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Editorial

Signes d’una nova epifania
per XIMO COMPANY

(del grec epiphaneia) és la primera gran teofania o manifestació de Jesús com Messies d’Israel, Fill
Lcomde’Epifania
Déu i Salvador del món. Una gran solemnitat de l’any litúrgic que l’Església i la tradició popular celebren
el Dia dels Reis Mags, els sis de gener, dotze dies després de Nadal. Des de llavors el messianisme de Jesús
es reconegut pels humils (pastors) i pels pagans (mags), bé que no pas pel judaisme oficial, o per la gent de
cor dur, representats en Herodes i els grans sacerdots del seu temps.
Avui, des d’aquestes pàgines de Taüll, renovellem els nostres desitjos més sincers perquè a Catalunya i arreu
fecunden signes d’una nova i esperançadora manifestació del Déu encarnat en Jesús de Natzaret. Aquesta és
l’epiphaneia que més necessiten els homes i dones del segle XXI, i no l’enduriment dels cors herodians adés
esmentats. El Reis Mags es van agenollar. Fem-ho també nosaltres amb gratitud i reverència.
L’Església ha vist sempre en els Mags d’Orient els representants de les religions paganes dels voltants i les primícies de les nacions que acullen la Bona Nova de la salvació per l’encarnació de Jesucrist fill de Déu. Els reis
arriben a Jerusalem per “retre homenatge al Rei dels jueus” (Mt 2, 2); cerquen a Israel, a la llum messiànica
de l’estrella de David, aquell que serà el rei de les nacions. I des d’aleshores els pagans i els estrangers formen
part també de la gran família del Déu dels cristians, tot adquirint, per sempre més, la israelitica dignitas.
Aquesta és la gran joia de la festa epifànica: l’obertura amorosa de Déu a tots els pobles del món.
Tot el que sabem d’aquests egregis personatges apareix esmentat a l’evangeli canònic de Sant Mateu (2: 1-12) i
als apòcrifs del Protoevangeli de Sant Jaume (cap. XXI), a l’Evangeli del Pseudo Mateu (cap. XVI) i a l’Evangeli Àrab
de la Infantesa (cap. VII). A partir d’aquestes fonts la tradició ha anat emplenant els buits i els interrogants formulats durant els primers segles del cristianisme. De bon començament, els mags eren astròlegs perses que llegien el futur en les estrelles. Després, a cavall entre els segles II i III, Tertul.lià fou el primer a convertir-los en reis,
en tant que calia destacar la dignitat d’aquells mags savis: “nam et Magos reges habuit fere Oriens”.
Posteriorment, en el segle XI, Cesari d’Arles adoptà la mateixa distinció: “Illi Magi tres reges dicuntur”. I des de
llavors, i per sempre més, la corona reial substituí els barrets frigis de les primeres representacions epifàniques.
De primer en sortien dos (per exemple als mosaics de Santa Maria la Major de Roma), sovint quatre (a les pintures murals del cementiri de Domitila, Roma) i fins i tot dotze a l’església síria, amb una clara voluntat d’establir una correspondència entre els dotze mags, les dotze tribus d’Israel i els dotze apòstols. Tanmateix, per
raons bíbliques, litúrgiques i simbòliques en prevalgueren finalment tres, anomenats des de l’any 845, al Liber
Pontificalis de Ravenna, Gaspar, Melcior i Baltasar. Representen els tres continents llavors coneguts: Àsia, Àfrica i Europa, que alhora es corresponien amb les tres races del gènere humà que s’havien format a redós dels
tres fills de Noé: Sem, Cam i Jafet. Diuen que l’emperadriu Helena trobà les seves relíquies a la ciutat de Sabà,
d’on les va portar a Constantinoble. Al segle XI passaren a Milà, i des de 1164 es troben en un sumptuós reliquiari d’or a la catedral de Colònia, precisament dedicada als “Tres reis de Colònia”.
Els Reis Mags van reconèixer en aquell nadó de Betlem el fill de Déu, i entre altres coses li van donar encens.
Des de llavors aquest encens crema com el bonus odor Christi (2 Cor 2, 15) arreu del món, amb una clara invitació a estendre i reproduir en tots nosaltres, adoradors també d’aquell Infant, el bonus odor de les nostres
accions nobles, bones i belles, de les nostres virtuds: justícia, lleialtat, fidelitat, comprensió, generositat i alegria. Si ho fem així, possibilitarem els esmentats signes d’una nova Epifania en la nostra contemporaneïtat.
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BARCELONA

Dormen tots tres sota una sola capa
per J. M. MARTÍ BONET

A

mb aquestes paraules comença el poema Oratori dels
tres reis de Carles Riba. El relat evangèlic de l’adoració
dels mags és ben singular. L’art i les llegendes - que són la
poesia de la història - complementen els fets que ja són de
per sí exuberants. El resultat és ben generós.
Qui ha anat al claustre de la catedral d’Elna (Rosselló) ha
pogut admirar un capitell en el qual es veuen els tres Reis
d’Orient dormint en un sol llit, sota una sola capa. Tots fan
cara de bons minyons. En somnis aparegué l’arcàngel
Gabriel indicant-los que no tornessin a Jerusalem, car
Herodes volia matar el nen Jesús. El mateix es pot veure
també al retaule que es troba a la girola de la catedral de
Barcelona dedicat a Sant Gabriel. En ell hi ha totes les aparicions d’aquest herald del gran Rei Jesús: el gran arcàngel
Gabriel. Així podem veure l’Anunciació, la visió de Daniel en
la lluita del boc i l’anyell, l’aparició de l’àngel sobre el riu
Hidekel, els dubtes de Sant Josep, la revelació de l’arcàngel a
Daniel, l’anunciació a Zacaries del naixement de Sant Joan
Baptista, l’anunci als pastors, l’avís de l’àngel als Reis
d’Orient que estaven dormint en un sol llit i sota una sola
capa, l’oració de l’Hort de les Oliveres, la fugida a Egipte, les
tres Maries davant del sepulcre, l’Anunciació del traspàs de
la Mare de Déu, la Nativitat, l’Epifania, la Presentació al
Temple, la Dormició i Coronació de la Mare de Déu. En tots
aquests episodis Gabriel és el gran protagonista.
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Detall de la taula del capdamunt del carrer dret pròxim
al de la crucifixció.

En les reixes de l’esmentat altar trobem la informació
següent en vuit llengües: «Sant Gabriel / Lluís Borrassà /
Tremp sobre fusta / Barcelona 1381-1390».
Hem pogut llegir l’Oratori dels tres reis d’orient, de Carles
Riba; davant l’escena, els tres reis dormint, han deixat les tres
corones en un banc al costat del llit. És una inspirada poesia
davant una escena deliciosa. Són uns fragments d’un poema
sublim que diuen així:

Retaule
dedicat a Sant
Gabriel a la girola
de la Catedral de
Barcelona.

«Dormen tots tres sota una sola capa;
han menjat, han begut,
de savi cor beatament rigut
amb camellers i pòtols al taulell de l’etapa...»
«Els estels havien fins ara
marcat la xifra erta d’un destí o d’un estil,
presidint una vetlla clara;
aquest, sense ésser allò que es diu gentil,
atreu estranyament, com un amor que empara
tot semblant que allunya la cara»...
«L’última tarda és prima i sense dol. L’estel

s’hi trasllueix, ja quasi sense cel
per declinar. Els tres formen la caravana:
han menjat, han begut,
a la taula reial cortesament rigut.
El camp se’ls dóna, obert a dolça mida humana.
Fan cap, ja de vespre, al poblet.
L’estel s’atura al cim d’una casa –la casa:
entre el camp i un carreró estret,
la designa el quiet fulgor de l’alta brasa.
Al costat de la casa, sota l’esclat de brots
d’una grassa figuera, hi ha un pou, amb una dona
que treu aigua i que els mira d’un sol cop d’ull a tots,
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acollint amb un pur llenguatge que no sona.
I entra, sense pressa, i en surt portant el Fill
i s’asseu al llindar. Que tot ha estat senzill!»
«I encara que ells no en feren cap escrit,
se sap que el Fill de sobte va dreçar-se
emportant-se les mans que el tenien pel pit;
i va semblar que tota la vida orba, esparsa
dels temps pujava amb Ell prenent poder i sentit
-eterns com en el Mot que fou Llum en ser ditI ja tothom comprèn el que és vida en la vida
i el que és vida en la mort. Un cameller fa un crit,
un altre estira d’esma el camell per la brida;
el Rei negre amb els ulls pregunta al blanc; i el ros,
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que és vehement tant com és cavil·lós,
es tira a terra, amb braços oberts com un que abraça
i canvia secrets. Després, serè, amb traça
de majordom que para una taula de ric,
estén davant la Mare, damunt la llicorella,
la capa que els ha dat misteriós abric
-i que ja comença a ser vella-;
i hi fa abocar el tresor:
gemmes, perfums i or».
És ben cert que quan l’art es mescla amb la poesia, dóna
una contemplació sublim. Aquest és el nostre cas: Borrassà i
Carles Riba. Tots dos de casa nostra i amb un efecte ben
reeixit.

G I R O N A

Un fotògraf del romànic i l’Epifania
per NARCÍS NEGRE

L

es representacions de l’Epifania en el cicle de la Nativitat
són abundants i d’un notable interès tant des dels aspectes històrico - documentals com des del punt de vista plàstic.
Ho hem comentat amb JOAQUIM PUIGVERT i PASTELLS, el
qual des de la seva passió per la fotografia i el cinema, ha
recollit una abundant i excel·lent col·lecció d’imatges, i ara,
ens n’ha ofert algunes per al TAÜLL.
PUIGVERT és conegut i apreciat en els àmbits cultural i artístic de Girona i en centres especialitzats d’altres llocs, per la
seva obra, les exposicions i conferències, i pels guardons que
ha merescut. No cal dir que també per la seva bonhomia i la
seva total disposició per a qualsevol iniciativa cultural.
Intentarem fer-ne un resum biogràfic, remarcant que l’any
2004, en ocasió de la Mostra Antològica PUIGVERT, 65
ANYS D’IMATGES, promoguda per la Fundació Fita, el Dr.
Joaquim Jubert i Gruart biografià l’artista i estudià la seva
obra d’una manera completa, rigorosa i entusiasta.
Puigvert és farmacèutic de Vilobí d’Onyar, després d’haver
renunciat a una altra farmàcia que tenia el seu pare a
Barcelona. Confesso que he professat una certa veneració
envers els farmacèutics. Avui la feina se’ls ha complicat amb
la paperassa oficial, però quan encara disposaven d’un envejable temps d’oci, podien dedicar-se a qüestions culturals i
artístiques (els dos apotecaris del meu poble eren bons pintors) o a aplegar animades tertúlies a la rebotiga.

Besalú, església de Sant Pere. Girola.

Els Puigvert han estat un clar exemple d’aquest tarannà. Pare
i fill, no obstant, més que dedicar-se a xerrades i discussions
múltiples, darrere la cortina que els separava dels clients, llegien, revelaven fotos, experimentaven; i Joaquim, a més,
dibuixava i pintava i aprenia de música.
Interessa constatar que l’estudi i la pràctica intensa i contínua
en el laboratori de la Facultat i, després, l’exercici professional
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L’Epifania en el Beatus de Girona.

anaven perfectament de bracet amb la dedicació a la fotografia i al cinema. Es complementaven, s’enriquien i alhora, donaven a l’inquiet aficionat (als 7 anys d’edat ja disposava d’una
Brownie Baby, petita càmera aleshores en boga) una saviesa i
una llibertat en el treball i en el tractament dels negatius.
La guerra civil produeix un alentiment en la seva dèria tot
just iniciada. No perd, però, ni els estudis primaris, perquè
disposà d’un bon mestre d’escola a Vilobí, ni la possibilitat
d’afegir, més endavant, als seus coneixements, una valuosa
informació i aportació artística gràcies a l’atzarós dipòsit de
revistes, llibres, cartells, estris i material de pintura, material
fotogràfic i una càmera de plaques de 9x12, que un familiar
de Renau - Director general de Belles Arts de la República- va
deixar a casa seva.
Puigvert no seguirà solament la dèria inicial per la fotografia.
Darrere del seu posat afable i somrient i del seu aspecte
assossegat però de gran vivesa, hom hi descobreix una persona activa, plenament creativa. Això també es desprèn de
la seva trajectòria vocacional. Copsa primerament imatges
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amb la càmera fotogràfica, però el desig d’enregistrar esdeveniments, oficis o artesanies ancestrals a punt de perdre’s,
o temes documentals, d’una manera rítmica, seqüencial, tal
com es produeixen, el mou a treballar amb una filmadora
Pathè Baby de 91/2 mm, produint, entre altres, els films :
“Vilobí, un poble que treballa”, “Un cop d’ull a Girona”,
“L’Esclopater” i “El Rajoler “, pel·lícula que, l’any 1958,
guanyà el Primer premi al millor guió de Cine Amateur en el”
Festival de Cine Amateur de San Sebastián”.
I quan el temps no hi acompanya o els deures familiars o de la
farmàcia impedeixen les sortides, treballa al laboratori i, coneixedor entusiasta de l’obra de Norman Mac Laren, realitza Cine
experimental, gravant i/o pintant manualment caps transparents o negres velats de pel·lícula de 16 mm. i afegint sons
sobre la banda sonora. Dintre d’aquesta suggerent producció,
EXPO I, EXPO II i EXPO III , va guanyar amb EXPO I, l’any 1959,
la “Conxa de Oro” al “Festival Internacional de Cinema
Abstracte de San Sebastián”. Realitza també, “Metamorfosi”,
filmació de figures de plastilina animades (1960) i el mateix

any, la pel·lícula “D’Eva a Maria”, documental sobre la temàtica mariana en els capitells del claustre de la catedral de
Girona, des de la creació d’Eva a l’Anunciació.
L’any 1962, el desbordament del riu Onyar, provoca greus
danys al poble i a la seva casa i laboratori, malmenant uns
5000 negatius fotogràfics, films en blanc i negre, màquines
i materials. Malgrat el desànim i el pessimisme que li produïren aquestes pèrdues i, gairebé a desgrat, accepta de realitzar, per encàrrec d’una editora, una pel·lícula sobre un tema
de missions (“La llamada - 1963“).
L’any següent, a Girona, coneix Domènec Fita, un artista en
continu estat creatiu, animador cultural, mestre i practicant
de les diverses tècniques artístiques: escultura, pintura i
dibuix, ceràmica, vitrall... S’estableix entre ells una amistat
que serà, per a Puigvert, un estímul important – en aquells
moments, necessari - i resultarà una enriquidora relació
humana i artística. Ambdós produiran un film experimental
molt nou i interessant, “Llausor - 1969“.
Puigvert, en la seva alternant activitat passa altra vegada a la
fotografia i, aprofitant pel·lícula de cel·luloide malmesa per
les inundacions, la tractarà químicament i transformarà les
imatges realistes en abstraccions que constitueixen sorprenents descobertes. Pren part en exposicions conjuntes amb
D. Fita i, amb una càmera Súper 8, filma un documental “La

