomposició de les cornises, tingui una
transpiració natural.
Tanmateix, els morters de la casa comercial KEIM usats en
la consolidació han estat escollits per la qualitat, durabilitat
i lleugeresa que ofereixen intentant que l’impacte de la seva
aplicació a la façana sigui el mínim possible.
Per iniciar les reintegracions volumètriques de les cornises i
motllures s’ha fet una primera aplicació de morter de calç preparat Hydromur (Weber.tec) reforçat cada 50cm amb barres
de carboni perpendiculars empotrades al mur i cable de coure
disposat longitudinalment per enfortir l’estructura.
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Neteja/sanejament suau de la pedra
En un primer moment es va fer un sanejament suau de tota
la superfície per a determinar l’estat de conservació real de
la pedra salvable. Es van retirar els excessos de terra, pols i
pedra utilitzant raspalls de pues de plàstic conservant aquells
elements petris amb uns mínims de solidesa o que volumètricament eren interessants de conservar.
En aquesta primera fase es va retirar mecànicament la reparació
de ciment Pòrtland localitzada sobre la cornisa del coronament.
Eliminació de la pàtina biogènica
Una vegada la façana neta de la capa superficial que no permetia veure l’estat real de la pedra es van poder determinar
aquelles zones on hi havia pàtina biogènica que es van tractar amb l’aplicació del biocida Preventol R180 2% en aigua
destil·lada i retirat de les restes 24 h després de la seva aplicació.
Consolidació de paraments llisos i motllures (bisellats)
Seguidament es van bisellar amb morter preparat Keim Restauro Top. Pantone Keim: 103, 105, 107 els desplaçaments
de 102 carreus de pedra per les zones inferiors i laterals sota
nivell d’1 mm deixant pas a les zones superiors pel posterior
escolament del morter d’injecció PLM-A.
Consolidació de paraments llisos i motllures (cosits)
Feta la primera consolidació es va determinar fer cosits a un
total de 53 carreus de pedra amb barres de carboni d’1’5 cm
de diàmetre i 20/30 cm de longitud fixades amb resina epoxi
hilti pixotròpica amb pistola (no resina de polièster) i el posterior cobriment de 2 cm de gruix amb morter preparat Keim
Restauro Top. Pantone Keim: 103, 105, 107.
Reconstruccions volumètriques
En aquesta fase l’axioma principal va ser que tota la reintegració volumètrica havia de quedar sota nivell entre 1 i 2 cm per a
poder distingir-les clarament en una visió a 50 cm.
Les reintegracions es van realitzar amb morter preparat Keim
Restauro Top. Pantone Keim: 103, 105, 107.
Seguint exactament l’estudi formal realitzat al projecte bàsic i
d’execució es van crear les motllures i les cornises.
Protecció superior de les cornises
Assecats els nous morters es va procedir al cobriment superior
de totes les cornises i motllures sortints amb planxes de coure
adaptades a la forma de la façana amb graó volant de dos cm
fixant-les amb tacs químics sense estirè i cargols i arandeles
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Imatge actual i imatge datada entre el 1920 i 1938. Arxiu del AFCEC (Arxiu fotogràfic del centre excursionista de Catalunya), on
s’hi aprecia l’escultura de Sant Antoni, patró de l’església

de coure. Posteriorment pel sellament de les planxes amb el
parament vertical petri es va usar Sicafresh. Aquest sellament
es va dissimular amb el seu cobriment amb una capa de 2
cm de gruix de morter preparat Keim Restauro Top. Pantone
Keim: 103, 105, 107.
Reintegració de juntes
Excepte en un 10% de la superfície que es conservava
l’original, a la resta es va realitzar una reintegració volumètrica amb morter de juntes Keim Restauro Top. Pantone Keim:
109.
Imatges d’abans i després de la restauració
Imatge actual i imatge datada entre el 1920 i 1938. Arxiu
del AFCEC (Arxiu fotogràfic del centre excursionista de Catalunya), on s’hi aprecia l’escultura de Sant Antoni, patró de
l’església.
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Conservació Preventiva
La intervenció que s’ha realitzat ha estat curativa eliminant els
diferents processos de deteriorament de la pedra. Realitzades les tasques de restauració/conservació es pot afirmar que
l’estat de la façana és estable. Per a la conservació d’aquesta
estabilitat cal un manteniment permanent per evitar futures
alteracions, siguin del propi envelliment de la pedra o dels
materials que s’han usat en la intervenció.
Les obres han estat promogudes per la Parròquia de Santa Maria de Cervera i el Bisbat de Solsona. L’equip tècnic format per
Arquitecte: RAMON PADULLÉS I ROSSELL
Arquitecte Tècnic: JAUME CUADRENCH I BERTRAN
Conservador/Restaurador d’art: RAMON PIJUAN
Constructor: CONSTRUCCIONS CODINA VALL, SL
Les imatges: R. Pijuan, J. Cuadrench i C. Freixes.
Textos: R. Pijuan, C. Bergés i J. Cuadrench
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TA RR A G O N A

L’Hospital de la Seu l’any 1180
per Neus Sánchez Pié

L

’any 1171 l’arquebisbe Hug de Cervelló deixava en testament 100 morabatins per a la continuació de les obres d’un
hospital que ell mateix havia impulsat durant el seu pontificat.
Aquest document, lamentablement perdut, era la primera referència que hi havia de l’Hospital de Seu o dels pobres de
l’església de Tarragona, que acollia tot tipus de gent necessitada, però malgrat això, existia un buit documental relatiu a
la seva gestió i funcionament. Fins al moment, només comptàvem amb algunes pinzellades que ens aportaven quelcom
més sobre l’hospital com per exemple, algunes deixes fetes
pels prelats, la concessió que feu l’arquebisbe Pere d’Albalat
i l’arrendament de les tasques de l’hospitaleria de l’any 1246.
El mes de setembre del passat any 2014 el director de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona, Mn. Manuel M. Fuentes
i Gassó, va poder adquirir en una subhasta un document
expedit pel canonge Ponç de Barberà datat l’any 1180. El seu
contingut exposa com s’autogestionava l’Hospital de la Seu
tan sols 6 anys després de la primera referència documental
que fins al moment en coneixíem. En el document, el canonge
Ponç, sota el títol de governador de l’hospital, establia un
contracte amb un matrimoni format per Guillem Maçó i la
seva esposa Martina en què els hi cedia una porció de terra
propietat de l’hospital a canvi que aquests la conreessin i
entreguessin la novena part del pa, vi i altres fruits a l’hospital.
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Ponç de Barberà també es comprometia en nom seu i dels
seus successors a defensar els interessos i integritat dels
arrendataris.
Després del seu estudi, s’ha pogut palesar que la importància
del document rau en molts altres aspectes que aporten més
llum al coneixement d’aquest tipus de centres assistencials
a les nostres contrades. De fet, durant molts anys s’havia
establert la creença que l’Hospital de la Seu, al contrari del de
la ciutat, només assistia als canonges i religiosos de la catedral
de Tarragona i també a les seves famílies. Avui, podem
descartar per complet aquesta premissa perquè sabem que
la tasca assistencial als canonges la duia a terme el canonge
infermer al capdavant de la infermeria del capítol. A més,

