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SEBASTIÀ

Editorial

Pentecosta, un llenguatge vibrant i entenedor
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

E

l bon poeta mossèn Camil Geis (1902-1986), l’any 1985 escrivia un bonic poema en el qual resumia l’esclat de la
Pentecosta:
“Era aquell jorn que foren batejades
per l’Esperit, amb foc, totes les llengües,
i a la més ruda parla s’abellia
la Bona Nova”

Això és el mateix que dir: gràcies a la vinguda de l’Esperit Sant flamejant, tots els que el reberen foren batejats, transformats,
i àdhuc ho foren les llengües —expressió sublim del geni dels pobles—. També l’art cal que sigui l’expressió o llengua de la
comunicació de la bellesa. Ens imaginem que el dia de la Pentecosta tot el bo fou batejat. Des d’aquella memorable jornada, l’Esperit Sant esdevingué l’inspirador i motor de tot el que és bonic, formós i noble per a aquells que formen el mateix
“temple de l’Esperit Sant”, la nostra estimada Ecclesia que nasqué en aquell jorn.
Tot, en ells (els apòstols, deixebles, Maria, Mare de Jesús, i les bones dones que ajudaren Jesús), fou abrandat per la flama;
igualment ho foren llurs llengües, i àdhuc el llenguatge de l’art que es féu des d’aquell moment transmissor sublim de la
bellesa dels grans misteris divinals. El mateix art cristià, en aquell bufec de l’Esperit Sant, en rebé un fèrtil impuls creador, i
així podem dir que la bellesa es fusionà amb la flama, i, com el poeta assevera, la mateixa “Bona Nova s’abellí” (es féu assequible i palpable); des d’aquell instant la bellesa i les llengües s’abraçaren amb la flamarada de “l’Esperit del Senyor que omplí
tota la terra”. “Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar. Els apòstols proclamaven en diverses llengües les
grandeses de Déu”. Els llenguatges es feren vehicles de les paraules de Déu: “No sereu vosaltres els qui parlareu, sinó que
parlarà en vosaltres l’Esperit del vostre Pare”. Les llengües eren diverses, però totes eren dòcils a la Bona Nova, i així es dignificaren. Els Fets dels apòstols ens diuen que el dia en què els jueus celebraven la Pentecosta, Jerusalem es farcia de pelegrins
de tots els indrets de la diàspora. Hi havia gent de disset nacionalitats, de diverses llengües i dialectes, i tots aquests pelegrins entenien els apòstols en llur propi llenguatge. I deien: “No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que
cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna?. Ben cert és que tots som iguals davant la Bona Nova.
L’evangeli és per a tothom. El mateix Déu es compromet sense límits a oferir la Bona Nova, i per això es fa Paraula i
Revelació”, tot emprant la riquesa dels llenguatges. Així aquests són dignificats.
Ens podem preguntar: fan honor a l’Esperit Sant els que negligeixen la llengua pròpia a l’hora de proclamar la grandesa de Déu?
Igualment ens podem preguntar: s’ha esvaït la comunicació de la Bona Nova en els temps actuals? Hi ha qui es manifesta molt
pessimista davant les estadístiques de les pràctiques religioses. El cristianisme —diuen— ha perdut la seva virtut de comunicar
l’evangeli. Les estadístiques poden ser certes, però cal llegir o descobrir allò que diuen els signes dels temps. Les esglésies potser tenen poca gent; però, com mai, alguns temples —vertaderes joies de l’art— atrauen milions de persones. Aquesta riuada
de gent busca l’art, la cultura, la història, però també entenen el llenguatge comú de l’art sacre. La bellesa s’identifica en els
misteris del nostre cristianisme. És un llenguatge eficaç i caldria que els gestors, els monitors i els guies d’aquests temples, amb
senzillesa però amb competència, oferissin, a més d’una informació cultural adequada, també notícies dels continguts de la nostra fe en l’art sacre. Tots aquests elements formen una mateixa i única realitat amb els béns culturals que atrauen tanta gent
encuriosida i pobles tan diversos. Aleshores podrem repetir: “Tots els sentim proclamar les grandeses de Déu en les pròpies llengües i cultures”. Així ens acostem a la Pentecosta, amb un llenguatge vibrant i entenedor pels homes i dones d’avui.
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BARCELONA