1- Llaurant amb bous. Anys 40.
2- El rajoler. Anys 50.
3- Llaurant amb tractor. Anys 50.

ceràmica d’en Fita” i “Càntirs negres”, al taller de l’artesà
Lluís Cornellà de La Bisbal d’Empordà, sense cap altre guió
que el que comporta el mateix espectacle incitant i rítmic.
Produeix gairebé al mateix temps, “Festa Major de Vilobí”,
film dels que ell qualifica d’etno - antropològics i “Històries
naturals” pel·lícula completament diferent que recull, amb un
objectiu macroscòpic, escenes i aventures dramàtiques protagonitzades per la microfauna. Continua alternant la fotografia
i el cinema convencionals – “o fotos o cine, mai les dues
coses”, diu ell- i enregistra activitats artesanals, documentals
de viatges , “Illes gregues” (que no és una simple captació d’imatges turístiques), “Mallorca”, “L’Alguer”, o “Fita escultor”
dintre el seu repertori o recull de treballs artístics.
S’adona de les possibilitats que ofereix el vídeo i amb la
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1- Capitells de la girola amb escenes de la Natalitat i
Epifania. Església de Sant Pere. Besalú.
2- Capitells de la girola. Església de Sant Pere. Besalú.
3- Lateral d’un capitell de la girola. Església de Sant
Pere. Besalú.

càmera i la cònsola reproductora realitza una sèrie d’experiències que, en una pròxima etapa, aplicarà al romànic. ”Fita
2000” és un reportatge engrescador sobre l’obra de l’amic al
llarg d’aquell any.
Des d’aleshores, el cine experimental ocupa bona part del
seu temps amb filmacions de curta durada, moltes d’elles
produïdes pel goig d’experimentar, sense cap interès de
mostrar-les, malgrat resultar innovadores i rellevants. I, novament, la fotografia. I segueix estudiant, o simplement llegint,
treballs sobre art d’avantguarda i està al corrent de les idees
més importants, i , sovint, transgressores i revolucionàries, en
la matèria i en el camp de la fotografia experimental. Des del
1962 fins avui, realitza moltes, molt interessants i molt diverses experiències, sense abandonar la fotografia convencional
que sempre ha practicat: “Les pomes”, “Bicicletes”,
“Bodegons”. Ni deixarà de banda les fotos etno-antropològiques que anirà publicant a la revista Tosquija de Vilobí
d’Onyar, acompanyades d’uns breus i adients comentaris,
perquè “sense el concurs de la paraula i la memòria les imat-
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ges són només empobrits reflexos de la realitat”. I continuarà la fotografia científica, perquè també manifesta que, “en
un principi, el que més m’agrada és la macrofotografia, el
treball al laboratori amb un microscopi”. En aquesta peculiar
faceta, treballant per una beca del “Consejo Superior de
Investigaciones Científicas” pot realitzar experiències de poliploidia sobre cromosomes vegetals.
Després d’aquest breu recorregut cal esmentar, també resumidament, el que ha estat la seva fase romànica, la seva
especial dedicació a l’estudi i a l’enregistrament de monuments i obres d’aquesta època medieval.
Cal preguntar-se quan comença aquesta fase. En la filmació
“D’Eva a Maria”, que el va introduir i familiaritzar amb tota
la riquesa dels capitells del claustre catedralici? En l’interès
per les il·lustracions dels Beatus i amb el vídeo sobre aquest
tema, amb fons de la cançó de Raimon: Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg? En els viatges a la Borgonya amb els Amics
del Museu d’Art, admirant els monuments d’Autun, Vezelay,
Dijon, Conques i les romanalles de Cluny? O en altres viatges
com els del Camí de “Santiago”, o en altres desplaçaments
a Osca, Sòria, Portugal... per copsar directament imatges que
l’havien atret prèviament? O comença per la curiositat de
descobrir i enregistrar algun monument desconegut o alguna pintura mural mig amagada?
És bo preguntar-s’ho. Però el que cal destacar és que
Puigvert, enamorat del romànic, ha conjuminat perfectament allò que estudiava i contemplava en la seva biblioteca
amb la visió directa i nítida des dels objectius foto o filmogràfics i ha acabat essent un docte especialista .
Ho palesen les seves dissertacions i també, els negatius de fotos
que conserva sobre el tema (pel cap baix unes 3000), els àlbums

que ha muntat d’arquitectura romànica en general i d’escultura
romànica dels Països Catalans, que recull en les seves 78 pàgines, fotos diverses i especialment del Camí de “Santiago” i la
col·lecció de més de 300 diapositives dels Beatus.
Aquests darrers dies, el fotògraf, amb promptitud i destresa,
ha repassat i fotografiat les escenes de l’Epifania en els capitells dels claustres de la Catedral de Girona i dels monestirs
de Sant Cugat i de Sant Pere de Galligants (cronològicament
el primer dels tres com pot deduir-se de la data que figura en
l’epitafi de l’Abat Rotland).
Des dels aspectes compositius, temàtics i figuratius, em
comenta el parentiu entre les tres peces, amb les seves torretes angulars, l’emmarcament de les escenes en concavitats
absidals formalment semblants, però amb especificitats que
cal atendre - una possible relació amb tallers rossellonesos,
jocs de clarobscur i accents impressionants per l’ús del trepant - en alguns capitells del claustre de Sant Pere.
Les afinitats entre els capitells dels altres dos claustres, obra
d’Arnau Cadell, són ben manifestes, i Puigvert ho va mostrar
en una interessant confrontació d’ampliacions fotogràfiques
presentada al Col·legi d’Arquitectes de Girona i al vestíbul
del Monestir de Sant Cugat. Cal acceptar com a molt probable la responsabilitat de l’autoria dels dos claustres per part

1- Capitell del claustre de la catedral de Girona.
2- Capitell del claustre. Sant Cugat del Vallès.
3- Girona. Capitell claustre de Sant Pere de Galligants.

d’un taller gironí, i aquesta seria una raó prou important per
atribuir la prioritat en l’inici i execució de les obres a favor del
claustre catedralici, malgrat que la descoberta feta per Josep
M. Marquès i Planagumà (arxiver diocesà, recentment traspassat) del testament d’Arnau Cadell, signat a Girona
pogués fer creure el contrari.
Una part dels personatges del capitell de la Catedral està
molt malmesa i destruïda. Curiosament, la localització de la
figuració desapareguda és molt coincident amb la del capitell de Sant Pere de Galligants.
Està en millor estat de conservació el capitell del claustre de
Sant Cugat en el qual, la postura dempeus dels Mags dóna
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Abstracció. Foto amb llum polaritzada de cristalls de vitamina C i Resorcina.

mes esveltesa i també major solemnitat a la composició general, en contrast amb la representació del Naixement, de composició i traçat més lliures i rítmics i d’ambient més casolà.
La càmera del fotògraf, dirigida expertament, cercant la
intensitat i el moment de llum diürna favorable, revela detalls
que s’escapen a l’observador normal.
Puigvert va desplaçar-se també a Besalú, a l’església de Sant
Pere, per assaborir altra vegada el recorregut espacial i copsar novament, i amb millors condicions, la bellesa de les quatre parelles de columnes geminades i dels diversos capitells
(corintis, zoomòrfics i historiats) de la singular girola). Els ha
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fotografiat frec a frec, recollint acuradament l’escena dels
Reis muntats a cavall en els dos capitells corresponents a la
Nativitat i l’Epifania: Herodes aconsellat pel diable, el somni
dels Mags vetllats per l’àngel i també la fugida a Egipte.
El sabor classicista del conjunt es manifesta, fins i tot, en
aquests capitells historiats, en els quals apareixen reminiscències clàssiques (volutes en angle, motlluratge, oves, fulles
d’acant...) plenament determinants. Una mà experta va traçar-ne el dibuix i va reeixir en la disposició, el volum, el clarobscur i la noblesa clàssica de les figures.
El fotògraf ens ho ha transmès càlidament.

L L E I D A

L’escena de l’Epifania de la predel·la del
retaule de la Paeria de Lleida
per ISIDRE PUIG SANCHIS

L

’edifici de la Paeria de Lleida custodia un dels retaules més
representatius del segle XV a les Terres de Lleida i, fins i
tot, de Catalunya. Encarregat pels paers de la ciutat al pintor
més reconegut de la Lleida del segle XV, com ho era Jaume
Ferrer II. Pintor documentat entre 1430 i 1461, autor també
dels retaules majors de les esglésies de Santa Maria de Verdú
(Museu Episcopal de Vic) i d’Alcover (Museu Diocesà de
Tarragona), i segurament descendent del que anomenen
Jaume Ferrer I, que va crear un important taller pictòric a la
ciutat de Lleida des de finals del segle XIV.
El retaule dit de la Paeria, o també de la Mare de Déu, està
format per tres cossos o carrers, amb dues taules o escenes
cadascun, més un banc o predel·la configurada per set compartiments.
El carrer central és de més alçada i amplada, la taula principal representa la Mare de Déu amb el Nen i els quatre paers
(190 x 110 cm.); al damunt, coronant el retaule, la Crucifixió
(82 x 100 cm.). Al cos esquerre trobem Sant Miquel (162 x
80 cm.) amb la taula cimera de l’àngel de l’Anunciació (82 x
80 cm.), escena que continua al carrer dret amb la Mare de
Déu anunciada (82 x 80 cm.), situada damunt del compartiment de Sant Jordi (162 x 80 cm.), que flanqueja la taula
principal.

Epifania, escena de la predel·la del Retaule de la Paeria.
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1- Retaule de la Paeria de Lleida, c. 1445-1447.
2- Detall del rei mag negre de l’escena de l’Epifania del
Retaule de la Paeria de Lleida.

La predel·la (80 x 300 cm.) està subdividida en les escenes
següents: Naixement i Adoració dels Pastors, Epifania,
Resurrecció, Baró de Dolors, Ascensió, Pentecosta i Dormició
de la Mare de Déu.
Encara conserva gairebé tot el guardapols. Uns àngels flanquegen la Crucifixió, dos escuts de la ciutat coronen els carrers secundaris, mentre que als laterals del retaule hi ha quatre sants, dos a cada costat; a l’esquerre sant Francesc i sant
Agustí i a la dreta sant Domènec i sant Jeroni. Cadascuna de
les taules que configuren el retaule estava coronada o sobremuntada per un dosser, del qual només conservem actualment els carrers laterals i l’escena central de la predel·la, tot
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i que, per unes fotografies antigues sabem que abans de
l’any 1936 es conservaven els dossers de les tres escenes
centrals.
Les característiques tècniques del retaule són les habituals en
aquesta època, emprant-se la tècnica mixta, oli i tremp d’ou,
els daurats a l’aigua, brunyits, cisellats i llamats. El suport són
taules de fusta de pi, sembla no massa freqüent en la pintura catalana del segle XV que, normalment, utilitza fusta d’alba, bedoll o d’arbres fruiters. La tècnica utilitzada al daurat
és l’anomenada d’or tirat a l’aigua.
L’escena de l’Epifania és una de les més representatives de
la predel·la i una de les més interessants des del punt de vista
iconogràfic. Té el caràcter de festa, que a tot Europa occidental la converteix en quelcom religiós i de teatralitat humanitzada.
S’ha canviat l’escenari inicial on van aparèixer els pastors,
segons l’escena anterior. Aquesta vegada els reis adoren el
nou nascut al centre d’una petita ciutat i secundats per un
multitudinari seguici. S’ha abandonat la tradicional representació on únicament estaven en escena els protagonistes principals, la Sagrada Família i els reis. Ara una alegre teatralitat

envaeix aquesta iconografia amb tota una sèrie de personatges secundaris que simulen l’emergent desenvolupament de
les ciutats.
El pintor es recrea amb aquesta circumstància i l’aprofita per
mostrar-nos els més exquisits fets anecdòtics. Sant Josep,
com quasi sempre, apareix en un pla secundari, relegat a feines més servils atenent els pastors o els reis, recollint els presents o simplement donant conversació. En aquest cas s’afanya en preparar algun aliment en una casa situada en el foc
que apareix a l’esquerra de l’escena, encara que més que un
simple foc advertim una gran xemeneia de pedra cap a on la
Sagrada Família s’aposenta. Una particularitat iconogràfica
poc freqüent aquest arraconament de sant Josep. Hi ha un
paral·lelisme en un díptic francès, del Museu Bargello de
Florència, de finals del segle XIV, on, en un extrem, sant
Josep renta bolquers.
Compositivament l’actitud i positura del Mags no desdiu
d’altres representacions de l’època. La indumentària, això sí,
mostra un ric repertori d’origen oriental. El més significatiu,
tant per la seva vestimenta com per la peculiaritat iconogrà-