també s’ha pogut donar llum al fet que la dignitat d’hospitaler
no es creà amb el naixement de l’hospital sinó que va resultar
de l’evolució del que ja hem anotat com a governador de
l’hospital.
La importància de la troballa del pergamí també s’evidencia en
el fet que aquest document és un dels primers que utilitza el
sistema de datació que es va instaurar amb el Concili Provincial
celebrat l’any 1180. En aquest es van fixar els còmputs dels
anys segons l’Encarnació del senyor i no segons el regnat dels
reis francs, tal com s’havia fet fins aleshores.
El pergamí recuperat ens mostra, doncs, que l’hospital de
ben aviat actuava com una institució autònoma, capaç i amb
propietats que li permetien crear una xarxa de clientela pròpia

que a la vegada li permetia subsistir econòmicament i rebre
provisions per a l’abastiment dels pobres.
L’Hospital de la Seu va existir a Tarragona fins a l’any 1464
quan per ordre de l’arquebisbe Pedro de Urrea va fusionarse amb l’Hospital de la Ciutat, existent a Tarragona des de
l’any 1370. D’aquesta fusió en naixeria un hospital nou,
més modern i adequat a les noves necessitats d’una societat
tardomedieval: l’Hospital de Santa Tecla. Aquest nou hospital,
després d’algunes reformes, es va ubicar en el mateix edifici
on s’havia situat l’Hospital de la Seu i hi restà fins a l’any 1588
quan l’Hospital de Santa Tecla es va traslladar fora muralles,
davant la muralla coneguda com “la muralleta”, a l’actual
Rambla Vella on encara es troba actualment.
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T E RR A S S A

L’autenticitat esdevé formosa
per J. M. Martí Bonet

E

ls que diàriament tenim en les nostres mans pergamins,
especialment papals de Roma o d’Avinyò entre els
quals cal tenir en compte la important col·lecció de
butlles d’Egara, ens sorprèn que molts d’ells tenen uns
segells externs de plom amb unes empremtes que són
petites peces d’art. Tanmateix no era l’art el que dictava
la conveniència de penjar-hi aquests segells sinó que es
pretenia assegurar l’autenticitat del document. Òbviament
en la confecció dels “diplomes” entre altres característiques
que són estudiades en la ciència auxiliar anomenada la
“diplomàtica general i la pontifícia” –sobresurt l’ interès
per assegurar autenticitat del document; per això són molt
importants els segells que penjaven dels fils que envoltaven
el pergamí en forma normalment de rotllo. En el segell hi
havia l’empremta de l’escut (o armes) del que autentificava
que aquelles lletres procedien i eren originals del que les
emetia. En els privilegis solemnes pontificis eren de plom. I
l’empremta es posava o imprimia quan el plom pràcticament
encara bullia. D’aquí el nom de butlla o bullir. També en
molts casos (principalment quan els documents eren molt
notables) al segell primer hi penjava un segon, o un tercer o
un quart... cada un testificava que l’anterior era autèntic...
Hi ha documents, especialment quan són constitucions
sinodals, que porten vàries dotzenes de segells i tots ells
volen testificar l’autenticitat tant dels segells anteriors com
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Privilegi papal in eminenti d’Alexandre III dirigit al bisbe de
Barcelona Bernat de Berga (5 juliol 1176) Arxiu Diocesà de
Barcelona. Mensa Episcopal, títol I

Segell del Papa Alexandre III

Segell de cera representant la Mare de Déu.

del mateix document, ja que a través d’ells es palesaven
els drets, convenis, dotacions, donacions, testaments, i tot
tipus de privilegis. Eren instruments demostratius dels drets
molt notables dels quals malauradament hi podia haver qui
intentés falsificar o apropiar. Curiosament sabem que en la
cúria pontifícia de Roma o d’Avinyó hi havia una oficina on
es feien “bullir” aquests segells o contrasegells: en una gran
olla amb plom bullent de la qual s’extreia una petita quantitat
que es posava sobre els fils que tancaven el document i quan
es tenia estès s’hi aplicava l’anell o escut suara comentat.
Aquest era el moment en que es tenia d’assegurar que
no hi hauria manipulació, per això els que elaboraven en

aquestes tasques i que empraven aquests segells, per ofici,
no podien ser litterati, o sigui, calia que fossin analfabets,
amb altres paraules, que no sabessin llegir (el contingut
del document i les emprentes del segell). Eren els famosos
illitterati i barbati perquè portaven barbes. Eren normalment
frares del Cister. Òbviament quan es demostrava que sabien
llegir i entendre el document se’ls expulsava d’aquella
curiosa i “bullent” oficina, perdien el lloc del treball. Eren
aquests bullatores sempre fratres barbati et illiterati segons
afirma el professor de la Gregoriana, Paulus Rabikauskas en
el seu llibre Diplomatica Pontificia pàgina 59 (Roma, 1972).
L’autenticitat de la transmissió dels documents sempre hi és
present en la producció immensa que fa l’església a través de
la seva història. Així sabem que en els orígens de l’església
sembla que domina la preocupació de repetir exactament
les mateixes paraules de Jesús; d’aquí neixen els llibres dels
evangelis del Nou Testament, així com les cartes de sant Pau
i d’altres apòstols que foren transmeses i copiades entre les
esglésies primitives. Que aquests llibres ja existien a principis
del segle II, es pot demostrar gràcies a les obres literàries
d’autors que paral·lelament a les Escriptures Sagrades, en
feien comentaris o exegesis. Per exemple sabem que Pàpies
(a. 65-130) escriví cinc llibres d’Explicacions dels “dits del
Senyor” que són considerats com la primera obra d’exegesi
dels evangelis. Així diu textualment: “Jo vaig aprendre molt
bé dels ancians i vaig gravar ben bé en la meva memòria...
els manaments que foren donats pel Senyor a la nostra fe...
Jo preguntava sempre què és el que havien dit Andreu,
Pere, Felip, Tomàs, Jaume, Joan, Mateu o qualsevol altre
deixeble del Senyor, o què és el que deien Ariston i Joan
el prevere, deixebles del Senyor”. Marc fou intèrpret de
Pere i escriví amb fidelitat, encara que desordenadament,
el que acostumava a interpretar, que eren els “dits i fets del
Senyor”. Ell mateix no els havia sentit del Senyor, ni havia
estat el seu deixeble; tanmateix, més endavant havia estat
deixeble de Pere, el qual donava llurs instruccions segons les
necessitats, però sense pretensió de composar un conjunt
ordenat de sentències (o frases) del Senyor... Quant a
Mateu, ordenà en llengua hebrea les sentències del Senyor i
interpretà cadascuna segons la seva capacitat”.
La transmissió documental i d’informacions que mostren
i ofereixen que representen els nostres arxius eclesiàstics
pretenien ser totalment enriquides dins l’autenticitat i ser
objecte d’admiració i a l’ensems d’art. Mireu –sinó- els
còdexs esplèndids i àdhuc els segells fets per aquells fratres
illiterati et barbati. Són molt bonics!
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T OR T O S A