La Pentecosta de Ramon Destorrens
per BLANCA MONTOBBIO

E

s tracta d’una taula que prové d’alguna capelleta del bisbat
de Barcelona custodiada al Museu Diocesà d’aquest bisbat
des de fa gairebé cent anys. És de dimensions molt reduïdes,
podríem dir, doncs, que és un petit retaule d’oratori. Atribuïda
a Ramon Destorrens, pintor documentat a partir del 1351, any
en què consta com a il·luminador i pintor del rei Pere el
Cerimoniós succeint Ferrer Bassa, que havia mort durant la
pesta negra del 1348. Així, acabà els retaules de les capelles
reials de Mallorca, València i Lleida, començats per Bassa.
Consta que realitzà altres encàrrecs reials, com un retaule dels
set goigs de la Mare de Déu destinat a l’Aljaferia de Saragossa.
El 1357 contractà com a aprenent Pere Serra, i també treballà
amb l’escultor Pere Moragues. Morí entre 1385 i 1391.
Com es pot veure en aquesta obra, durant la seva trajectòria
artística el criteri narratiu de Destorrens s’aparta sensiblement del naturisme dels Bassa.
En aquesta taula es palesa la minuciositat i sensibilitat del
miniaturista Ramon Destorrens, especialment en els rostres i
en les mans.
La petita taula conservada al Museu Diocesà de Barcelona
manté una relació i influència amb l’art d’Arnau Bassa, tant
en el seu estil com en les seves composicions, i destaca l’estructura arquitectònica que es presenta en el fons de la composició, que alhora dóna perspectiva i profunditat a l’escena.
Aquesta obra plasma la vitalitat dels seus personatges
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FITXA TÈCNICA
Retaule d’oratori
Ramon Destorrens
Pentecosta
Pintura al tremp sobre fusta amb pa d’or
Segle XIV
44 x 32 cm
Museu Diocesà de Barcelona, núm. 170

Detall de la taula.

expressius, però sense apartar-se massa del hieratisme que
caracteritza aquesta etapa de la pintura catalana durant la
segona meitat del segle XIV. Els personatges, certament
dotats de vida interior, expressen un sentiment contingut
però intens. El resultat de l’obra, dins d’una rigidesa del disseny, és d’una gran sensibilitat i delicadesa, addictes a un
expressionisme quietista i misteriós.

D’altra banda, la mescla cromàtica tendeix a l’opacitat, encara que els tons resultants són nítids i lluminosos. Les carnacions estan treballades per superposicions de colors, sobre
una preparació verdosa. Com en tota la pintura medieval
realitzada a Catalunya, el blau atzurita apareix enfosquit per
oxidació, i els verds de malaquita tendeixen a enfosquir-se
per l’oxidació del coure.
A nivell tècnic, destacaria el cisellament que apareix en el
vestit de la Mare de Déu, així com també els nimbus dels
apòstols.
Iconogràficament la taula representa la festa de la
Pentecosta, en què el do de l’Esperit Sant descendeix sobre
la Mare de Déu i els apòstols. Caldria destacar les diferents
expressions que es mostren en els rostres dels apòstols en el
moment de rebre el do de l’Esperit Sant. Les mans al cap
amb actitud de respecte, de pregària o de benvinguda, els
caps mirant admirats cap a dalt o cap a altres direccions, provoquen en l’escena, a més d’un cert moviment i dinamisme,
una especial atenció cap a un fet important com fou el descens de l’Esperit Sant. S’observa en la taula com els apòstols,
d’una manera individualitzada, però alhora comunitària, i a
través del raig daurat que cau sobre el seu cap, reben en el
seu interior aquesta força i manifesten unes expressions
contingudes que mostren actituds diverses com d’admiració,
de plenitud, de força, de responsabilitat i fortalesa.
La composició de l’escena és totalment simètrica i equilibrada. La Mare de Déu se situa entronitzada al centre, envoltada pels dotze apòstols, sis a cada costat del tron, que l’acompanyen a un nivell inferior. D’altra banda, el fons arquitectònic d’una volta de mig punt amb cassetons reforça i tanca
millor l’escena.
El 1993 aquesta taula va servir de model per fer un finestral
per a la capella del Palau Episcopal de Barcelona. El vitrall fou
realitzat pel gran artista Joan Vilagrau.
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G I R O N A