1- Roger van der Weyden, Retaule de Santa Columba,
c. 1455, Alte Pinakothek, Munich.
2- Hans Memling, Epifania, c. 1470, Museo del Prado,
Madrid.

fica, és el rei negre. Aquesta és l’única vegada que Jaume
Ferrer recorrerà a aquesta variant. Quí és el responsable? No
es troba cap precedent a Lleida. Ni tant sols el repetirà en un
retaule com el d’Alcover, realitzat aproximadament una
dècada després. Aquesta variant es desenvolupa en el territori centreuropeu a partir de l’any 1400 i, a la Península no
ho fa fins a l’últim quart del segle XV. Roger van der Weyden
va veure tres reis blancs i Memling, quan el copia converteix
en negre el tercer. Des d’aquell moment es continuarà ennegrint el qui al principi no ho era.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

L’herald de la llum dels
misteris de Crist
per J. M. MARTÍ I BONET

U

n dels retaules més bonics que es conserven a Vilafranca
del Penedès (bisbat de Sant Feliu de Llobregat) és el
denominat Retaule de Sant Jordi i de la Mare de Déu. Es
troba custodiat a l’església del convent de Sant Francesc de
l’esmentada vila. Hi ha escenes nadalenques, com
l’Anunciació als pastors i la Nativitat, òbviament proclamades
i protegides pel gran Sant Jordi. Ell és com l’herald del gran
misteri de la Llum que va néixer a l’establia de Betlem. El
retaule va ser fet a Barcelona al voltant dels anys 1390-1400
pel gran artista català Lluís Borrassà, amb la tècnica de la pintura al tremp d’ou sobre fusta i amb unes dimensions de 280
x 235 cm. Un gran retaule!
A la taula central trobem representats la Mare de Déu en el
moment de la presentació al temple i Sant Jordi dempeus i
sense l’armadura. El carrer esquerre (des del punt de vista de
l’espectador), està dedicat com hem dit a la Mare de Déu,
amb escenes del brodat del vel del temple, els Desposoris,
l’Anunciació i la Nativitat (escena doble); el carrer dret s’ocupa de la vida i martiri de Sant Jordi, amb les escenes de Sant
Jordi i la donzella, el martiri a l’eculi o poltre i a la roda (escena doble), l’arrossegament per un cavall i la decapitació de
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Sant Jordi. Lluís Borrassà (1390-1400). Retaule de Sant
Jordi i de la Mare de Déu. Convent de Sant Francesc.
Vilafranca del Penedès.

Sant Jordi (escena doble). La taula central és coronada pel
Calvari, i entre els carrers, als muntants, hi figuren els apòstols i altres sants i santes. A la predel·la al mig, hi ha el Crist
Varó de Dolors, amb la Mare de Déu i Sant Joan Evangelista
als costats; l’Assumpció, Maria Magdalena i l’Estigmatització
de Sant Francesc ocupen les parts foranes del bancal.
El Dr. José i Pitarch, en el catàleg de l’exposició Mil·lenum,
afirma:
«No hi ha notícia de cap document referida al retaule de la
Mare de Déu i de Sant Jordi de l’església del convent de Sant
Francesc de Vilafranca del Penedès; però altres documents
relatius a altres retaules no conservats (o dels quals només se’n
conserva un fragment) realitzats per Lluís Borrassà per a la

Nativitat i
Epifania.
Part del
retaule de
Sant
Gabriel.
Catedral
de
Barcelona.

mateixa església, com també les característiques pictòriques
del retaule, permeten, sense cap dubte, d’atribuir aquest
retaule a Borrassà i datar-lo al llarg de la dècada del 1390,
quan el pintor de Girona, establert a Barcelona des de principis de 1380, obrà aquests dos retaules per al convent franciscà de Vilafranca, dedicats a Sant Jaume el Menor i Sant
Bartomeu (1392) i a Santa Caterina i Santa Elena, del mateix
any. Hom suposa que el retaule de la Mare de Déu i de Sant
Jordi (de Vilafranca) pertany a aquest temps d’encàrrecs intensos, en una data propera, abans del 1402, quan el retaule de
la Verge de Copons (València, Col. Montortal), demostra una
evolució i un distanciament respecte de la present obra».
Si exceptuem les conflictives atribucions a Borrassà de les escenes de la Nativitat, de l’Epifania i de la Resurrecció (París,
Musée des Arts Decoratifs), com també el retaule de l’arcàngel Sant Gabriel de la Seu de Barcelona del qual fem esment
en aquest mateix número de Taüll resulta que el retaule de
la Mare de Déu i Sant Jordi és la primera obra que ens permet,
d’una manera segura, encetar la seqüència de la pintura de
Borrassà, en paral·lel amb una escena conservada del retaule

de Sant Jaume el Menor i Sant Bartomeu, i que ens demostra,
alhora, la vinculació amb la pintura d’arrel italiana conreada
per Pere Serra (modes, composicions simètriques, models),
segons que s’hi pot veure al retaule del Sant Esperit de Santa
Maria de Manresa (1394), la projecció envers nous models,
nous tipus i noves composicions (escenes de l’Anunciació i de
l’Estigmatització de Sant Francesc), el treball amb una iconografia que coneix i que és capaç de produir escenes d’una gran
bellesa (Anunciació) i d’una gran tendresa (escena del brodat
del vel del Temple), i el treball amb una temàtica encara no
desenvolupada a Catalunya (totes les històries de Sant Jordi),
que produeix uns resultats durs i fortament contraposats a les
escenes de la vida de la Mare de Déu.
De tot el que hem dit, el que més ens sorprèn és la juxtaposició de Sant Jordi i les escenes dels misteris de la Mare de
Déu. Sembla com si el cavaller Sant Jordi fos el gran defensor no sols de la donzella de la tradició, sinó de la sublim
Mare de Déu, la que donà la llum al Creador de la mateixa
llum divinal. Aquesta començà a resplendir en la pobre establia, convertint-se aquesta en el palau reial de la llum eterna.
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SOLSONA

Llucià Navarro Rodón
per JOAQUIM CALDERER

Q

uan l’amic Narcís Negre, - membre de la delegació per al
patrimoni del bisbat de Girona- sempre atent als esdeveniments en l’àmbit que pertoca al nostre patrimoni, em donava la
trista notícia de la mort del pintor Llucià Navarro, la primera imatge que em vingué a la memòria fou la de la revista Cavall Fort.
Els inspirats dibuixos, amb què col·laborava a la revista, pura filigrana d’observació, fidelitat i execució, se’m presentaren frescos
i actuals, acabats de realitzar i oberts a l’admiració i al gaudi.
Serem molts que el trobarem a faltar.
Nascut a Barcelona el 1924 ens ha deixat ara no fa gaire (29
d’octubre de 2007).
En 1941 estudià art a l’Acadèmia Nolasc Valls i a l’Escola
Superior de Belles Arts de Sant Jordi. Al 1948 es llicencià a
Belles Arts. Durant els anys 1950 i 52 exposà a la galeria
Argos. Des de 1951 fou professor a l’Escola “la Llotja,” fins
a la seva jubilació l’any 1989. A ell es deu la fundació del
Departament de Pintura Mural.
Al 1956 rebé la medalla d’Or de l’Agrupació d’Aquarel·listes
de Catalunya.
Fou, també, cofundador, en 1960, de la revista ”Cavall Fort”.
Viatjà a Itàlia per a perfeccionar la tècnica de la pintura mural.
Amb els anys en Llucià Navarro, dotat de moltes virtuts,
esdevingué polifacètic: murals, vitralls, marqueteria, pintura
de cavallet i dibuix. I en totes aquestes facetes de l’art dominava la tècnica i l’executava amb encert i destresa.
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Àngel Músic. Tàrrega. Detall.

Diversos reconeixements honorífics, donen fe de la bondat
del seu treball. D’entre els premis amb què el distingiren en
destaquem el Premi Jaume I d’actuació Cívica Catalana i l’ingrés com a Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi.
L’obra
La seva obra - civil i religiosa - es troba dispersa per tot
Catalunya. La llista de poblacions, en les quals hi trobem
l’empremta del seu talent és nombrosa: Alp, Agramunt,

Multiplicació dels pans. Lleida. Detall.

Badalona, Balaguer, Barcelona, Bell-lloc d’Urgell, Cambrils,
Capellades, Esparreguera, Espluga de Francolí, Lleida,
Mataró, Núria, Ordino, Palau de Plegamans, Pons, Port de la
Selva, Premià de Mar, Premià de Dalt, Ribes de Freser,
Riudoms, Sant Cristòfol de Begues, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Sadurní d’Anoia, Súria, Tàrrega, Viladecans, Vilanova
del Camí, Vilanova i la Geltrú, Sant Joan de les Abadesses i
Valls.
Fora de Catalunya podem veure la seva obra a Logronyo,
Madrid, Valladolid i Múrcia.
Ha fet vitralls a Apure (Veneçuela), Miami (EUA), Puerto Rico
i diversos a Catalunya.
Com a il·lustrador cal valorar la qualitat dels seus dibuixos.
Fou generós en l’esforç i com a conseqüència la seva producció és abundant en revistes i llibres. Només en l’edició del llibre “Història de la salvació” (1981) vessà tot el seu talent en
més de 100 excel·lents dibuixos en només 160 pàgines.
Al bisbat de Solsona, com hem apuntat, hi té dues interven-

cions: una l’any 1957 al Santuari de Fàtima, a Tàrrega, on hi
pintà dos àngels músics que formen un tríptic amb una
escultura de la Verge, feta per Tomàs Bel; i una altra, de l’any
1984, en la qual volem fixar-nos especialment: la pintura de
la capella de la residència “Bell Repòs” de Súria, de molta
més rellevància. En contemplar aquest esplèndid conjunt
pressentim la presència del pintor – recent encara el seu traspàs -, ple de vitalitat i absort en la creació d’aquesta magnífica pintura. El veiem compromès en una tasca que li és familiar: dedicar tota la seva inventiva i capacitat en una obra de
tema religiós. Un gest que ha repetit en tantes esglésies que
ens obliga a manifestar-li, - i ho fem absolutament complaguts -, tot el nostre agraïment.
En tractar el tema per a decorar la capella de la Residència
“Bell Repòs”, l’artista s’inspirà en la tradició. Súria celebra
dues diades, de caire religiós, arrelades en el temps, amb sostingut entusiasme: la devoció a Sant Sebastià i la visita a l’ermita de Sant Salvador, no pas massa lluny de la població.
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Processó. Súria (Bages). Conjunt.

El resultat el contemplem en aquesta extraordinària pintura,
sobre fusta, en la qual representa el poble, en processó vers
l’ermita de Sant Salvador, on es troba el Crucifix, objecte de
veneració.
A banda i banda del Crucifix, sostingut per dos feligresos,
genolls a terra, dues fileres de devots que, amb ciris a les
mans i ulls plens de joia, reviuen cada any la promesa dels
seus avantpassats. Als extrems hi ha dues referències de la
devoció popular: sant Sebastià, amb l’ermita de Sant
Salvador al fons i la Mare de Déu de Montserrat amb l’església del poble vell al darrere. Realment una obra amb una
gran dosi de naturalitat, plena de vigor, tendresa i emoció,
que amb aparent facilitat aconsegueix plasmar amb traç
ferm i segur, com només aconsegueixen fer-ho els escollits.
Abans de la valoració que podem fer de la pintura d’en
Navarro, bo serà tenir en compte el pensament que l’artista
té sobre les diferents tècniques en què pot expressar-se i que
manifesta clarament en un article –“Pinzellades del pintar”-
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publicat en el catàleg que edità l’Espluga de Francolí amb
motiu de l’acte - homenatge que tan merescudament li dedicaren: “La pintura és polifacètica com un dau. Té diverses
cares. Totes elles autèntiques i reals. Cadascuna matisada per
un guarisme individual que la distingeix de les altres. La més
antiga de les cares és la mural, amb aproximadament uns
vint mil anys a l’esquena.. La primera que l’home va practicar. ...Ella, com l’escultura monumental, com l’arquitectura,
és un art eminentment social que es dóna a tots i a tots pertany”.
“La pintura de cavallet és una altra de les cares del dau... És
la gran dominadora de l’actual panorama pictòric. A tot estirar té cinc segles de vida...compondre un quadre comporta
la provocació del rectangle blanc de la tela, un espai en què
tot és permès, el desempar de la llibertat absoluta... obre el
camí a la pintura més expressiva, subjectiva i desinhibida de
totes...”.
La seva obra, conservada en tantes esglésies i locals públics,

Processó. Súria (Bages). Detall.