L’església parroquial de Jesús (Tortosa).
Una destacada mostra d’art barroca
per Joan-Hilari Muñoz i Sebastià

L

’església parroquial de sant Francesc de Jesús, nucli descentralitzat del municipi de Tortosa, és una reeixida mostra d’arquitectura i decoració barroques del sud de Catalunya. Fins les desamortitzacions de l’any 1835, era l’església
conventual d’una comunitat franciscana observant, creada
durant la tercera dècada del segle XV a la vora d’una ermita
rural, fundada per l’ardiaca de la catedral, Guillem de Senmenat a mitjans del segle XIV, ubicada a uns tres kilòmetres de la
ciutat de Tortosa i que estava dedicada a sant Bernabé.
Aquesta comunitat va assolir una gran importància i prestigi
durant l’edat moderna, ja que hostatjà en els seus murs el frare llec Salvador Pladevall, més conegut popularment com fra
Salvador d’Horta, que fou beatificat el 1606 i seria canonitzat
el 1938. A més serví com a centre de formació dels frares
recol·lectes de Catalunya.
A començaments de la dècada dels trenta del segle XVIII es
va produir un esfondrament parcial del convent, fet que va
encoratjar als frares a cercar recursos per renovar i ampliar
el vell cenobi medieval, massa vell i petit per acollir tota la
nombrosa comunitat de membres que hi residia, formada per
frares, llecs i joves en formació.
D’aquesta manera s’iniciava un llarg procés constructiu de
més de seixanta anys de durada, que donaria com a resultat
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Exterior de l’antiga església conventual, actual parròquia de
Jesús.

Vista de la cúpula amb la seva exuberant decoració.

Interior de l’església en direcció al presbiteri.

un monumental conjunt constructiu format per un sector de
clausura, al voltant d’un classicitzant claustre, on hi va treballar
l’arquitecte Francesc Melet (que va intervenir a les esglésies de
Batea, Corbera i Amposta, a més de la sagristia de la catedral
de Tortosa). Però sobretot hi destaca una espectacular església
de planta saló amb una cúpula central sostinguda per petxines.
L’any 1772, un cop enllestida la part arquitectònica de
l’església, es va procedir a decorar el seu interior: els capitells
dels pilars, els relleus decoratius de les voltes, les petxines de
la cúpula i els retaules. Per fer-ho es va triar el guix, un material barat i abundant, però que convenientment treballat i
recobert amb policromia i dauradura, dóna uns resultats estètics magnífics.
Així es va decidir contractar els serveis d’un equip d’artistes
especialitzats en aquestes feines, al capdavant dels quals hi
destacava Cristòfor Sancho, escultor natural de la població
aragonesa de Puertomingalvo i que havia intervingut en la

decoració interior d’una altra església de la diòcesi de Tortosa: la parròquia de sant Miquel de Batea (Terra Alta), lloc
on també es conserva una rica i profusa decoració en guix.
Aquest artista sabem que va intervenir en la construcció del
retaule major de l’església de Jesús. En aquesta obra també
hi va intervenir l’escultor Josep Ochando, el qual a més va
realitzar els altars laterals de la Concepció i sant Antoni, els
tres més monumentals de tota l’església. Un tercer escultor,
Vicente Rico, es va encarregar de quatre retaules secundaris:
els dedicats a l’Ecce Homo, les llagues de sant Francesc, san
Pedro de Alcántara i santa Tecla, i finalment, el mestre escultor tortosí Joaquim Garcia (que també s’havia encarregat de
la decoració arquitectònica i dels quatre àngels de les petxines
de la cúpula central de l’església) va intervenir en els retaules
de sant Joan Capistrano i el sant Negre (o sigui, sant Benet de
Palermo), a més de les trones on tallaria les figures dels quatre
evangelistes, sis doctors de l’església,sant Pau i sant Bernabé.
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Retaule major de l’església, obrat amb guix.

Retaule lateral de l’església, obrat amb guix i dedicat
originalment a sant Antoni de Pàdua.

Per sort, amb l’excepció de les trones i dels dos retaules més
propers a la porta (els dedicats a santa Tecla i a sant Pedro de
Alcántara), la resta d’elements treballats en guix es conserven
en l’actualitat en molt bon estat, ja que només hi manquen
les figures titulars dels retaules, desaparegudes possiblement
després del canvi d’ús de l’església i durant la darrera guerra
civil.
A aquest excel·lent grau de conservació hi van col·laborar dos
factors molt importants: en primer lloc, el fet que poc temps
després de dissolta la comunitat franciscana, a causa de les
lleis desamortitzadores de l’any 1835, l’església va passar a
servir de parròquia del nucli urbà creat al seu redós des de
mitjans del segle XVIII i en segon lloc, la pròpia natura del
guix, un material no inflamable, va fer que durant la guerra
dels anys 1936-39, a diferència de la majoria de temples de
Catalunya on foren cremats bona part de les estructures del
retaules de fusta que llavors hi havia, en el cas de l’església
Jesús es va respectar l’estructura de guix dels retaules i només
hi van desaparèixer les figures exemptes dels retaules laterals
i les més baixes del major.

Aquests fets ens permeten gaudir d’un magnífic conjunt de
set estructures de retaules del segle XVIII, a més d’una interessant mostra de decoració arquitectònica en rocalla: Tot i la
seva pregona importància, malauradament encara són poc
coneguts fora de l’estricte àmbit local.
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UR G E L L

Imatge de Nostra Senyora de
l’Assumpció d’Isona, obra de Josep
Maria Bohigas Masoliver.1946
per Vanessa Soria Pubill I Sisco Amorós i
Capdevila

E

l passat mes d’agost de 2014 va finalitzar la intervenció de
conservació-restauració de la imatge de Nostra Senyora
de l’Assumpció d’Isona. La imatge restaurada es presentà al
públic el dia 17 d’agost, durant els actes de commemoració
del 50è aniversari de la remodelació i ampliació de l’església
parroquial d’Isona, en els que es comptà amb la presència de
l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric Vives.
Història de la imatge
La imatge de Nostra Senyora de l’Assumpció presideix l’Altar
Major de l’església parroquial de la vila d’Isona. La trobem
situada dins d’una fornícula a poc més de 2 metres del terra
de l’altar, col·locada sobre una peana de pedra.
Es tracta d’una escultura de fusta policromada de considerables dimensions, 163 cm. x 90 cm. x 49 cm. que representa
l’Assumpció de Nostra Senyora.
Gràcies a la intervenció de neteja de la imatge s’ha pogut llegir un breu text manuscrit al revers de la peça que ha aportat
informació inèdita de l’obra. En el text es pot llegir la signatura
de l’escultor, Josep Maria Bohigas i que la imatge va ser donada
a l’església d’Isona l’any 1946 pels esposos Andreu Capmajó
i Parramon (1883-1959) i Joaquima Pla Framis (1892-1971).