Pentecosta
per MARIA ROSA FERRER I DALGÀ

S

olemnitat religiosa que en el judaisme i el cristianisme
s’escau el cinquantè dia després de la Pasqua, anomenada primitivament “Festa de la collita”; Fou en ocasió d’aquesta festa que, segons Els actes dels apòstols (Figura 3),
davallà l’Esperit Sant sobre la comunitat cristiana de
Jerusalem en forma de llengües de foc (Figura 4) i pel miracle de les llengües (glossolàlia), signe de la propagació de l’evangeli a tots els pobles.
En complir-se el dia de la Pentecosta,(1) es trobaren tots plegats en un mateix lloc. I tot d’una se sentí del cel una remor
com d’una ventada impetuosa que es girés, i omplí tota la
casa on es trobaven asseguts. Els aparegueren unes llengües
com de foc, que es destriaren i es posaren sobre cada un
d’ells. Tots foren aleshores omplerts de l’Esperit Sant, i
començaren a parlar en altres llengües segons que l’Esperit
els donava d’expressar-se.(2)
El vent i el foc són els elements que, a l’Antic Testament,
acompanyaven les manifestacions de Déu. Ara, per la
Pentecosta, indiquen la presència irresistible de l’Esperit que
vivifica, purifica, i il·lumina; a més, el foc en forma de llengües simbolitza la missió de predicar.
L’Església cristiana, tot i la seva ruptura amb la Sinagoga , no
deixà de conservar-ne certes pràctiques, com l’any eclesiàstic
que es va endegar amb una combinació entre el calendari
jueu i el calendari cristià. Algunes de les festes jueves, però,
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Fig. 1. Pentecosta. Manuscrit de Hildesheim. C 1170 ms.
64. mateixa época del d’Osormort. Concepte totalment
diferent de les nostres iconografies.

foren eliminades, i les que es mantingueren ho feren amb
retocs i noves interpretacions. La festa de Pasqua se servà i
igualment la de la Pentecosta. La figuració d’aquesta escena
fou plasmada en la pintura mural del segle XII de l’església
de Sant Joan de Bellcaire (baix Empordà / Figura 7); de la qual
el Museu Diocesà en guarda un fragment. (MDG 3)

Fig. 3. (a dalt) Fresc de 1304-06. Pentecosta. Els
apòstols sols, sota les llengues de foc. Capella Scrovegni
a Padua - Giotto di Bondone.
Fig. 2. (a l’esquerra). Fresc . Pentecosta. Església de San
Francesc, Assis. Aquí veiem l’Esperit Sant en forma de
colom, i Maria presidint l’assemblea.