és un llegat del qual tots podem fruir.
Una anàlisi, ni que sigui molt superficial, ens mostra, en primer lloc com supera, amb enginy i ofici, les traves que suposa planificar una composició dins uns espais determinats
que, naturalment, no pot variar. Recordem, a tall d’exemple,
el gran mural de l’església de Sant Martí, a Lleida, pintat el
1974, on l’estructura de la paret l’obliga a plantejar-se la
composició de manera que els extrems escapçats del rectangle no siguin un entrebanc insuperable per a una concepció
coherent de tot el conjunt i per això els reserva per a l’home
que, ajupit, omple les gerres d’aigua en l’escena de les bodes
de Canà i per a un nen – aquell dels pans i peixos - en el
magnífic episodi de la multiplicació dels pans i els peixos. I
també a Pons, on adapta la composició a l’estructura de
l’absis i a l’escultura de la Verge per aconseguir un conjunt
harmoniós i ple de vida. I observant més en detall la seva pintura, constatem el traç inconfusible del pintor: uns personatges aixancarrats, de cames massisses, peus i mans quadrats i

ulls rodons. Tots ells de gran expressivitat i tractats amb multitud de petits detalls.
Un cop d’ull als personatges de la pintura d’en Navarro ens
revela la càrrega d’observació que implica l’estudi minuciós
de la vida i comportament de cada un d’ells.
En feia referència Josep M. Ainaud de Lasarte en un article:
“Un artista i un país” dedicat a Llucià Navarro en l’exposició
d’homenatge amb motiu dels seus 80 anys. “I per damunt
de tot, és un enamorat de la figura humana, de les persones,
homes i dones, grans i joves, nens i vells… Amatent i observador, en Llucià Navarro és un testimoni fidel de la nostra
gent, de la gent catalana. Si d’aquí a uns segles no quedessin catalans, a través de les figures d’en Llucià Navarro se’n
podria reconstruir la mena”.
Aquest és l’encant d’aquest artista que recordem, amb afecte i agraïment, gràcies a la quantitat d’obres que ha creat i
que ens mostren el seu talent i ens omplen de goig i admiració en contemplar-les.
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TARRAGONA

Els misteris de l’Encarnació i de la
Nativitat de Jesús en el retaule de
Joan de Tarragona del Santuari de la
Mare de Déu de Paret Delgada, a la
Selva del Camp de Tarragona
per JOSEP MARTÍ I AIXALÀ

El dia 8 del mes d’abril de l’any 1359, el Mestre Joan, pintor de Tarragona, firmava un contracte pel qual es comprometia amb el rector de la Selva del Camp, Bartomeu de
Casals, amb els jurats d’aquell any, Ramon Bertran i Joan
Sobirà, i amb el sagristà de Santa Maria de Paret Delgada,
Guillem Montserrat, a pintar un retaule per a l’altar d’aquell santuari, que seria lliurat per Tots Sants a canvi de 30
lliures barcelonines. En el bancal, de dotze pams de llargada i dos i mig d’amplada, hi pintaria cinc escenes de la
Passió amb atzur d’Alemanya i bons colors, i el camp en or
fi. Tot el retaule tindria unes dimensions de dotze pams
d’amplada, quinze d’alçada en la taula central i nou en les
dues taules laterals. En aquestes dues, hi pintaria quatre
històries: l’Anunciació, la Nativitat, l’Epifania (que en el
contracte encara s’anomena Aparició, tal com s’anomenava en l’antiga litúrgia hispànica) i la Presentació de l’Infant
Jesús. També es comprometia a reparar la imatge de Santa
Maria del mateix altar de bonis et pulcherrimis coloribus
qui respondeant coloribus dicti retauli.
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En Josep Gudiol, que redactà un informe sobre la restauració de l’enteixinat i els retaules del santuari per encàrrec
de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis
Catalans, diu que, en la seva visita a Paret Delgada del
1935, ja mancava la predel·la amb les històries de la
Passió. En canvi, hi havia encara un sòcol per a la imatge
central, que el contracte no menciona, amb figures pintades, les quals Gudiol creu que són indubtablement del
mateix mestre del retaule i que probablement serien pagades, entre altres coses, el 1362 amb els 120 sous de l’àpoca que signà als jurats de la vila. El plafó central tenia pintat sobre fons d’or la Pietat de Crist entre la Verge Maria i
sant Joan, agenollats, i els atributs de la Passió; en els plafons laterals, sobre un fons, en relleu, cobert de plata colrada, hi havia els apòstols sant Pere i sant Pau, a l’esquerra i a la dreta, respectivament. Fort i Cogul creu que, amb
tota seguretat, aquest pedestal abans havia estat una
mena de sagrari o reconditori de relíquies, com sembla
indicar-ho una obertura que hi havia a la part posterior.
Aquesta peça es va perdre posteriorment en ser saquejat i
cremat el patrimoni moble de l’ermita el 27 de juliol del
1936. Es salvaren, però, de les flames els tres compartiments del retaule del Mestre Joan de Tarragona. Amb
motiu de la restauració del santuari, subvencionada per la
Comissió de Monuments de Tarragona i per subscripció
popular, el 1935 s’havia desmuntat el retaule i, en esclatar
la revolta del 1936, les taules eren a resguard a la sagristia, a punt de ser enviades a restaurar al taller del Sr. Sutrà
de Figueres. Recollides i destinades als museus de
Tarragona, foren evacuades més tard cap al nord de
Catalunya i es donaren per extraviades. Així consta a la
Memòria de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense
redactada pel Dr. Pere Batlle en 1942. Identificades en els
dipòsits de reserva del Museu Diocesà, han estat recentment restaurades, entre 2004 i 2007, pel Servei de
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya.
Cadascuna de les dues taules laterals, pintades al tremp i
daurades amb pa d’or, tenen dos compartiments, un de
superior i un altre d’inferior, segmentats per un travesser
decorat amb motius vegetals de roleus i pàmpols daurats.
Els compartiments superiors els emmarquen sengles arcs
apuntats, d’intradós lobulat, inscrits dins d’un coronament

triangular amb fulles de card extradossades. En canvi, els
compartiments inferiors, quadrangulars, són emmarcats
amb arcs carpanells d’intradós també lobulat, amb quatre
escuts d’armes, un a cada carcanyol. Aquests quatre
escuts, que en realitat només són dos de repetits, estan
molt malmesos, però, pels indicis que resten, sembla que
se’ls pot donar l’atribució deguda. En l’un s’aprecien, prou
clarament, la soca i les rames d’un arbre, que es podrien
relacionar amb l’armorial de la vila de la Selva, d’un timbre
rodó de cera vermella del 1494, que porta un arbre amb
dos ocells a les branques, cimat d’una tau o creu del
Capítol de la Seu de Tarragona, dita vulgarment de santa
Tecla1, i en l’altre es pot observar el braç d’una creu tripomea, que podria correspondre a la creu d’aquest tipus,
amb què es carrega la campana de l’escut d’armes del
patriarca Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona del
1358 al 1380, tal com es pot veure a la seva memòria
funerària de la capella dels Sastres i a l’enteixinat de la
sagristia, a la catedral de Tarragona. A cada costat, les taules tenien una pilastreta rematada en pinacle; només es
conserva la del costat exterior de la taula de l’Anunciació i
Epifania. La taula central, que emmarcava la imatge de
talla, està decorada amb pàmpols i gotims inscrits en rombes daurats de fons ocre.
Dins d’una certa continuïtat de la tradició lineal, el retaule
de Paret Delgada representa la introducció parcial dels
corrents italogòtics a la pintura tarragonina, a través de l’adopció d’alguns models dels Bassa i dels altres mestres del
seu entorn, en aspectes molt concrets, com és el decorat
de les escenes interiors amb els mobiliaris que les configuren. Així com també la influència del Mestre de Santa
Coloma s’hi podria fer present en el gust per la narrativa,
amb els detalls trets de l’observació directa de la realitat,
com el del terradet amb flors en una mena de petita llotja
que es veu per damunt de la cambra de l’Anunciació, i el
del cap d’una dona que mira a través de la finestra situada
sota l’angle dels dos vessants de la teulada d’una casa
veïna. Aquests detalls situen l’escena en un context de realisme i quotidianitat. Ben diferent de la solemnitat amb què
s’expressa el misteri, pròpiament dit, de l’Anunciació amb
l’arcàngel Gabriel agenollat i Maria dins de la seva alcova
(en la qual no hi falta, però, el pitxer de lliris), asseguda en
una seu encoixinada i amb faristols, amb llibres oberts, al
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seu costat. A continuació, la Visita de Maria a Elisabet, juxtaposada en el mateix compartiment de l’Anunciació, com
en les representacions dels cicles evangèlics més antics,
segueix l’esquema de l’abraçada afectuosa (de l’aspasmós,
que és com els grecs anomenen l’escena de la Visitació),
amb una elegant distinció i sobrietat, i expressa la primera
professió de fe en l’Encarnació i la Maternitat Divina. La
Nativitat, en el compartiment superior de la segona taula,
s’enquadra dins d’una arquitectura, en forma de dosser,
que aixopluga Josep i Maria, la qual sosté l’Infant assegut
als seus genolls, amb el tors nuet i els braços estesos cap a
una donzella, agenollada al seu davant, que li estén la mà
dreta, mentre té l’esquerra sobre el pessebre. La donzella
pren, doncs, l’actitud de Salomé, descrita en el
Protoevangeli de Jaume i en l’Evangeli del PseudoMateu,
quan és guarida del seu dubte; però el nimbe de santedat
que aurèola la seva testa, podria fer pensar també en la
minyoneta llegendària de la Sagrada Família, a la qual sor
Isabel de Villena, en la Vita Christi, amb un accent tot franciscà, li donarà el nom de Pobresa. En un retaule coetani,
el de Fra Martín de Alpartir, pintat per Jaume Serra, apareix
igualment una donzella amb la testa nimbada, adorant
devotament darrere de la Verge. Per una finestreta, que
s’obre a la paret del fons, es veien els caps del bou i de la
mula, avui perduts. Els àngels glorificadors volen com
ocells, no dins, sinó per damunt del sostre del portal. En
l’Anunciata als pastors, l’àngel és atentament escoltat per
un pastor vell, amb el cap descobert, que pastura un ramat
d’ovelles per la muntanya, mentre un altre pastor jove,
cofat, toca la gaita, encimat en el punt més alt de la muntanya veïna. El gos d’atura reposa en un repeu, mentre
dues cabres blanques també s’encimen. En el compartiment inferior de la primera taula, l’Epifania s’escenifica
amb un tractament mobiliari de l’arquitectura. Per una
porta ben definida de la casa, treuen el cap les tres cavalcadures. Maria presenta l’Infant als tres reis; el primer l’adora gairebé postrat, besant-li el peu, com volien les
Meditacions del PseudoBonaventura, l’altre mostra al que
el segueix l’estrella col·locada sobre la casa, en una vertical
perfecta sobre la testa de l’Infant. Sant Josep guaita l’escena a través d’una finestra oberta a l’interior de l’estança.
Hom es pregunta, si no serà una manera discreta de remarcar la presència de Josep, sense esmenar la pàgina evangè-
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lica de Mateu, que només diu que “trobaren l’Infant amb
Maria, la seva mare”. En l’últim compartiment, l’inferior de
la segona taula, dins d’un santuari, al qual s’accedeix per
tres arcs frontals i dues portes laterals, l’Infant Jesús és presentat al temple. Posat sobre l’altar, té Maria a un costat i
Simeó a l’altre. Darrere de Simeó, ve Josep portant l’ofrena
dels pobres i darrere de Maria, segueix Anna, la profetessa,
amb un ciri encès, com en la processó litúrgica de la
Candelera.
El retaule de Paret Delgada, amb la seva discreta retirada a
la pintura italobizantina, que podria tenir el seu precedent
en el retaule del Mestre de Baltimore, potser originari de
Poblet, afeccionat també com els Bassa a les formes arquitectòniques, mobiliàries i primoteres; amb el seu amor al
concret i al detall de les coses benignes; amb el gust per la
solemnitat i la significació litúrgica del teodrama; amb la
profunditat teològica, que fa de la figura de la Mare de
Déu el tron de la Saviesa i del petit Infant el Rei assegut
amb majestat a la seva falda, i que integra sant Josep adequadament en l’escena dogmàtica, no d’esquena, ni
endormiscat, sinó de cara a cara al misteri de Maria i de
l’Infant, adorant-lo extasiat; configura de meravella l’espiritualitat de Nadal, del misteri del Fill únic de Déu, amb
aquell incís especial que, com escrivia el papa Vigili a
Profutur de Braga, l’Església de Roma afegia al prefaci de
l’Epifania: “que manifestant-se revestit de carn mortal
com la nostra, ens ha recobrat el dret de participar un dia
de la llum i resplendor de la seva immortalitat”.
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TERRASSA

Tres reis mil·lenaris
per JOSEP M. MARTÍ BONET

A

l bisbat de Terrassa trobem dues esglésies més que
mil·lenàries: Cerdanyola i les Freixes. La primera documentació de Sant Martí de Cerdanyola data de l’any 975, tot
i que seria anterior a aquesta parròquia la veïna i famosa de
Sant Iscle de les Feixes, que es troba documentada l’any 964
en el llibre Antiquitatis de la Catedral de Barcelona.
D’aquesta última prové la pintura mural romànica de
l’Adoració dels Reis, que es pot veure sempre a la planta primera del Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina). En
aquesta pintura mural hi trobem les figuracions dels tres reis
mags, però no es distingeixen les tres races. Se sap també
que l’any 1042 Sant Martí de Cerdanyola construïa una nova
església. L’any 1808, tanmateix, fou incendiada pels francesos. Aleshores, la parròquia de Sant Martí es traslladà a la
Capella de Sant Marçal del Castell existent ja el 1042, situada als afores de la població, vora el cementiri, fins que el
1906 s’inaugurà la nova església d’estil modernista al centre
de la vila. L’església de les Freixes no tingué una història tan
torturada, almenys cal dir que no romangué en els mateixos
boscos de Cerdanyola i la seva pintura fou salvada de la
guerra del 1936. Així, doncs, aquesta pintura mural (Museu
Diocesà, núm. 406) és del segle XII, mesura 153 x 225 cm. i
procedeix de Sant Iscle de les Freixes.
Sabem que el 10 de setembre del 1933 Miquel Brasó
Vaqués, soci del Club Excursionista de Gràcia, junt amb
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Joan Libares, van descobrir més pintures de les Freixes fins
aquell moment desconegudes. Les van veure en un costat
de l’absis on havia caigut un tros de l’arrebossat. Aquest
absis presentava esquerdes. Els descobridors van donar a
conèixer el fet a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Direcció
del Museu d’Art de Barcelona. L’agost de 1934 mossèn
Trens (aleshores director del Museu Diocesà de Barcelona)
ja les havia arrencat i traslladat al Museu Diocesà de
Barcelona, prèvia autorització de la Generalitat,
L’arrencament es realitzà mitjançant el traspàs de les pintures a un suport de tela amb caseïna forçat per una estructura de fusta, acompanyat de la corresponent neteja i reintegració arqueològica. Posteriorment, a la part alta del
presbiteri, s’apreciaren unes restes de pintura que corresponien a un tros del Pantocràtor entronitzat en la cúpula
amb un sant o orant. Altres restes de pintura relacionaven
les del Pantocràtor i la part arrencada. Malauradament l’incendi del temple el 1936 va malmetre les pintures que hi
restaven. Això no obstant, ja s’havia pogut constatar com
aquesta decoració mural es trobava originàriament a l’alçada de la part damunt del fris de draperia ornament general
de la part inferior dels absis romànics i de l’única finestra
que estaria en el centre de l’absis, i s’estenia fins la volta
d’aquest.
La comentada pintura mural de les Freixes representa l’escena de l’Epifania. Dels tres reis d’Orient. Sols dos s’han conservat sencers. Les figures s’adrecen a la Mare de Déu, de la
qual tan sols resta el cap. També es va perdre l’infant Jesús,
que segurament es trobava amb la Mare de Déu. Els dos reis
que es veuen ofereixen llurs presents en una mena de tassa
que porten a la mà. Miquel Brasó, descobridor de les pintures, ens explica de quina manera s’empren els diferents
colors de terres: negre, terra d’ombra, blau prússia, mangra,
siena i ocre. Les figures es troben sobre cinc franges de tons
diferents que, començant per la superior, porten el següent
ordre: blau prússia molt clar, ocre clar, blau prússia, ocre i
l’inferior de mangra. La indumentària de les figures dels reis
és dels colors ocre i mangra, les ombres dels plecs són de
color siena i el contorn de les figures de terra d’ombra i
negre. El contorn del cap de la Mare de Déu és de color mangra. Quant a l’escena representada, Brasó també fa algunes
consideracions. Es tracta d’una escena poc habitual en les
pintures romàniques conegudes: a les esglésies de Santa
Maria de Taüll i Esterri d’Aneu es trobava formant part de la