Imatge de Nostra Senyora de l’Assumpció d’Isona

Inscripció del revers de la peça
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1

2

El matrimoni Capmajo-Pla va tenir tres fills, Andreu, Carmen i
Antònia. La família passava alguns dies d’estiu a la casa d’un
cosí d’Isona. Una de les filles, Carmen, va patir una greu malaltia de la qual es va acabar recuperant. En mostra d’agraïment
per la recuperació de la seva filla Carmen, van decidir fer donació de dues imatges de la marededéu del Carme: una a
Isona i una altra a l’església del Vinyet de Sitges.
L’any 1946, l’església d’Isona es trobava sense imatge titular al haver estat cremat el retaule de l’Altar Major durant
la guerra civil i no s’havia pogut restituir encara la imatge
de l’Assumpció, patrona d’Isona. Per aquest motiu, el rector
d’Isona demanà un canvi, enlloc de la Marededéu del Carme,
els demanà la imatge de l’Assumpció, i el matrimoni donant
ho acceptà.
Els donants van encarregar la imatge a un amic de la família,
l’escultor Josep Maria Bohigas i Masoliver, a qui se li demanà
que l’escultura religiosa intentés reproduir l’alçada i la cara de
la seva filla Carmen. Aquesta història ha pogut ser recuperada
gràcies a la néta dels donants, Emília Letang Capmajó (+), filla
de Carmen Capmajó i Pla i el prestigiós metge Emilio Letang
Alvarez.
Descripció iconogràfica
Nostra Senyora de l’Assumpció d’Isona fa referència a la iconografia relativa a la Mort de Maria, i en concret el “Trànsit”
o la seva “Ascenció als cels”. Es mostra la figura de la Verge
de cos sencer, dempeus sobre un núvol. El rostre dirigeix la
mirada cap amunt, enmarcat per una llarga melena que li cau
per sobre de les espatlles. Té els braços oberts en diagonal i
va vestida amb una túnica daurada cenyida a la cintura amb
un cíngol. La rodeja també un mantell blau estrellat, de plecs
arrodonits i envolvents que transmeten la sensació d’un suau
moviment de la figura. Als peus de la Verge, sobre el núvol,
tres àngels l’acompanyen. Un d’ells de cos sencer la subjecta
pel peu, els altres dos són amorets, un observa atentament a
la Verge i l’altre mira cap avall.
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Intervenció realitzada de conservació restauració
L’objectiu fonamental de les intervencions de conservaciórestauració realitzades en aquesta peça s’han basat en conservar i aturar el deteriorament que patia l’escultura, així com
retornar-li la llegibilitat des del punt de vista estètic.
Abans d’escollir el criteri d’intervenció es va tenir en compte
algunes qüestions importants. En primer lloc el fet de tractarse d’una imatge de culte, que implica una funcionalitat, pretén transmetre un missatge concret, i la brutícia acumulada
durant més de 50 anys i les greus alteracions de suport que
patia distorsionaven la lectura de la imatge i en feien perillar
la seva integritat. A nivell de suport es va apostar per un procés en el que es produís l’equilibri adequat amb els criteris
d’actuació internacionals, respectant al màxim l’original.
El punt més compromès va ser la reintegració matèrica de les
esquerdes estructurals ja que al ser alteracions de suport inestables, poden seguir evolucionant en el temps, per tant com
menys es reintegressin millor, perquè a la llarga es podrien tornar a produir. Gran nombre de les esquerdes afectaven visualment a nivell estètic i altres no eren tant compromeses a nivell
iconogràfic, es va acabar optant per reintegrar només les
esquerdes del primer grup sempre i quant això va ser possible.
En primer lloc, per tal de poder manipular l’escultura amb seguretat, es va realitzar la protecció d’urgència de la policromia
i capa de preparació de les zones puntuals on aquestes no
eren estables mitjançant un empaperat de protecció temporal
d’aquests estrats. Aquest procés es va fer in situ sobre una
bastida.
Un cop protegida la policromia, es va embalar i es procedí
el desmuntatge per baixar-la i traslladar- la al taller de restauració. Un cop al taller, es registrà la peça, s’examinà i es
documentà tant a nivell fotogràfic com escrit, així com es
registraven totes les qüestions relacionades amb la tècnica i
l’estat de conservació.
Primer es realitzà una prèvia neteja mecànica en sec per eliminar la brutícia i la pols generalitzada.

5

Per tal d’acabar amb l’atac puntual de xilòfags que afectava la
part inferior de l’escultura es va dur a terme una desinsectació
preventiva-curativa.
La capa de preparació i capa pictòrica havien d’estar consolidades i fixades prèviament a qualsevol tractament del suport.
Es van fixar els estrats amb manca d’adhesió, assentant els aixecaments amb adhesius orgànics naturals. Es consolidà també la capa pictòrica en les zones que presentaven inestabilitat,
amb una resina acrílica termoplàstica aplicada amb calor.
Amb els estrats estabilitzats es va procedir al tractament del
suport. Primer adherint les parts desencolades per a retornarhi l’estabilitat.
Pel que fa a les esquerdes estructurals, només es van segellar seguint els criteris esmentats anteriorment, les que eren
estrictament necessàries. Es va reomplir l’esquerda amb un filetejat de fustes i una resina epoxídica de dos components, finalment procedint a l’anivellament amb estuc i retoc cromàtic
final.
Després d’aquest procés es va eliminar l’empaperat de protecció temporal per procedir a la neteja de la capa pictòrica,
realitzant-se de manera gradual i controlada.
Un cop neta la capa pictòrica, s’inicià la reintegració volumètrica de les zones amb pèrdues realitzant un estucat i un
desestucat de les zones més compromeses estèticament. La
resta, s’unificaren amb la reintegració cromàtica prèvia impermeabilització de les llacunes.
El restabliment del color en la reintegració cromàtica, va venir
determinat segons el tipus de pèrdua, amb aquarel·la i pigments i vernís. Es van utilitzar dues tècniques. En les zones
compromeses iconogràficament, com és la cara de la Verge,
es seguí un criteri il·lusionista, fet amb pigments i vernís, ajustant-nos al color original. En el segon cas, seguint el criteri
de mínima intervenció, es va seguir un criteri arqueològic,
unificant amb tinta neutra amb aquarel·la totes les pèrdues
que quedaven repartides per la peça, que amb la distància de
la qual s’observa l’escultura habitualment queden unificades
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1. Imatge de Carmen Capmajó
2. D. Cara de l’escultura
3. Fixació d’estrats.
4. Neteja de la túnica.
5. Imatge de l’estat inicial de l’escultura un cop al taller de
restauració
6. E stat inicial del rostre de l’Assumpció abans de la
intervenció
7. E stat final del rostre de l’Assumpció després de la
intervenció
amb la resta de la policromia original, però d’aprop es podran
distingir.
Finalment, es va aplicar una capa de protecció, amb un vernís
adequat respectant la tècnica i acabat propi d’aquesta.
El nimbe i les puntes de llautó es tractaran amb productes
específics per metalls primer realitzant una neteja, inhibint la
corrosió i finalment seran protegits amb una resina acrílica.
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El moble altar-reliquiari barroc de la
Catedral de Vic
Per JOAN ARIMANY I JUVENTENY