Les representacions de la Vinguda de l’Esperit Sant no són
abundants en els primers temps del cristianisme. Quan es
tracta de l’Antiguitat i dels principis de la iconografia cristiana, interessa sempre molt ressaltar aquests tipus de nous
fets en el moment que apareixen per primera vegada.(4)
Cal recordar, però, que les primeres generacions de cristians
celebraven el seu culte sense recórrer a les imatges. Les cerimònies primerenques paleocristianes tenien lloc en l’interior
de les seves llars. Fins al voltant de l’any 200 no comencen
les representacions de pintures figuratives de caràcter religiós; les trobem a les catacumbes romanes. Les escultures
sobre sarcòfags cristians es daten més o menys en el primer
terç del segle III., a Roma: cementiris subterranis de
Domitila, Calixte, cripta Lucina , Priscila...són contemporanis
als primers frescs funeraris de Nàpols i Nola i els temes cris-

tians dels sarcòfags de Roma i Provença es remunten
aproximadament a l’any 230, (5) les pintures murals de la
capella del baptisteri descoberta en la petita ciutat de guarnició romana de Doura-Europos, en el Eufrates Mitjà, frontera iraní (6) , se situen cap a l’any 230. Aquestes són considerades les primeres representacions cristianes: figures petites aïllades (fins el segle IV no s’ampliaran), de l’ orant, el
Bon Pastor, de Daniel en la cova dels lleons, de Noè, Jonàs,
i David, segurament eren contribució original jueva de
l’Antic Testament. El programa iconogràfic del baptisteri de
Doura no és necessàriament un programa específic dels cristians semites de Síria del nord. Però sigui quin sigui el seu
origen es distingeix dels conjunts iconogràfics de les catacumbes per la relació que estableix entre els temes i la seva
disposició mural amb certs motius que tenen prioritat sobre
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Fig. 4. Pentecosta. Escola Bizantina. Creta. 1662.
Església de Sant Jordi dels grecs Venecia. Icona

els altres. Tot, i que els murs del baptisteri del Doura estaven coberts de pintures, se’n conserven menys de la meitat
per això és impossible conèixer l’extensió dels programes
iconogràfics complets (7).
Malauradament no hem trobat representacions de la
Pentecosta d’aquestes èpoques de l’Antiguitat, i ens hem de
situar en el Romànic per veure quines imatges de figures primerenques, podrien ésser les que varen servir per inspirar els
murals de Bellcaire d’Empordà. Aquesta reflexió ens porta a
constatar que els fragments pictòrics que servem al nostre
Museu i que es poden datar vers el 1175 són dels més antics
romànics i insòlits amb el tema de la Pentecosta que se situen
a Catalunya. No obstant l’església de “Sancti Johannis que
est in Bedenga” (8) ja s’esmenta en 1002; (9) no seria massa
anòmal que l’església primitiva pre-romànica, ja posseís algu-
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Fig. 5. Pentecosta. Fresc. Segle XX. Maria presideix la
reunió dels apòstols: Gregori Krung, a finals del segle
passat, l’autor segueig l’esquema bizantí. La Trinitat
envia l’Esperit que surt dels Tres Àngels. Ermita del Sant
Esperit Le Mesuilde. Saint Dennis

na pintura que pogués servir d’inspiració per aquest tema.
El fragment que ara veiem al Museu Diocesà porta per títol
PINTURA MURAL, segle XII, vers 1175. MDG 3. Amida: 258 x
180 cm. (Figura 8). Estava pintada al mur del temple amb la
tècnica de pigments aglutinats amb calç viva. Hagué d’arrancar-se del seu lloc d’origen: l’absis de l’església de Sant Joan
de Bellcaire, Baix Empordà. . Fou necessari. pel fet d’estar a
punt de despendre’s la capa de calç, ja força malmesa, cosa
que hauria ocasionat la pèrdua definitiva de la pintura. Això
permeté la descoberta dels frescos Romànics al treure el
retaule d’escultura de talla barroca que tapava la capçalera en
ocasió d’unes obres per arranjar les esquerdes i les humitats
de l’església.(10) El procés de conservació de les pintures, tal
com es feu amb tantes altres de la mateixa època, passà pel
procediment de despendre-les del seu suport i adherir-les a

Fig. 6. Baptisme de Jesús. 1268. Manuscrit de Roslin. La
Mà i també el Colom simbolitzen: El Pare i l’Esperit Sant
damunt el Fill; batejat per Sant Joan Baptista.