Pintura mural de l’església de Sant Iscle de les Feixes (Museu Diocesà de Barcelona - Pia Almoina).

decoració de la volta absidial, en les de Barberà del Vallès i
Sant Iscle es trobava al mur circular sota la volta. Cal destacar també que mentre els reis de Taüll i Barberà porten riques
corones i el d’Esterri un casquet, aquests de Sant Iscle sols
duen turbants. Amb referència a la diferència d’edat que
representen els dos reis aquí conservats, Brasó ho compara
amb els de Taüll, en els quals, segons mossèn Gudiol, figuraven les tres edats de l’home. Les pintures de Sant Iscle, tot i
no tenir la riquesa de dibuix i color de les del romànic pire-

naic, tenen una expressivitat popular de gran vàlua; destaca
especialment el rostre de la Mare de Déu. Ainaud de Lasarte
apunta que, juntament amb les pintures de Montmeló - que
ja comentàrem en un altre número de Taüll -, podrien ser els
exemplars romànics més antics del Vallès.
Actualment, com ja hem dit, la pintura mural de les Freixes
es pot contemplar a la sala principal del Museu Diocesà de
Barcelona, i és l’evocació d’un temple mil·lenari, que era
notable i important ja al segle XII.
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TORTOSA

La iconografia dels Reis Mags a la
catedral de Tortosa
Per JOSEP ALANYÀ I JOAN-HILARI MUÑOZ

A

Quan hem hagut de preparar aquest article sobre la
presència d’escenes relatives als mags que adoraren el
Nen Jesús a la catedral tortosina, el primer que hem fet,
òbviament, és mirar de ser exhaustius en l’anàlisi dels capitells i frisos de l’edifici gòtic, tots ells molt alts, amb figures
de dimensions reduïdes i, per tant, difícils de veure de
manera clara i distinta. L’examen realitzat sobre l’arquitectura catedralícia ens ha permès de descobrir la presència
d’algunes escenes de la Infància de Jesús, totes elles tractades de forma força esquemàtica, aquella que la poca
superfície del fris, imposta o capitell li permetia a l’hàbil
escultor.
Iconografia de la Infantesa de Jesús a l’edifici de la
catedral
Les escenes són: 1) l’Anunciació de l’arcàngel Gabriel a la
Verge Maria, en un capitell de la girola, amb les dues figures
flanquejant un gerro plantat d’un arbust florit; 2) el
Naixement del Nen Jesús i l’Adoració dels Pastors, dues escenes representades juntes en una imposta del sector de transició entre el presbiteri i el primer tram de la nau, on apareix
el Nen faixat en el pessebre rebent l’alè de la mula i el bou i,
als costats, la Verge Mare, vestida de mantell i túnica, acompanyada del seguici de tres àngels, i sant Josep, figura d’ho-
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Part del retaule major dedicat a la Mare de Déu de
l’Estrella. Catedral de Tortosa.

me ancià, barbut, tocat amb casquet i portant un bastó,
esculpit en posició sedent, darrere del qual apareixen els pastors envoltats d’ovelles; 3) la Verge Maria coronada de reina
amb el Nen, flanquejada de dos àngels músics que fan sonar
sengles llaüts, escena representada en una imposta absidal
del sector de transició entre la girola i el primer tram de la
nau; i 4) la Presentació del Nen Jesús al temple, amb la Verge
Mare en actitud d’oferir el fill, flanquejada per sant Josep i
Simeó amb la mitra de sacerdot a la mà esquerra i mostrant
un lliri florit a la dreta, i la sacerdotessa Anna duent un cistellet amb els dos colomins.1
Tot i que pot semblar estrany, no hi ha en tots els capitells i
impostes de la catedral, tant exteriors com interiors, cap
representació dels reis mags. Creiem, tanmateix, que d’aquesta absència hi ha una justificació en el programa global
de la historiació dels frisos, impostes i capitells de la catedral
i de la canònica. Això és, que aquelles escenes no representades a la catedral ho estaven en algun lloc de les estances
canonicals. Així ho hem pogut comprovar en les escenes de

Els Mags camí de Betlem.

Els Mags davant el rei Herodes.

la Santa Cena, Prendiment de Jesús a Getsemaní, Crucifixió
i Resurrecció que hom pot veure a les dues impostes posades
avui a la porta d’accés a l’interior del claustre, però que procedeixen de l’antiga sala capitular.
Una altra imposta d’idèntiques mides i historiada com les

anteriors, a la qual atribuïm la mateixa procedència, tot i que
està força malmesa mostra encara identificables en dues
escenes laterals la Fugida a Egipte i la Matança dels
Innocents i creiem que, a la cara central, devia haver-hi
l’Adoració dels tres Reis.
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Privats, doncs, de la representació iconogràfica dels Reis
Mags en els elements arquitectònics de la catedral, hem de
centrar-nos en la iconografia que hi ha d’ells al retaule major
i al retaule de Sant Josep.
A. Iconografia dels Reis Mags del retaule major
El retaule major, dedicat a la Mare de Déu de l’Estrella, obrat
en fusta daurada i policromada i contractat probablement el
23 d’agost de 1351 amb un mestre o mestres fins avui anònims, però que cada cop els historiadors s’inclinen més a
atribuir Pere Moragues i al seu cercle, revela un influència
italianitzant que s’expressa en el predomini del sentit massís
i corpori de les figures. De fet, el retaule, per aquest sentit
massís i corpori de les figures i per la riquesa i abundància del
daurat en vestits, barbes i cabells, dóna la impressió de ser
una obra d’orfebreria realitzada en fusta.
El contracte fou fet pels síndics de la ciutat de Tortosa «ad
conducendum Magistrum et Magistros qui necessarii fuerint
ad fabricandum Tabernaculum faciendum in ornamentum
Altaris Maioris Beate Virginis Marie dicte Ecclesie
Dertusensis».2
És un retaule políptic presidit per la imatge de volum de
Santa Maria de l’Estrella, titular de la catedral, on hi ha representades de forma esquemàtica 30 escenes de la vida de la
Verge Maria i de Jesucrist, dividides en dos cicles i un colofó:
el de la Infància; i el de la Passió, Mort, Resurrecció i Pasqua;
i el colofó de l’Assumpció i la Coronació de la Verge Maria, i
la Baixada de Crist als Inferns, d’on treu, de la gola d’un gran
monstre, Adam i Eva.
Les representacions corresponents a l’Evangeli i cicle de la
Infància -13- ocupen la porta dreta del políptic (6), el contrafort dret del sector central del políptic (2) i la part dreta del
sector central del retaule (5). Les corresponents al cicle de la
Passió, Mort i Resurrecció i el colofó ocupen principalment la
porta esquerra (6), el contrafort (3) i els dos carrers esquerres del sector central del retaule (6). S’observa que les escenes no segueixen l’ordre del text bíblic per causa, probablement, d’alteracions posteriors a la formació de l’obra.
Les escenes dels Reis Mags són 4:
1. Els Mags camí de Betlem.. Van tots tres a cavall, vestits
d’or i coronats, amb els cavalls avançant, d’acord amb el que
diuen els evangelis canònics: “Ecce Magi ab oriente venerunt
Ierosolymam, dicentes: Ubi est qui natus est rex Iudaeorum?
Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare
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eum” (Mt 2, 1-2). Reis mags són anomenats en l’Evangeli
armeni de la Infantesa, apòcrif: “Un àngel del Senyor cuità
d’anar al país dels perses per prevenir els reis mags i manarlos d’anar a adorar el nen que acabava de néixer. I aquests,
després de caminar durant nou mesos tenint per guia l’estrella, arribaren al lloc de destí en el mateix moment que Maria
donava a llum” (Evangeli armeni de la Infantesa, V,10).
2. Els Mags davant el rei Herodes.. Hi ha els tres reis coronats i dempeus davant Herodes, també coronat i assegut al
tron, acompanyat d’un savi servidor qui l’informa del lloc on
els profetes diuen que ha de nàixer el rei d’Israel, d’acord
amb el que diu el primer evangeli canònic: “Audiens autem
Herodes rex, turbatus est, et omnis Ierosolyma cum illo. Et
congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi,
sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei :
In Bethlehem Iudae: sic scriptum est per prophetam… Tunc
Herodes clam vocatis Magis diligenter didicit ab eis tempus
stellae, quae apparuit eis: et mittens illos in Bethlehem, dixit:
Ite, et interrogate diligenter de puero : et cum inveneritis,
renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum. » (Mt 2, 38). I els evangelis apòcrifs: 1) Protoevangeli de Sant Jaume:
« Herodes, en sentir això, es va torbar, envià els seus emissaris als mags i convocà els prínceps dels sacerdots per fer-los
aquesta pregunta: ¿Què hi ha escrit en relació amb el
Messies ? ¿On ha de nàixer ? Ells respongueren : A Betlem
de Judea, segons les Escriptures. (…) Aleshores Herodes va
dir-los : Aneu i busqueu-lo, i si el trobéssiu, digueu-m’ho,
que també jo aniré a adorar-lo” (Protoevangeli de Sant
Jaume, XXI, 2).3
3. Adoració dels Mags.. L’escena representa els tres mags
davant la Verge Maria amb el Fill a punt d’oferir-li els presents.
La Mare està asseguda damunt un escambell mostrant el Fill
que sosté assegut a la falda. El rei Melcior, despullat dels vestiments daurats i sense corona apareix agenollat i en actitud
adorant i suplicant als peus de Maria i del Nen. Darrere d’ell hi
ha Gaspar i Baltasar dempeus esperant el torn i abillats encara amb el vestit daurat i tocats amb la corona.
Actualment, el grup està mutilat, puix només hi ha les figures dels reis. La figura de Maria amb el Nen no hi és. No
sabem des de quant falta, però creiem que va desaparèixer
del 1930 ençà, durant el temps que el retaule restà relegat a
la girola sense cap protecció. De fet, en les fotografies del
Fons Mn. Eduard Solé, fetes per ell abans de la guerra civil
de 1936-39, mentre el retaule era al presbiteri presidint la

Adoració dels Mags.