L

a sagristia de la catedral de Vic conserva un notable moble
barroc de gran interès patrimonial que havia servit com
altar i com gran reliquiari. Fins a la Guerra Civil es trobava rere
l’altar major on la catedral neoclàssica, consagrada el 1803,
va reservar un reduït espai posterior al sòcol que alçava el
retaule gòtic d’alabastre dedicat a Sant Pere. S’hi accedia per
dues portes, actualment conservades al Museu Episcopal de
Vic. Després de la reconstrucció posterior a la Guerra Civil
es va ressituar al lloc actual i s’utilitzà, eventualment i com a
record de la seva funció original, per guardar alguns reliquiaris
pediculars de diversos sants, especialment de sant Miquel, el
patró actual de Vic.
Mossèn Josep Gudiol, a Nocions d’arqueologia sagrada
catalana, indicava l’evolució del tractament i conservació de
les relíquies que enriquien els grans i petits temples eclesiàstics:
“Generalment des del segle XVI s’adverteix una major cura
sobre l’autenticitat de les relíquies i així mateix sobre llur
conservació i tinguda”. Segueix dient que “Els reliquiers es
col·locaren en les dependències del tresor i encara més en els
armaris de la vora o de darrera l’altar”: I en dóna un exemple:
“Alguns d’aquests armaris tingueren formes molt luxoses i
es convertien en verdaders altars com els que es varen fer
en la Catedral de Vic a mitjan del segle XVII”1. En una altra
obra, el mateix Gudiol va descriure la catedral de Vic i la seva
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Ampolleta de vidre amb la Llet de la Mare de Déu

decoració on feia constar: “Darrera l’altar major hi ha el
reliquier, en armaris del segle XVII...”. 2
El moble reliquiari per a la Veracreu
El moble, daurat i policromat, presenta una base senzilla
que serveix de taula d’altar on està centrat un Sagrari situat
amb posterioritat i incorporat mitjançant una barroera
erosió de la fusta i al mòdul original. La part superior, sobre
un fris amb relleus decoratius, està format per tres armaris
emmarcats per sis columnetes salomòniques. L’armari central,
principal, és tancat per una porta de dues fulles; l’exterior
està decorat per quatre escultures dels apòstols evangelistes
i l’interior, tot daurat. És ocupat actualment per una imatge
de la Mare de Déu dreta subjectant l’infant Jesús; aquesta
escultura, però, és un element afegit darrerament. A aquest

armari l’acompanyen dos més, un a cada banda, decorats
exteriorment per uns motius florals i tancats per portes
d’una sola fulla. Quan s’obren aquestes portes, s’observen
una diversitat de cavitats geomètriques, amb decoració
escultòrica. Molts d’aquests buits conserven una numeració
i, alguns, encara contenen restes i objectes diversos. La seva
identificació és acuradament descrita mitjançant unes llistes
adherides a la part interior de les portes i que detallen, una
a una, les relíquies que originalment contenien els armaris. El
moble és rematat per un fris amb volutes que serveixen de
base a un artístic pinacle.
La construcció d’aquest moble, sense poder-ho precisar, es pot
situar a finals del primer, o principis del segon quart, del segle
XVII. El seu ús principal era fer la funció d’altar i acollir una de
les principals relíquies que tenia la Seu: la Veracreu. L’armari
central, amb l’interior daurat, té un encaix a la base on,
possiblement s’hi col·locava el fust de l’obra d’orfebreria que
contenia les peces relacionades amb la Crucifixió de Jesucrist.
Precisament, el llibre d’acords del Capítol de canonges de la
catedral, en data del 30 de gener de 1637, esmenta: “[...]
lo esmari fet per posar la Veracreu tras lo altar major...”3. La
decoració exterior, amb les imatges escultòriques dels quatre
evangelistes, testimonis de la Passió de Crist, semblen reforçar
aquesta afirmació.
Jaume Villanueva, del seu pas per Vic l’any 1806 que va ser
recollit a la seva obra Viage literario a las iglesias de España,
fa inventari de les principals relíquies que va veure a la Seu:
“En primer lugar es memorable un gran Lignum Crucis, que
consta de dos trozos cruzados por el medio , ambos de un
dedo de espesor: el vertical tiene mas de un palmo catalan, y
el travesaño poco menos. Esta insigne reliquia dicen aquí que
fue probada per ignem: cosa nada increible , y que me consta
haberse practicado aun en el siglo XVI, con otro que guardan
los PP. Gerónimos de Valebron, diócesi de Barcelona, y con
otras reliquias”4. D’aquesta referència se’n va fer ressò el
canonge Jaume Ripoll en un dels seus Opuscles, i sense poder
indicar a partir del moment en el qual la catedral estava en
possessió d’aquesta relíquia, recull els documents més antics
que l’esmenten, començant amb un del 1343 on consta:
“Ordinarunt quod Crux, in qua est lignum Domini...”.5
Mn. Josep Gudiol, a Les creus d’argenteria a Catalunya, es
fa ressò de la presència que devia tenir aquesta relíquia, en

Armari de la banda de l’Epístola amb la mà
de sant Joan Almoiner

35

El moble reliquiari amb les portes obertes

altres temps, ben guarnida de peces precioses: “La Catedral
de Vich que té un Lignum Crucis de mida excepcional,
que es diu que fou provat per foc, del qual no és pas ben
clara la precedència, avui del tot desproveït de argenteria;
durant el segle XV es pogué mostrar enriquit i magnificent
. Per les notícies dels vells inventaris d’aquella Seu podem
imaginar-nos-el, pesant no menys de vint-i-quatre marcs
d’argent, amb la creu del Sant fust a posta per ser treta.
Aquesta tenia un àngel al cim i altres dos en els braços. El
nu devia ser esplèndid, ja que tenia esmalts de les armes del
capítol i les imatges de Nostra Senyora, Sant Pere, Sant Pau
i Sant Andreu, dins tabernacles o capelletes. El peu tenia un
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Crist crucificat en camp esmaltat, bases de plata daurada
amb dragonets i sis piràmides o pinacles amb àngels sota
templets, aquestos acostats d’on central d’on s’alçava la tija
i pom. En un principi apar que la creu duia també esmalts
dels Quatre Evangelistes, havent-n’hi tres més en el peu
amb quarters de lleons i escacs”.6 Mn. Gudiol es referia als
inventaris de tresoreria del segle XIV en la qual és esmentada
en els primers llocs. En els llistats dels reliquiaris i relíquies
de la sagristia i de tresoreria de 1466, s’esmenta: “Item lo
Reliquiari en lo qual es encastat lo ffust de la Santa Veracreu
lo qual se diu que pesa vint-e-quatre marcs d’argent, en lo
botó ffallen tres asmalts, del qual reliquiari se pot levar la

Llistat de relíquies de l’armari de la banda de l’Epístola

Llistat de relíquies de l’armari de la banda de l’Evangeli

creu, als àngels en els braços manquen les ales”.7 En el de
1589, es detallava amb major precisió: “Item lo reliquiari en
lo qual està encastat lo fust de la Santa Veracreu lo qual se
diu pesa vint –y-quatre marchs de argent de la el qual relíquia
se pot llevar la creu a hont està encastada dita fusta de la
Santa Veracreu, y està ab sa llanterna en la qual y ha quatre
images, y en lo peu de dita llenta y ha tres armes de St. Pere,
y baix, sobre lo peu, y ha sinch àngels petits, y en los tres
falten les ales, y en lo peu y ha [...] crucificat petit y lo camp
esmaltat que restreba ab tres varas de plata daurada ab sis
piramidas la una travessada, y en les dues y ha una image a
cada una, y l’altre és buyda, en la llanterna faltan dos images

petites, en lo botó tres esmalts, y en la vara falta un angelet
y alguns, les ales”.8
L’any 1936, en els primers dies de la Guerra Civil, la insigne
relíquia i la important peça d’orfebreria van desaparèixer
justament amb d’altres.

Reliquiari múltiple
El moble reliquiari va tenir, durant molt de temps, una
funció afegida a la inicial. Villanueva, a més de tractar sobre
la Veracreu, descrivia d’altres relíquies de la Seu vigatana:
“[...] las cuales por la mayor parte se hallan colocadas en
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el trasagrario, dentro de dos armarios”.9 Amb aquesta
referència, l’autor es refereix a les dues portes decorades
amb gerros i flors situats a banda i banda de l’armari central.
Possiblement, la decoració profana d’aquests es deu al fet
que la seva primera finalitat no tenia caràcter sacre però que
el van acabar assumint pel fet de recollir les relíquies.
El capítol de canonges de la catedral vigatana va expressar,
en diverses ocasions, la seva preocupació per la situació
en què es trobava la major part de les relíquies de la Seu.
Deixaven constància d’aquest fet el 28 d’abril de 1635 quan
manaven no mostrar-les i, en canvi indicaven als encarregats
aquesta tasca que: “[...) procuren en posar dites relíquies ab
la decentia ques deu”.10 Dos anys després, el 30 de gener
de 1637, proposaven una solució: “[...] que en lo esmari fet
per posar la Veracreu tras lo altar major, si posen també las
relíquies que estan en uns esmaris dalt lo altar major y que de
esta manera estigan ab major decentia”. I resolien: “[...] que
se execute ab la major brevetat possible”.11
Malgrat la fermesa de les paraules del Capítol, la situació es
va perllongar en el temps i no es donava per tancada. El 15
de maig de 1643, en el Llibre d’acords hi consta: “Se ha fet
comissió als canonges tresorers per a que miren si se trobara
alguna persona à propòsit pera posar en ordre en los asmaris
nous las relíquies...”.12 Cinc anys després, el 24 d’abril de
1648, no semblava haver canviat gaire res: “Item lo Canonge
Jover ha proposat que en una Capella se havia determinat
de que se amostrassen las reliquias y en un dia destos se
amostrassen a uns forasters y per estar ab tant poca decencia
que lo Il·ltre Capítol donas ordre de que estigan ab la decencia
tenen destar y quant nos fassa de eixa manera nos done lloc
de que se amostren las reliquias ni menos las del gloriós St.
Bernat y se ha resolt de que no se amostre las reliquias sino y
apersonat de qualitat y que los thesorers tingan cuydado en
que vingan los vidres de Barcelona y se posen apunt y ab la
decencia tenen de estar”.13
En aquest moment, apareix un element que seria objecte de
debat: els vidres dels reliquiaris.
Cada armari lateral, actualment, encara manté les frontisses
que en el seu moment devien subjectar i permetre mobilitat
a un vidre emmarcat. Aquesta peces, que haurien estat en el
seu lloc fins a la Guerra Civil, permetien visualitzar l’interior
tot mantenint la deguda protecció. El 21 de maig de 1649, el
canonge Sala i el senyor Lluís de Moncada estaven a Barcelona
per resoldre aquets aspecte: “[...] veheren algunas vidrieras que
un official havia fetas esta quaresma propassada y recordantse
de la gana que te lo Il·ltre Capitol de fer los reliquiaris y posar
las reliquias en lo estat que es menester y que no se posave
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en execucio per no trobar qui volgues obrarlos; parlaren de fer
eixa obra y concordaren que per estas festas de cinquagesma
vindria a esta Ciutat per mirar lo negoci; y que axis quant sera
assi, seria be que alguns Capitulars poguessen tractar ab dit
official, tot lo que sera menester en orde a la dita fabrica; y
que quant no sia gust del Il·ltre Capitol de fer fer dita obra
que se servescan pagar lo gasto que fara en esta vinguda
pus sa merce lo ha fet venir sens orde. Se ha resolt que los
thesorers se conferescan ab dit official y procuren ajustar
la materia , y en cas que no se pugan concordar, que se li
pague lo gasto haura fet”.14 Una vegada fet s els vidres, va
caldre adaptar-los als armaris. El 6 de maig de 1650, semblava
haver-se trobat la persona idònia per fer-ho a proposta del
canonge Jeroni Colldelram: “ [...] que supposat que los vidres
dels reliquiaris se tenen de assentar que aquí se troba lo Pare
fra. Joan Homs Caputxí lo qual es practic en eixa materia y
donaria la trassa y modo de com se tenen de assentar y se ha
resolt que los tresorers per part del Il·ltre Capítol li digan de
que se li estimara molt doni la trassa del modo se hauran de
assentar los vidres”.15 Finalment, seguint les noves indicacions,
el problema estava en vies de solució, com indica el text del
13 de maig de 1650: “[...] axi Joseph Vidal escultor ha feta
una trassa que segons indica lo Pare Joan Homs estarà perfeta
ahont separan posar los vidres y las relíquies se veuran totas
però que se hayan de fer dos reliquiaris demana de cada un
trenta sinc lliures per haver hi molt treball conforme la trassa
se ha aportada a Capitol y també si cridaren a don Henrich y
a don Lluis de Moncada y tots foren de un sentir que fentse
los reliquiaris conforme la trassa havia donada lo P. Homs que
restaria la obra perfectíssima”.16 La darrera tasca respecte
el moble reliquiari va ser el daurat. Aquesta labor semblava
acabada el 5 de maig de 1651: “[...] lo official que dorava
los reliquiaris ha acaba la obra conforme veu Vs. y que axi se
servesca manarla mirar si esta ab la perfectio deu estar”.17
L’armari de la banda de l’Evangeli havia preservat setantadues relíquies i cinquanta el de la banda de l’Epístola. Eren
atribuïdes a una gran diversitat de personalitats de la història
de l’Església: des d’alguns dels apòstols, la mateixa Mare de
Déu, a màrtirs de l’antiguitat tardana i sants d’època medieval.
La tipologia també era diversa, com restes físiques dels seus
cossos o elements dels quals suposadament n’havien fet ús
(estola, maniple, cíngol, rosari, fusta de cadira, túnica, hàbit,
sudari i d’altres). També es comptaven bocins de pedres de