Somni dels Reis Mags.

catedral i protegit per les reixes, l’escena apareix completa
amb els tres reis, la Verge Mare i el Nen. L’escena respon al
text de l’evangeli de Mateu: “Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre eius, et procidentes adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera,

aurum, tus, et myrrham. » (Mt 2, 11). I als textos apòcrifs :
« Aleshores van veure els mags el Nen amb la seva Mare,
Maria, i van treure dons de llurs cofres : or, encens i mirra ».
(Protoevangeli de Sant Jaume, XXI, 3). « Mentre avançaven
pel camí se’ls aparegué novament l’estrella i els anava al
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davant servint-los de guia fins que arribaren al lloc on era el
Nen. En veure l’estrella, els mags s’ompliren de goig. Després
entraren a la casa i trobaren el Nen assegut a la falda de la
Mare. Aleshores obriren llurs cofres i donaren a Josep i a
Maria molts de regals. (…) I finalment, el primer li féu una
ofrena d’or; el segon, una d’encens, i el tercer, una de
mirra”. (Evangeli del Pseudo Mateu, XVI, 2).4
4. Somni dels Reis Mags.. Escena força curiosa que representa els tres reis mags posats en un llit, sota un cortinatge que
representa, amb el recurs a la “pars pro toto”, una cambra de
dormir caracteritzada pel seu exagerat esquematisme. És així
que pren tot el relleu el llit amb els tres reis que s’hi estan ben
estesos amb la corona posada. Inevitablement ens ve a la
ment l’escena del Somni dels Reis Mags del capitell romànic
d’Autun, a la Borgonya, on també apareixen els tres reis gitats
en un mateix llit i amb les testes coronades. La representació
del somni ve justificada en les paraules de l’evangeli canònic:
“Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per
aliam viam reversi sunt in regionem suam”. (Mt, 2, 12). I
també dels apòcrifs: “I tenint intenció de tornar a Herodes,
van rebre mentre dormien l’avís d’un àngel de no fer-ho. I aleshores van adorar el Nen plens de joia i tornaren a la seva terra
per un altre camí” (Evangeli del Pseudo Mateu, XVI, 2).
B. Iconografia dels Reis Mags al retaule de Sant Josep
El retaule barroc de Sant Josep, construït el 1727 a despeses
de Josep Melià, beneficiat de la seu, mostra al carrer dret
l’escena de l’Adoració dels Reis amb Josep, Maria i el Nen
aixoplugats vora les restes d’una arquitectura clàssica amb
arc de mig punt i capitell corinti.
L’escenari és una campanya àmplia, plantada d’arbres i tancada al fons per una serralada, damunt la qual, centrada, hi
ha l’estrella brillant. Maria està asseguda damunt un escambell i avança el Nen amb els braços el rei Melcior, agenollat i
en actitud de besar el peu esquerre del Nen, que pren delicadament amb la mà dreta.
Darrere la Verge hi ha sant Josep dempeus amb les mans al
bàcul i la ment concentrada, admirant-se de l’adoració de
Melcior, que ja ha ofert l’or. Darrere Melcior hi ha els altres dos
reis dialogant, portant a les mans l’encens i la mirra. Gaspar,
en posició frontal i actitud reverent, mostra el Nen a Baltasar,
posat d’esquena i amb el cap girat cap a la Mare i el Nen. Al
costat dret del quadre, al fons, hi ha la mula i el bou, amb
expressió admirada, posats sota una teulada malmesa.
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Els reis representen alhora les tres edats de l’home i les tres
races diferents: Melcior, vell i de raça blanca; Gaspar, adult i
de raça àrab; i Baltasar, jove i de raça negra. Cada rei porta el
seu present dins una copa d’orfebreria d’estil renaixentista.
La composició és feta segons dues línies diagonals
paral·leles, la primera de les quals és ocupada, de dalt a baix,
per les figures de sant Josep, la Verge amb el Nen i el rei
Melcior; i la segona, des de baix, per Baltasar, Gaspar i l’arbreda, amb el punt de fuga posat en la muntanya alta de
l’horitzó. Les dues diagonals vénen partides des de dalt per
l’estrella resplendent que emet tres raigs de llum a la terra.
El quadre, pintat a l’oli sobre tela i realitzat pels volts del
1525, és obra del pintor Baltasar Gui,5 conegut pels estudiosos de l’art amb el nom convencional de “mestre de
Balaguer” pel fet que la capital de la Noguera guarda una
sèrie de taules que són obra indubtable del mateix artista
que va fer les pintures del retaule de Tortosa.6
Aquesta pintura de l’Adoració dels Reis, com les altres que es
veuen al retaule del sant Patriarca (Anunciació, Adoració dels
Pastors, Pentecosta i Dormició de la Mare de Déu), procedeix
del retaule renaixentista que havia contractat amb Gui per a
la capella dels Garrets Esteve de Garret, ardiaca de Borriol i
més tard ardiaca major, rector de Gandesa i Flix, diputat del
General de Catalunya, vicari general del bisbe Alfons
d’Aragó i síndic del Capítol en diferents corts del Principat.

1 Hem pogut examinar millor les impostes, frisos i capitells historiats
en les fotografies que van fer-se durant la restauració de les naus de
la catedral, documents gràfics que estan en poder del Capítol i que
ha recollit parcialment Victòria Almuni en la seva tesi doctoral
recentment publicada La catedral de Tortosa als segles del gòtic, 2
vols. (Benicarló, 2007).
2 José MATAMOROS, La Catedral de Tortosa, pp. 137-138.
3 Cfr. també Evangeli àrab de la Infantesa, VII,1; Liber de Infantia
Salvatoris, 89-91.
4 Evangeli àrab de la Infantesa, VII, 1; Liber de Infantia Salvatoris,
92; Evangeli armeni de la Infantesa, V, 10, on apareixen els noms
dels reis mags –Melkon, Baltasar i Gaspar-, i X, on es descriu amb
luxe de detalls el viatge dels mags, llur comitiva fastuosa, l’arribada
a Jerusalem i la trobada amb Herodes.
5 Joan-Hilari MUÑOZ I SEBASTIÀ, Els Garret i la capella de
l’Assumpció de la catedral de Tortosa, dins “Butlletí Arqueològic”, V,
25 (2003), pp. 301-316.
6 Joaquim GARRIGA, El retaule de l’església de Sant Salvador de
Balaguer. El Mestre de Balaguer (s. XVI), dins “Balaguer. Museu
Comarcal de la Noguera”, 1995, pp. 9-19.

U R G E L L

L’ epifania de la portalada de
Santa Maria d’Agramunt
per JAUME MAYORAL

“Després d’haver nascut Jesús a Betlem de la Judea,
en temps del rei Herodes, uns mags vinguts d’orient
arribaren a Jerusalem…
Entraren a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva
mare, i, prosternant-se, li van fer homenatge; després
obriren els seus tresors i li van oferir presents: or,
encens i mirra”
Mateu 2, 1 i 11

Vista general.

A

questa és l’escena que podem contemplar en la portalada principal de l’església de Santa Maria d’Agramunt
(comarca de l’Urgell) una església de planta basilical de tres
naus i sense transsepte, construïda entre les darreries del
segle XII i els primers anys del XIII. Una joia de l’arquitectura
del darrer romànic del bisbat urgellenc, i que mereix la nostra visita per poder gaudir d’un art ple de simbolisme i bellesa cap al misteri del Trascendent. És en la façana occidental
on trobem una magnífica portalada que està presidida per la
imatge de la Mare de Déu amb el Nen, una imatge que
apunta a una “Maiestas Domini”, la Verge està coronada i a
la vegada es realça la seva maternitat divina, a la seva mà
dreta mostra una esfera, símbol del poder universal, encara
que també podria ser una poma que la presentaria com la

“Nova Eva” ,als seu costat dos moments de la història de la
Salvació que enquadrem en la litúrgia del cicle de l’Advent Nadal i també en el cicle marià: al costat de la dreta
l’Anunciació i al costat de l’esquerra l’Epifania.
És curiós que dins de la mateixa església hi trobem un capitell
que també aplega la mateixa escenificació, situat en segon
lloc de la nau central pel costat de l’epístola, amb algunes
diferències d’elements; i sembla que realitzada posteriorment
al grup escultòric de la portalada. Però ja ens permet d’adonar-nos de la importància del tema - temes en la iconografia
religiosa del segle XIII, Tornant a la portalada d’entrada al
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Portalada de Santa
Maria d’Agramunt.
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per presentar les seves petites arquetes plenes del millor
homenatge a Déu que és la fe i la devoció a Maria, tal com
tenien els gremis i la gent de les contrades d’Agramunt i que
podem veure i llegir en els goigs a la Mare de Déu dels Socors
“Pelegrinatges nombrosos
de tots els pobles d’Urgell,
sots vostre blavís mantell
acudeixen pressurosos
per obtenir bona anyada
i salut d’ànima i cos”1.

Epifania detall.

temple agramuntí, si contemplem l’escena de dreta a esquerra queda ben reflectit un guiatge espiritual des de l’Advent on
s’anuncia el Messies, al moment central del seu Naixement i,
per cloure el cicle, l’Adoració dels Reis Mags.
Aquest petit tríptic que il·luminava els fidels que entraven a
l’església, està datat l’any 1283, així consta sota la imatge de
la Verge, un grup escultòric que va ser pagat i ofert a l’església per part del gremi dels “textores Acrimontis”, els teixidors
d’Agramunt (amb tot, diferents estudiosos parlen de vàries
hipòtesis de la datació, construcció i autoria de l’obra).
Tornant a l’escena de l’Adoració, veiem els Reis representats
de la manera que era habitual en el romànic i inicis del gòtic,
els tres reis que simbolitzen les tres edats de la persona; així
el rei Melcior és el rei de més edat, té una barba més poblada, agenollat i amb la corona fora del cap, ofereix el seu
homenatge i present al Fill de Déu, després el segueix el rei
Baltasar que simbolitza l’edat jove, sense barba i amb un rostre de fisonomia més jove; tanca la composició el rei adult,
que té certa barba i que també porta el seu present entre les
mans. Una Epifania que com a teofonia ens il·lumina també
el paper de Mediadora i Corredemptora de la Mare de Déu.
Com dèiem, hem de fer una lectura teològica que abraça els
tres moments de la composició; però és el de l’Epifania el que
ens permet de parlar d’una humanitat que vol ordenar-se cap
a Déu, a través del Fill de Déu i de la Verge Maria; ambdós
porten corona (no és així en el capitell de l’interior del temple). Tota una humanitat que es descobreix davant la divinitat

Volem recollir una hipòtesis que recull l’historiador Josep
Maria Planes2 i que per poder opinar haureu d’anar fins a
l’església agramuntina i en el moment d’accedir al temple
aixecar la vista, sota el conjunt de l’Epifania hi trobem una
representació, també carregada de simbolisme i de teologia,
tots sabem que l’escultura i la pintura de l’Edat Media eren
vertaderes catequesis per als fidels, sota els personatges dels
Reis Mags hi trobem dues òlibes que semblen clavar les seves
urpes en una mena de dracs, i com ens diu Planes les òlibes
podrien ser el símbol de la saviesa divina que guanya a l’esperit del Mal i les seves forces malignes, no podem obviar
que els Reis també eren anomenats savis, trobaríem també
una unitat del simbolisme, la saviesa divina i la vertadera
saviesa humana guanyadores de les forces del Mal i de la foscor, els mussols són uns animals que veuen en la foscor i els
seus ull oberts són una visió de tot allò bo i dolent.
Cal apuntar que en els darrers anys l’església parroquial
d’Agramunt està en una fase de restauració, amb tot un pla
director d’actuació, que ens permetrà de valorar i admirar
encara més la seva riquesa, no sols patrimonial i històrica,
sinó també artística i iconogràfica.
Agraïm l’ajuda de Mn. Manuel Pal i les observacions fetes pel
professor de la Universitat de Lleida Francesc Fité.

1 Fragment dels Nous Goigs a llaor de Nostra Senyora dels Socors,
adaptació de Mn. Manuel Pal 1981, d’un text compost per Mn. Joan
Pons de l’any 1935.
2 Recomanem la lectura d’aquest llibret per poder copsar amb més
profunditat la riquesa en tots els sentits (arquitectònic, simbòlic,
artístic) de la portalada, es tracta de Santa Maria d’Agramunt i les
seves portalades. Aproximació Històrico - Artística, de Josep Maria
Planes i Closa (Agramunt 1986).
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L’ epifania del retaule major de la
catedral de Vic
per JOAN VALERO MOLINA

A

la girola de la catedral de Vic es conserva, amb notable
discreció, una de les produccions més importants de
l’escultura gòtica catalana, el retaule major que fins a dates
no gaire llunyanes havia regit l’altar major de la seu. La magnitud d’aquesta obra, contractada l’any 1420 entre el canonge Bernat Despujol i l’escultor gironí Pere Oller, obligà el
mestre a traslladar la seva família i el seu equip de col·laboradors a Vic. Vuit anys després, un protocol notarial certifica
la finalització definitiva de l’obra, de manera satisfactòria per
a les dues parts.
Deixant de banda l’elevat nivell artístic del retaule, mancat
gairebé de les oscil·lacions qualitatives habituals en aquest
gènere d’obres –que solen ser imputades a la intervenció
d’ajudants -, la rica lectura iconogràfica que se’n desprèn
obre un ampli ventall de consideracions que s’estenen vers
les fonts compositives utilitzades per l’artífex, les devocions
locals i particulars, i molt especialment la voluntat expressa
de Bernat Despujol, ja que no en va en el contracte s’especifica de manera explícita que a ell correspon la tria de sants i
escenes.
Aquí fixarem la nostra atenció en una de les escenes narratives, l’Epifania. Un dels primers trets que ens crida l’atenció
és el gairebé total emplenament de l’espai disponible, acusant un horror vacui per part de l’escultor que es confirma en
els altres plafons del retaule, i que esdevé una característica
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Detall de l’Adoració dels Mags.

identitària present en tota la producció de l’imaginaire, especialment en els relleus de petit o mitjà format.
En un primer pla hi veiem la Verge agenollada que agafa
delicadament l’infant, mostrant-lo al rei, que en senyal d’a-

Conjunt del retaule
major.
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doració i humilitat també s’ha prosternat i ha deixat la corona a terra. El pessebre està conformat per un gran cabàs,
tallat primorosament per un Oller que aconsegueix “convertir” l’alabastre en vímet. En un segon pla, darrere del rei, els
seus dos companys, dempeus, semblen mantenir un cert diàleg, mentre un d’ells assenyala l’estel que els ha guiat fins
allà. L’altre costat també està ocupat per dues figures; a l’extrem un home barbat que podem identificar amb Sant Josep,
portador d’un recipient similar a un càntir. Al seu costat, una
figura jove, que per la seva indumentària sembla una dona
(no es pot descartar que es tracti d’un àngel), recull en un sac
ple de monedes el copó que ha entregat el rei més ancià. En
darrer terme, s’entreveu una estructura arquitectònica sostinguda per columnes, amb cobertura de teules.
Pot sorprendre el tractament secundari que rep Sant Josep
en aquest episodi. En realitat, a les darreries del gòtic els
artistes relegaren el sant a una situació de simple comparsa
o espectador en les Nativitats i Epifanies, cedint tot el protagonisme a la Verge i el Nen Jesús. En ocasions, fins i tot, la
seva figura adquiria un cert caràcter burlesc que transcendia
l’àmbit artístic, ja que també era expressat en alguns Goigs
coetanis. Encara haurien de passar molts anys perquè
l’Església reivindiqués enèrgicament la figura de Sant Josep.
Tret d’alguns elements singulars que més endavant seran
concretats, podem considerar que la composició emprada
per Oller s’adiu amb els models a l’ús dins la pintura i la
miniatura del gòtic internacional a Catalunya, destacant la
preocupació pel detall i l’anècdota. En aquest sentit, observem com l’acurada indumentària dels reis correspon a la de
l’alta noblesa de l’època. Curiosament, un dels reis porta la
corona sobreposada a un barret, una combinació d’atributs
amb què se solien distingir els prínceps francesos durant el
període baixmedieval. L’associació d’aquests dos elements
esdevé molt rara en les Epifanies gòtiques a la Corona
d’Aragó: els escassos exemplars coneguts ens remeten a la
pintura lleidatana (Jaume Ferrer II) i aragonesa (Blasco de
Grañén).
Un altre tret iconogràfic especial a destacar és la bola que
sosté l’Infant. Dins l’àmbit català només podem assenyalar
dos casos, tots ells posteriors (i pertanyents a àmbits estilístics allunyats d’Oller), inclosos en una escena propera, la
Nativitat o Adoració de l’Infant. Es tracta d’una taula tardana custodiada al Museu de Cleveland, atribuïda a Jaume
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Ferrer II, i de l’Adoració del conegut retaule del Conestable,
realitzat per Jaume Huguet.
Certs elements complementaris revelen la preocupació de
l’escultor per la representació dels més petits detalls, com
l’esperó del peu del rei agenollat. Trobem aquest interès
pels petits complements de caràcter anecdòtic per tot el
retaule, donant riquesa al contingut, alhora que, en ocasions, també serveix per mostrar l’excel·lència tècnica assolida per l’artífex.
Més singular encara és la posició de la Verge, a la qual no
es troben paral·lels contemporanis. En comptes de mantenir l’habitual postura sedent, la Verge està agenollada, en
contrapunt simètric amb la figura del rei ancià. I potser caldria cercar en aquest contrapunt el motiu d’aquesta particularitat, atès que en tot el retaule és present una manifesta voluntat simètrica en dos aspectes, que atenyen respectivament l’artífex i l’inspirador de l’obra. Per la banda del
primer, observem una clara tendència cap a l’equilibri en la
distribució dels personatges en les diverses escenes del
retaule, fins i tot en aquelles on la història narrada complica més aquest objectiu (excepte en la Vocació de Pere). En
aquest sentit es podria entendre la inclusió d’un personatge addicional (la jove o àngel) -també existent en altres
retaules coetanis- en oposició a les figures dels dos reis
dempeus.
Per la banda del segon, observem com la disposició dels
relleus del retaule defuig la lectura narrativa lineal, barrejant-se de manera aparentment inconnexa escenes relatives
als dos titulars del retaule, Sant Pere i la Verge, i incloenthi fins i tot una altra, el martiri de Sant Pau, que a simple
vista pot semblar aïllada i afegida. Per contra, Bernat
Despujol privilegia una ordenació simètrica, que podem
exemplificar en el segon registre del retaule amb la correspondència existent entre les dues escenes de martiri (de
Sant Pere i de Sant Pau, respectivament), o entre les dues
aparicions de Crist a Pere. També la disposició dels sants
dels muntants obeeix a uns criteris clars i meditats: totes les
santes ocupen el registre superior, en el mateix eix de la
gran figura de la Verge titular, mentre que els sants es troben en els registres mig i inferior, a l’altura de la imatge
central de Sant Pere. Tot plegat configura una obra estructurada, per part del canonge, a mig camí entre l’erudició i
l’esteticisme.

Aquesta breu lectura de l’Epifania del retaule també ens serveix per dur a terme una reivindicació de la importància d’aquesta obra d’art. Sorprèn que els estudis generalistes europeus no dediquin més que una succinta menció a la seva
existència; d’altra banda, també cal reconèixer que, a nivell
local, no hem sabut valorar prou una obra que ja s’havia
començat a posar de relleu a partir dels antics estudis de
Josep Gudiol, Agustí Duran i Sanpere i Eduard Junyent. I
estem parlant d’una peça que, per la seva envergadura i qualitat, pot ser equiparada amb les millors produccions del
gòtic occidental del segle XV.
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VIC

Capitell.

GILABERTUS. UN VIATGE DECISIU A LA DESCOBERTA
DEL ROMÀNIC.
Exposició al Museu Episcopal de Vic, fins al 4 de febrer
de 2008.
Ara fa cent anys que Catalunya va viure un dels períodes més
dinàmics i creatius de la seva història recent. L’acabat de
fundar Institut d’Estudis Catalans va emprendre l’estiu de
1907 una transcendent missió d’estudi de les terres
pirinenques limítrofs amb l’Aragó. En formaren part
prestigioses personalitats, entre elles el conservador del
Museu Episcopal de Vic Josep Gudiol, al costat de Josep Puig
i Cadafalch, Guillem M. de Brocà, Josep Goday i Adolf Mas.
Els resultats foren excepcionals, de manera que les
repercussions culturals esdevingueren intenses i de molt
llarga durada. Les obres que es donaren a conèixer llavors,
han fornit els principals fons de museus, com el del Museu
Episcopal Vic.
L’exposició Gilabertus. Un viatge decisiu a la descoberta del
romànic, comissariada per Eduard Riu-Barrera, ofereix al
visitant la possibilitat d’endinsar-se en l’experiència que van
tenir els membres de l’expedició de l’IEC, que en una primera

Apòstol Sant
Andreu.
Musée des
Augustins.

Membres de l’expedició.
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parada al Musée des Agustins
de Toulouse, van contemplar les
obres de Gilabertus, un dels
grans escultors romànics de
França. Per fer-ho possible i
reprendre l’esperit que els
inspirava, en l’exposició es
presenten algunes de les més
destacades peces del museu
tolosà. Són les obres del taller i
del mateix Gilabertus, mestre de
mitjans s.XII, considerat un dels
principals creadors del seu
temps al nostre continent. Les
creacions
de
Gilabertus
arribaren a Catalunya en
l’excepcional marededéu del
Claustre de Solsona, una rèplica
de la qual es podrà contemplar
conjuntament amb d’altres
peces del ressò de l’artista a les
nostres terres.
De Tolosa, els expedicionaris
s’enfilaren a l’alt Pirineu per la vall de la Garona i visitaren la
Vall d’Aran, per passar a la Vall de Boí i a la Ribagorça, En
aquestes contrades documentaren a fons els temples antics i
el mobiliari que contenien en fotografies, croquis i notes, els
originals dels quals també es presenten a l’exposició, alguns
d’ells de forma inèdita. La informació que obtingueren ha
estat determinant per a la reconeixença històrica de l’art
romànic català i europeu, especialment pel que fa a la
pintura mural i a l’escultura en talla, de la qual el MEV
conserva el Davallament d’Erill, un del conjunts més
importants de l’escultura romànica europea del s.XII

Noticiari
BARCELONA
MANUEL CUSACHS – L’ARMARI BLANC: 33 CATALANS
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
14 novembre - 16 desembre 2007
Un Armari Blanc guardava en l’interior la curiositat del nostre artista quan era un infant, de la mateixa manera que
guardem al pensament imatges que el temps mitifica.
Aquesta curiositat ha portat Manuel Cusachs, amb el pas
dels anys, a conèixer de prop persones admirades i valorar el
respecte d’amics que són, en part, els components d’aquest
recull.
L’exposició, que tenim una altra oportunitat de visitar fins el
10 de febrer a l’Ateneu Caixa Laietana de Mataró, consta de
33 escultures en bronze de personatges i amics de l’artista,
tots ells dins l’àmbit de la llengua catalana. Ens podrem trobar cara a cara amb poetes com Salvador Espriu i Miquel
Martí i Pol; amb escriptors com Josep Pla, Oriol Pi de
Cabanyes, Joan Fuster i Baltasar Porcel; i amb altres rostres
que ens poden resultar més familiars: com el de Josep M.
Flotats, Lloll Bertan, Raimon, etc. També es mostren alguns
dels dibuixos realitzats durant el procés escultòric.

JOSÉ MARÍA VIDAL-QUADRAS – POETA DEL CONTRALLUM
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
15 novembre - 16 desembre 2007
Per primer cop s’ha dedicat una exposició antològica a aquest artista barceloní, considerat per antonomàsia el pintor que
va mantenir la tradició academicista catalana en un període
protagonitzat per les avantguardes encapçalades per
Picasso, Miró o Dalí. Els seus contrallums, els seus paisatges,
i sobretot els seus retrats es troben en gairebé totes les institucions i col·leccions de Catalunya.
La comissària de l’exposició ha estat la reconeguda Dra.
Isabel Coll Mirabent, professora titular d’Història de l’Art de
la Universitat de Barcelona, que durant deu anys ha estat
recopilant informació per a l’elaboració del catàleg raonat
d’aquest prolífic pintor José María Vidal- Quadras. Poeta del
Contrallum (Bustamante Editores).
JOANA ALARCÓN

JOANA ALARCÓN
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PESSEBRES A LA PIA ALMOINA
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
19 desembre 2007 - 13 gener 2008
Com cada any el Museu Diocesà de Barcelona i l’Associació
de Pessebristes de Barcelona ofereixen als visitants la ja tradicional exposició de pessebres a la Pia Almoina. En aquesta
ocasió, amb motiu del centenari del naixement de Josep
Maria Brull i Pagès (Ascó 1907 - Ripollet 1995), vol retre un
sentit homenatge a aquest excel·lent escultor i dibuixant,
sobretot en la seva vessant de figurista.
D’ell podem dir que és un dels artistes que més bé representa l’escultura del noucentisme i el seu esperit mediterrani.
Sorprèn la seva gran facilitat per treballar amb diferents
materials; emprant des de la terra cuita fins la pedra o el
marbre, i amb qualsevol format i grandària.
En la seva faceta de ceramista utilitzarà sobretot dues tècniques: la terracota i el gres, arribant a ser un veritable expert
en la realització de figures de pessebre, molt realistes i amb
un caràcter popular molt accentuat en la seva primera producció, segurament per influència de l’obra de Ramon
Amadeu, a qui Brull admirava. En aquestes figures hi posa un
sentiment profund, com si a cadascuna d’elles deixés unes
engrunes del seus sentiments més íntims: amor, bondat i una
pau que va de dins a fora perquè és autèntica.

Entre els pessebres originals destaquem els confeccionats per
al gremi de Fabricants de Sabadell el Pessebre del paraire, els
dels Caputxins de Sarrià, una Anunciata i Naixement per als
pessebristes de la parròquia de Betlem, i un Naixement per
l’Associació de Pessebristes de Barcelona entre d’altres.
JOANA ALARCÓN
EUROPA EN ART. DEL ROMÀNIC AL RENAIXEMENT
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
20 desembre 2007 - 30 març 2008
Amb aquesta exposició el Museu Diocesà de Barcelona vol
participar en la commemoració del 50è Aniversari del Tractat
de Roma. En ella es presenta una seixantena d’obres d’art
inèdites, que abracen des del Romànic al Renaixement i que
procedeixen de diversos indrets d’Europa. L’acurada selecció
es deu a la tasca del comisari el Dr. Antoni José i Pitarch, catedràtic d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona.
La contemplació d’aquestes obres d’art és un bell recordatori
del passat europeu. Un passat que als europeus ens ha de fer
sentir orgullosos. Tal com diu l’eurodiputat Ignasi Guardans i
Cambó en el pròleg del catàleg de la mostra: «És per això
que el nou Tractat de Lisboa, aquest nou text que substitueix
a la no nascuda Constitució europea, afirma en el seu Preàmbul que els Caps d‘Estat i de Govern han
acordat allò que
segueix, tot inspirantse en l‘herència cultural,religiosa i humanista d‘Europa, a
partir dels quals s‘han
desenvolupat els valors universals dels
drets inviolables i inalienables de la persona humana, la
democràcia, la igualtat, la llibertat i l‘Estat
de Dret».
JOANA ALARCÓN
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Noticiari
HUGUET. LLUM DEL MEDITERRANI
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
15 gener 2008 - 17 febrer 2008
Organitzada per Caja Mediterráneo i el Museu Diocesà de
Barcelona, l’exposició “Huguet – Llum del Mediterrani” presenta una quarantena d’obres de la pintora barcelonina
Maria Teresa Huguet. Pintures que han estat exhibides el
passat mes de desembre a la Galerie Thuillier de París.
Maria Teresa Huguet és deixeble del gran pintor Ramon
Rogent i destaca pel seu extraordinari domini del color. Ha
realitzat nombroses exposicions a Catalunya, Aragó, València,
Andalusia, Galícia, Portugal, França, etc. Ha estat mereixedora de premis com els de l’Ajuntament de Tiana (1999) i, més
recentment, l’Arte Fama de Torremolinos (2007).
Els quadres que es poden veure a la Pia Almoina de Barcelona
reflecteixen la particular visió de la pintora de diversos indrets
de Catalunya i els seus sentiments vers el món del circ, en un
exprés homenatge a Pablo Picasso. El públic francès que ha
pogut contemplar l’obra d’Huguet – Estrasburg, Lille,
Montpellier, etc.- es sent atret per l’extraordinària força lumínica que la pintora aconsegueix reflectir en els seus quadres;
força que ella sap transmetre de forma càlida, mai
abassegadora, fruit dels seus orígens mediterranis.
JOANA ALARCÓN