Vista general del moble en la seva actual funció d’altar
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diferents procedències: del mont Sinaí, del mont Calvari i del
mont Tàbor, així com d’una de les utilitzades per lapidar sant
Esteve o, fins i tot, de les que Jesucrist havia trepitjat en el
moment just de l’Ascensió.
D’aquesta gran quantitat de relíquies, actualment, només en
resten algunes. D’aquestes només són identificables algunes
de rellevants i que, en el seu moment, havien captat l’atenció
d’alguns autors. A l’armari de l’Evangeli, en el gruix del marc
lateral i al lloc corresponent al número 55, encara s’hi pot
veure l’ampolleta de vidre que contenia les relíquies “De la
llet de Nostra Senyora”. Jaume Villanueva va fer-la constar en
la seva visita i va descriure-la com: “En una redomita pequeña
se lee “De lacte imaginis Beatae Mariae, quae est in partibus
ultramarinis”.18 El canonge Ripoll indicava que Villanueva no
havia llegit aquestes paraules en el sumari o llistat sinó que [...]
las sacó de un pergaminito asido á la redomita que contiene
la leche”19 que malauradament no es conserva avui dia.
A l’armari de la banda de l’Epístola encara és perfectament
distingible la “mà esquerra de sant Joan Almoiner, bisbe i
confessor” al reconditori número 2 i en lloc preferent, així
com algunes denes del seu rosari que hauria d’estar col·locat
al número 5. Villanueva es va referir a aquestes dues relíquies
i manifestava: “He visto la auténtica en griego y en latín que
firmó de su mano Gregorio patriaca de Constantinopla en Roma
á 18 de Junio de 1456, cuando adquirió esta relíquia Cosme de
Montserrat, confessor del papa Calixto III, y después obispo de
esta Iglesia” i afegeix: “La mano se conserva con su piel y muy
firme en su contextura, aunque ya denegrida”.20 Aquesta relíquia
devia ser molt valorada ja que havia captat l’atenció del capítol
catedralici, el 17 de desembre de 1649, quan encara no s’hauria
situat a l’armari on encara es troba: “Item se ha representat al
Il·ltre Capítol de que se acaben de guarnir los reliquiaris y de com
se hauria de guarnir la mà de St. Joan Almoyner de plata. Se ha
resolt que per ser cosa tant grave, se dexa la discussió de aquella
per un Capítol que si troben tots els Capitulars”.21 El mateix
Villanueva atribueix la presència de tantes relíquies a la Seu
vigatana “[...] atendida la multitud de viages que los prelados y
otros individuos de esta Iglesia hicieron á Roma y aun á Palestina,
de donde no es regular que volviesen sin traer alguno de estos
tesoros”.22 Moltes d’altres, segons el mateix autor, les va lliurar
el ciutadà barceloní Simó de Sala, el 5 de juny de 1475 (que el
canonge Jaume Ripoll situa a l’any 1465)23, que tenia pel fet de
ser testamentari de Carles de Viana que les havia rebut dels seus
vincles familiars amb els reis de Navarra i per obsequi del papa
Calixte III.24
D’aquest moble hi ha una fidel descripció escrita després de
la visita pastoral del bisbe Antoni Pascual, l’any 1685, quan
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ja estava ben acabat i que s’esmenta com “altar rere l’altar
major”: “Damunt d’aquest altar hi havia el Sagrari, en el qual
hi havia bé i decentment reservat el Santíssim Sagrament de
l’Eucaristia que ja havia visitat abans, i a cada banda de l’altar
s’hi veneren moltes relíquies dels Sants dins d’un armari daurat
amb dues claus en poder dels senyors Canonges Tresorers, i
al mig d’elles s’hi veu pintat un gerro amb flors i a dins de les
portes del dit armari s’hi llegeixen escrits els noms dels sants les
relíquies dels quals són venerades allí, marcades amb nombres
segons l’ordre que s’explica més avall. Després va trobar dues
altres portes de vidre semblantment tancades amb dues claus,
una a la part de dalt i l’altra a la de baix, i obertes aquestes [les
portes] visità una per una totes les santes relíquies en els seus
corresponents compartiments numerats, distribuïts segons
l’ordre següent, juntament amb altres moltes relíquies de sants
en tot el contorn a banda i altra, de l’Epístola i de l’Evangeli, és
a dir amb el nom dels Servents de Déu que són...”.25 Aleshores
el document enumera les diverses relíquies d’acord amb el
sumari de les portes dels dos armaris.
Els llistats impresos de relíquies
La cara interna de les dues portes dels dos armaris laterals, un
a la de l’Epistola i l’altre a la de l’Evangeli, encara conserven
les llistes de les relíquies que contenien; les portes obertes
permetien identificar-les amb un format ben senzill però
eficient. Mitjançant l’acurada indicació numerada, que
acompanya el tipus de relíquia i al sant al quan pertanyia,
es podia relacionar amb el corresponent reconditori. En
cadascun d’aquests espais, situats al frontal i als laterals, hi
constava el número corresponent.
Aquestes llistes van copsar l’interès del canonge Ripoll, les
va reproduir en un dels seus Opuscles26 i en va proporcionar
informació sobre la data aproximada de la seva col·locació.
Ripoll indicava que ja es van fer constar en les visites dels
bisbes Jaume de Compons, l’any 1666, i d’Antoni Pascual,
el 1688. I a partir de la menció que també es fa a les llistes
de relíquies venerades a la catedral i situades en d’altres
llocs, Ripoll va concloure que: “De aquí inferimos que son
anteriores á los mismos años el sumario y la colocación de las
relíquias en los armarios del modo que hoy existen, y puede
probablemente congetuarse que son posteriores a 1660,
puesto que en este año regalaron las cajas de plata de los SS.
Mártires y de S. Justo mencionados en el sumario, el canonigo
Ramis y Jaime Brunells...”.27
L’única modificació en les dues llistes, apreciable a simple
vista, és la sobreposició, mitjançant un paper imprès, del nom
de sant Miquel dels Sants damunt del de santa Escolàstica