BORONAT. EL REDESCOBRIMENT DELS COLORS DE LA
MEVA PALETA
Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina)
31 gener 2008 - 24 febrer 2008
El Museu Diocesà de Barcelona presenta l’exposició
“Boronat – El redescobriment dels colors de la meva paleta”
que abraça una cinquantena d’obres del pintor barceloní
Antoni Boronat, fruit de la recuperació de la visió dels colors
després de passar per les mans del Dr. Rafael Barraquer. A ell
i al seu equip mèdic li dedica la mostra.
Antoni Boronat i Saco (Barcelona 1936) es formà a l’Escola
de Llotja de Barcelona entre 1954 i 1963, junt amb altres
grans artistes. A més de la pintura, ha conreat l’escultura en
fusta. Les seves obres són presents a colhleccions d’Europa i
dels Estats Units. És membre fundador dels grups "Taca" i
"Els Coloristes".
Els quadres que es poden veure a la Pia Almoina de
Barcelona reflecteixen la particular visió del pintor de diversos indrets del continent europeu, en un esclat de llum i de
color com a conseqüència dels molts anys que ha patit una
defectuosa visió, ara recuperada plenament. La diversitat de
temes que ha realitzat el “renascut” pintor ens donen tota
la mesura de la vàlua d’aquest artista amb més de cinquanta anys de professió al darrera. Arreu on exposa Antoni
Boronat menta amb
orgull els dos indrets
més emblemàtics per a
ell, Blanes i Santa
Coloma de Gramenet.
Així no és d’estranyar la
presència en l’acte
inaugural de Bartomeu
Muñoz Calvet, alcalde
de Santa Coloma de
Gramenet.
JOANA ALARCÓN
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RECULL DE GOIGS DEDICATS A SANT ANTONI MARIA
CLARET
Col·lecció de Goigs de la biblioteca
Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
durant els mesos de febrer i març 2008
La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona ha
organitzat aquesta singular exposició en el context de la celebració de l’Any Claret i del Bicentenari del Naixement del
Pare Claret. Com diu d’ell Josep. M. Martí i Bonet al pròleg
del catàleg de l’exposició: «Fou molt valorat també pels nostres pobles que amb entusiasme cantaven «Claret, guieu
nostra vida per camins de santedat» o «La llavor per vós
(Claret) sembrada, feu que arreli en cada cor». Així consta en
les estrofes dels goigs que hi ha en el recull de trenta-sis
reeditat per la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de
Barcelona, amb motiu del bicentenari del naixement del
sant. Dita publicació ha estat elaborada per les bibliotecàries
de l’esmentada institució: Isabel de Colmenares Brunet i
Imma Guzmán Fernández.
En cada un dels goigs consta: els noms dels autors de la
lletra, música, il·lustracions, retall d’història, editors, topònims, advocacions, agrupacions, impressors... Entre aquests
últims cal esmentar la Tipografia Martí de Terrassa amb
catorze edicions. Sant Antoni M. Claret fou proclamat per
lliure votació “patró del gremi tèxtil-llaner de Terrassa amb
l’oposició no pas violenta dels obrers teixidors contra els
industrials patrons. Aquests darrers volien que Sant Pau
continués el patronatge. Era ben cert que el nostre Sant
Antoni M. Claret era molt més popular. Potser recordaven
els viatges pels pobles de Catalunya amb un simple
mocador de farcell.
JOANA ALARCÓN
TARRAGONA
Ens complau fer referència a TAÜLL, de la revista APLEC DE
TREBALLS del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,
publicació que ha anat prenent importància especialment
per l’interés de les notícies i treballs sobre temes d’aquella
comarca.
De l’Index temàtic, pel que fa a temes sobre art i patrimoni,
cal destacar que en l’Aplec nº 22 de l’any 2004, Jaume Felip
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Sánchez escriu sobre “ Una obra inèdita del pintor Isaac
Hermes al Museu Marès de Montblanc “ (p.89-91) i Ramon
Ribera Gassol publica : “ Dues escultures pobletanes i l’enrajolada. Museu Santacana de Martorell “ (p.93-99).
En l’Aplec nº 23 de l’any 2005, Gabriel Serra Cendrós tracta
sobre “ Una obra desconeguda d’Isidre Espinalt: La imatge
de Sant Francesc Xavier “ (p.175-178).
I en el nº 25, corresponent a l’any 2007, hi figuren dos treballs sobre patrimoni artístic religiós de la Conca, un de
Ramon Ribera Gassol: “ Aportació escultòrica de Frederic
Marès al retaule major de l’església de Santa Maria de
Montblanc, 1952-1956 “ (p.192-202) i l’altre de Sofia Mata
de la Cruz : “ El retaule de Sant Martí, bisbe de Tours, de
Vilaverd . Conca de Barberà “ (p.211-214)
GIRONA
DESCOBERT A GIRONA EL TESTAMENT D’ARNAU
CADELL, ESCULTOR DEL CLAUSTRE DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
L’arxiver diocesà de Girona, Josep M. Marquès i Planagumà
(†8-XI-2007), va descobrir a inicis de 2007 el testament
d’Arnau Cadell, el primer artista català amb nom conegut,
que deixà esculpida la seva signatura als relleus del pilar
nord-est del claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès;
del fet se’n feren ressò alguns mitjans poc després de la troballa. La localització del document, datat el 13 d’octubre de
1221, revesteix importància per tal com revela que l’escultor
testà (i probablement morí) a Girona, indret on es troba un
altre claustre -el de la catedral- que la historiografia ha relacionat amb seguretat amb els mateixos tallers que treballaren al claustre de Sant Cugat i on, per tant, intervingué
també el mateix Cadell. Els claustres de Girona i de Sant
Cugat, tots dos de la darreria del segle XII i amb evidents
connexions estilístiques, constitueixen un dels conjunts més
brillants de l’escultura romànica catalana. El document es
troba entre els pergamins de la Pia Almoina del Pa de la Seu
de Girona per raó d’unes deixes del testador que havien
revertit en la dita institució. Es preveu que l’edició completa
del text, establerta poc després de la troballa pel propi Josep
M. Marquès, aparegui publicada en el proper volum de la
Miscel·lània Litúrgica Catalana.
ARNAU CADELL

Glossari
BIENNAL.- S’anomena així una
exposició d’arts plàstiques celebrada cada dos anys, generalment
d’abast internacional. Són molt
importants les de Venècia (1895),
París (1959) i Sao Paulo (1951).
BIGA.- Element constructiu que serveix per a suportar les càrregues
provinents de murs, sostres, pilars i
d’altres integrants d’una edificació
que no pressionen directament
sobre murs, pilars o arcs .Els materials constitutius d’aquests elements
són la fusta, macissa o composta de
peces encolades, el ferro o acer en
formes simples o compostes laminades en calent i el formigó armat que
es presenta en peces de secció rectangular o en forma de T o doble T,
les primeres encofrades directament
en l’obra i les altres procedents de
tallers de prefabricació.

BIGUETA.- Rep aquest nom, la
biga destinada a rebre càrregues
menys importants, com per exemple suportar un tram de sostre conjuntament amb un revoltó i una
altra bigueta. Són de secció més
petita que la biga o jàssera pròpiament dita. El material és divers,
igual que el de les bigues. La bigueta de formigó armat més usada
actualment és la pretesada en la
qual, l’armadura d’acer immersa en

el formigó, rep prèviament una elevada tensió mecànica.

mètrics en alternància entre buits i
plens.

BIOGRAFÍA.- Gènere literari que
tracta de la història de la vida d’alguna persona destacada en algun
aspecte (prestigi, ressó públic, activitat social, cultural, religiosa, científica, artística, literària...)

BIZANTÍ.- Adjectiu que s’aplica a
allò referent a la ciutat de Bizanci o
a l’Imperi bizantí. També es diu de
coses, postures o discussions exagerades.

BIRRET.- Es diu del capell que
correspòn als prelats i doctors.
També s’aplica al capell o bonet
per a ús dels eclesiàstics.
BISELL.- En peces planes de construcció o decoració, es diu del cantell escapçat en biaix. Quan aquest
treball de xamfranar, s’aplica al
vidre o cristall, s’anomena bisellar.
BISTRE.- Colorant que s’obté
bullint sutge procedent de fusta,
amb aigua. És d’una tonalitat
fosca, tirant a groguenc. Va usarse molt en el segle XVIII en aiguades, pels artistes i té la propietat
de conservar bé el seu color.
BITLLETS.- Ornament usat en el
romànic. Sanefa que porta en
relleu, daus i altres elements geo-

El terme correspòn , en el nostre
cas, a l’art desenvolupat des dels
segles IV al XIV en els territoris de
l’Imperi Bizantí. Un art reflex d’una
monarquia teocràtica i de caràcter
religiós, dogmàtic i cortesà, amb
notable influència en l’occident
cristià i romànic i així mateix , a
Rússia i als Balcans.
Sobretot en Arquitectura, afegeix
elements procedents de la Síria a
una base ja existent romana i paleocristiana. Des del principi, en les
grans construccions, empra procediments i gustos orientals que indiquen originalitats estilístiques amb
voluntat d’ometre o marginar les
tradicions llatines, conservant
però, la estética clàssica.
Des dels aspectes formals, en l’arquitectura religiosa bizantina, és característica la forma de creu grega,
la cúpula semiesfèrica sobre planta
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Santa Sofia.
Secció
longitudinal.

Santa Sofia.
Secció
transversal.

Constantinoble.
Santa Sofia.
Planta.

quadrada, amb la consegüent aparició de les petxines i l’alternància de
buits i plens (murs macissos i arcuacions apoiades en columnes de
marbres de colors i capitells de forma diversa- prismàtics, piramidals,
semiesfèrics...). També s’usen les finestres geminades.Destaca la decoració fastuosa, produïda per la riquesa i abundància del mosaic o per
la pintura en murs i altres elements
constructius i l’abundant ornamentació d’entrellaços d’elements vegetals i de fauna, constrastant amb el
naturalisme de l’art clàssic.
Pel que fa a l’espai, en l’arquitectura
bizantina apareixen notables innova-
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cions respecte a les precedents. S’exalta el tema de la basílica paleocristiana, el ritme de l’esquema longitudinal s’accelera. Els plans espacials
anteriors es substitueixen per un tapís de colors centellejant i el revestiment cromàtic emfasitza l’horizontalitat per la seva disposició en fris continu i el seu color.
Quan es tracta d’edificis de tema
central, especialment a les esglésies
de Sant Sergi i Bacchus, Santa Sofía
de Constantinoble i Sant Vital de
Ràvenna, passa quelcom semblant:
l’espai es dilata. A Santa Sofia es
produeix com un moviment centrífug, que obre, enriqueix i dilata l’es-

pai interior. A Sant Vital, la voluntat
espacial consisteix en dilatar l’octògon central, a desenvolupar indefinidament la forma geomètrica tancada i recollida. Amb el revestiment
de mosaic de tots els murs
s’anul·len els factors de massa i de
sosteniment. L’envoltori mural esdevé un mantell de matèria subtil, dolça i superficial.
L’època d’esplendor de l’estil, correspòn als segles VI i VII i més
tard, entre els segles X i XIII. Cal
reiterar que els monuments típics
de l’arquitectura bizantina són:
Santa Sofia, Sant Vital i la basílica
de Sant Marc de Venècia.

ment inert. Màxima qualitat i molt
usat; blanc de zinc, molt usat en totes les tècniques pictòriques: grasses, aquoses i seques.

Ravenna. S. Vital,
cor l’emperador
justinià (detall).

Ravenna. Sant Vital. Planta.

BLANC.- Materia colorant blanca.
Son pigments importants en pintura: el blanc d’antimoni, cobrent i
molt estable; el blanc de calç calç
apagada amb aigua o sigui, carbonat de calci (combinació de l’òxid de
calci amb l’anhídrid carbònic de l’aire) S’usa per emblanquinar; blanc de
plom o blanquet pigment constituït
per la cerussa, molt cobrent i estable a la llum. (és una mescla de carbonat bàsic i part de carbonat neutre de plom). Excel·lent per a la pintura a l’oli però progressivament en
desús per la seva toxicitat; blanc
d’Espanya; blanc de titani, molt cobrent, estable a la llum i química-

BLANQUEJAT.- Emblanquinat. És
el resultat de donar a paraments i
sostres d’una construcció, una o
més mans de calç bullida i aclarida
amb aigua. També es diu de la
crosta que es forma degut a les
moltes vegades d’emblanquinar.
BLASÓ.- Ensenyament o estudi
per comprendre el significat dels
escuts d’armes segons unes regles
i també per descriure’ls segons uns
mots i uns termes apropiats. Inicialment es referia a l’escut d’armes d’ús en època medieval, després als signes distintius pintats
que poden figurar-hi i finalment, la
ciència o l’art que en descriu les
formes i n’expressa el sentit.
Als inicis, trobem emblemes de cavallers o de grups feudals. El blasó
acostuma designar el senyor d’una
terra, és personal. Vers l’any 1155
figura també en els segells. Posteriorment s’acoloreixen i apareixen
les normes que s’apliquen als escuts d’armes. Als inicis del segle
XIII es precisa i pren forma, la ciència heràldica. Els escuts d’armes
són hereditaris i s’usen pels ciutadans, pel clergat i pels oficis...
El blasó resta sotmès a unes regles
i a una terminologia particulars i
estrictes que afecten a:
• la divisió de dalt a baix de l’escut
en tres parts. cap, centre i extrem
o punta. Figurant-nos que l’escut
es disposa sobre el braç esquerra, el
costat dret és el situiat a l’esquerra

de l’observador i l’esquerra és el
costat situat a la seva dreta.
L’escut dividit en tres parts és tercejat i el dividit en quatre parts o
quarters es diu quartejat..
• Els elements pintats –esmalts –
que serveixen per diferenciar les
divisions de l’escut, són en nombre
de 9 i de tres classes: metalls -or i
plata-, colors--,blau, roig, verd,
negre i violeta- i pells--marta i hermini-En els escuts amb figuració en
negre, cada un dels esmalts es
representa per un signe convencional.
• En l’escut s’hi poden representar
també, mobles o càrregues,, com
per exemple, reforços metàl·lics,
barres (en sentit transversal), bandes o faixes (en diagonal) o pals
(verticals). Des dels inicis hom hi
troba també, figuració zoomòrfica
(lleó, àguila, dragó...)
Elements especials com la creu,
són mobles honorables.
Seguirà...
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