en la primera posició de l’armari de la banda esquerra del
moble. Evidentment, aquest canvi es deuria produir en una
data posterior a 1862, quan Pius IX canonitzà el vigatà Miquel
Argemir.
Agraïments: Vull agrair la col·laboració, en la redacció
d’aquest article, a Dani Font, Rafel Ginebra, Mn. Miquel S.
Gros, Guillem Mercadal, Marc Sureda i Nora Vela
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Noticiari
URGELL
L’exposició “El Divino Morales”, convida a la
contemplació religiosa
D’aquest 1 d’octubre al proper 10 de gener té lloc al Museu
del Prado una exposició amb obres de temàtica religiosa del
pintor Luis de Morales, un dels grans mestres del renaixement a
Espanya. Va viure i pintar a Extremadura entre 1510 i 1586, la
seva feina anava destinada principalment a esglésies i convents
de tota aquesta zona i del sud de Portugal, amb una doble faceta de mestre de retaules i creador de taules devocionals que
acompanyaven la vida espiritual de fidels de tota dels condicions socials. En la seva obra religiosa també es reflectirà els ensenyaments doctrinals i teològics que van sorgir del Concili de
Trento (1545-1563), un art que voldrà respirar un sentit de contrareforma i assegurar els dogmes de la fe catòlica, que podien
veure els fidels en els seus retaules i pintures de devoció popular.
En total hi ha exposades un total de 54 obres (menys una talla
de fusta policromada del “Ecce Homo” que és d’Alonso Berruguete, tota la resta són del pintor extremeny). El nostre pintor
rep l’apel·latiu de “del Divino” ja que tota la seva obra respon
a una temàtica de caràcter religiós, de la història sagrada. Així
trobarem un petit grup d’icones amb imatges de Jesús que
anaven destinades a oratoris o capelles privades, també un
grup de petites taules amb iconografia de la Verge i l’Infant
Jesús, i un grup d’obres amb temàtica de la passió i la mort
de Jesucrist, que tenien molta devoció, amb figures de bust o
mig cos, imatges de l’Ecce Homo. I algunes de les taules que
omplien els molts retaules que va realitzar amb els deixebles
del seu taller, retaules que els diferents conflictes bèl·lics (amb
Portugal, de la Guerra de la Independència i de la Guerra Civil)
van destruir en una gran part.
En les seves obres es pot veure una obra que busca arribar a
l’espectador des d’una paleta de colors suaus i amb uns fons
d’un negre intens, amb influència dels moviments pictòrics de
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Castella i de Flandes, i amb una gran tècnica pictòrica i de
coneixement de la iconografia religiosa, la seva relació estètica
amb l’escultura present en les seves composicions. Aconsegueix evocar temes de la fe catòlica que van des del naixement
de l’Infant Jesús fins a la seva Passió i Mort, amb una senzillesa
en les formes però amb una gran profunditat i caràcter en
els personatges que són pintats, i que donen una gran carrega emotiva a les composicions, donant un sentit d’intimitat i
recolliment religiós pel qui contempla l’obra, ja sigui la petita
icona, o el gran retaule, ja sigui la dolcesa de les imatges que
tenen com a protagonista la Verge Maria i l’Infant Jesús en els
relats de la infància, o en el dolor i el patiment que transmeten
els quadres amb temes de la Passió, fent reviure les escenes
i moments narrats pels Evangelis, també els més colpidors i
emotius de la crucifixió i mort de Jesucrist.
Aquesta exposició viatjarà properament a Catalunya, més concretament al Museu Nacional d’Art de Catalunya, del 16 de
juny al 25 de setembre del proper 2016.
Us adjuntem un enllaç per poder fer un recorregut de
l’exposició: https://www.youtube.com/watch?v=LUnnjgv7Mf4
MN. Jaume Mayoral

Noticiari
VIC
EXPOSICIÓ “VIATJAR A L’EDAT MITJANA” AL MUSEU
EPISCOPAL DE VIC (MEV)
El Museu Episcopal de Vic (MEV) acull, fins al 14 de febrer,
l’exposició «Viatjar a l’Edat Mitjana». Aquesta exposició és un
viatge espai/temps per mostrar al visitant com era la mobilitat en el món medieval i com ha evolucionat el concepte de
viatge, ara que el turisme és un dels principals sectors econòmics mundials. «Viatjar a l’Edat Mitjana» acosta al visitant
als viatges reals i imaginaris medievals i reuneix un centenar
d’objectes, procedents d’una dotzena de museus catalans i de
la resta d’Europa, alguns dels quals van acompanyar viatgers
que es movien pel món amb motivacions molt diferents. El
comerciant, el pelegrí, el noble o l’artista són alguns dels perfils de viatgers medievals que queden reflectits en l’exposició.
El viatge en l’imaginari del cristianisme i els viatges de clergues
i pelegrins tenen un paper molt destacat en l’exposició. La religió és, encara ara, un motiu de desplaçaments importants
arreu del món. Aquest fet ja es produïa a l’edat mitjana. Els
responsables eclesiàstics es movien o per les seus episcopals o
per anar a Roma per resoldre aspectes administratius i espirituals. En el cas del cristianisme, i a diferència d’altres religions,
el pelegrinatge no és obligatori. Tot i això en aquest període
es consolidà la pràctica de visitar cossos sants i relíquies amb
l’esperança d’obtenir beneficis espirituals. Jerusalem, Roma o
Santiago de Compostela ja rebien una gran quantitat de pelegrins, fet que va provocar una millora en camins i ponts. Això
també va obligar a la construcció d’alguns serveis com podien
ser els hospitals de pelegrins. Més enllà dels grans centres
de pelegrinatge, molts altres santuaris d’un àmbit més local i
regional també generaven mobilitat.

Malgrat que molts cristians del període medieval no havien
fet mai cap viatge, la idea del desplaçament sempre va ser
present en el seu imaginari. Les Sagrades Escriptures, que
eren àmpliament conegudes, reflectien la idea del viatge. El
desplaçament del poble hebreu cap a la terra promesa, la fugida a Egipte o el viatge dels Reis Mags en són només alguns
exemples. Aquests cristians, però, també veien la mobilitat
en el seu dia a dia, ja fos per la presència de relíquies de
sants de terres llunyanes en els diferents altars de les esglésies d’occident, pels recipients preciosos que les contenien i
que podien venir de països exòtics o pel salpàs, una tradició
cristiana consistent en beneir fins als punts més remots del territori parroquial La idea del viatge però, també hi era present
en el vessant més espiritual: la vida terrenal com a camí cap
a la vida eterna.
«Viatjar a l’Edat Mitjana» és l’exposició més ambiciosa que ha
fet fins ara el Museu Episcopal de Vic i s’ha produït conjuntament amb Musée de Cluny-Musée National du Moyen Âge
(França), el Museo Nazionale del Bargello de Florència (Itàlia) i
el Museum Schnütgen de Colònia (Alemanya).
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