una tela on van romandre enrotllades fins que foren traspassades a una base de fusta i convertides en un quadre tal com
ara les veiem. Aquesta realització d’aplanar una obra corbada amb forma absidal en una configuració llisa, no va ser una
tècnica fàcil i el mural va sofrir repintades i gruixos; les figures es descentraren i el conjunt es fragmentà en dues parts,
una de les quals va passar a un col·leccionista barceloní. No
sabem exactament el motiu d’aplanar les pintures. Just per
aquest mateix temps es van arrancar altres murals d’esglésies
de Catalunya, alguns com el de Pedrinyà, que és al Museu
Diocesà de Girona fitxat en la mateixa època del que ara trac-

tem, però fou col·locat sobre un suport amb la forma de l’absis del que fou extret (11); acció que veiem amb tants altres
murals Romànics d’arreu . Aquestes vicissituds dificulten ara l’
estudi d’aquesta pintura mural convertida en quadre que es
la Pentecosta de la qual ara parlem. L’obra passà a formar
part del Museu Diocesà, abans del 1952, on per la numeració del seu catàleg es pot verificar que fou una de les primeres obres de la col·lecció.(12) I una de les més preuades al
comprovar que era una “única” amb aquest tema i en aquesta data que hem trobat radicada al País
El fragment del nostre Museu permet comprovar com l’autor
segueix fidelment el relat dels FETS DELS APOSTOLS. La petita
comunitat cristiana de Jerusalem es trobava reunida en un
mateix lloc, en una casa on asseguts i agrupats de dos en dos
segurament al voltant de Maria, (13 ) i als peus de la Trinitat de
la qual podria ser el fragment que veiem en la part superior,
d’on descendeix l’Esperit Sant en forma de colom amb aurèola , majestuós, amb un disseny nítid, blanc sobre les franges del
fons i les llengües de foc rogenc que es disposen sobre els caps
dels apòstols. El colom com a símbol (Figura 2) apareix repetidament en imatges ja des del principi del Cristianisme, com a
Esperit de Déu. En l’Anunciació a Maria, en el Baptisme de
Jesús, i generalment en la Pentecosta, apareix el Colom: unes
vegades baixa del firmament, altres es posa sobre Maria, o
Jesús sol o acompanyat d’una mà (14) (Figura 6). Dels dotze
apòstols que es representarien en el mural de Bellcaire, només
quatre dels cinc que són al fragment de Girona, conserven, per
sort, la seva fesomia resseguida per una línia negre que envolta els rostres i les aurèoles, unes pinzellades segurament originals i no producte dels restauradors.
De fet en aquest fragment de fresc, per sort servat fins avui, a
més de l’escena ja descrita hi veiem amb més o menys nitidesa, cinc personatges: a la dreta del contemplador al costat de
l’Esperit Sant, una imatge asseguda de la qual ja no s’identifica el rostre, porta túnica esgrogueïda i mantell ataronjat, que
deixa veure els plecs de les vestidures, de trets força esquemàtics; darrera hi ha un tron de color més clar i mancat de relleu,
on s’hi recolzen els peus del personatge; aquests detalls junt
amb la seva mà dreta estesa, són els més identificables de la
figura, descrita per alguns historiadors com el Pare i el Fill,
altres com el Pantocràtor o la Verge Maria.
Sota la franja en arc que separa el símbol romànic del lloc
que pertany al cel o la terra, la pintura ens revela quatre dels

9

Fig. 7. Absis de l’Església de Sant Joan de
Bellcaire (Baix Empordà). D’aquests murs
es va extreure la pintura mural de la
Pentecosta.

apòstols que s’han conservat enllà dels més de vuit segles
de la seva existència, en l’absis del temple de Bellcaire primerament, després en els trasllats repetits del Palau
Episcopal a l’antic Museu del Seminari, al Museu Diocesà
de Casa Carles, (15) al Museu de Montjuïc a Barcelona, en
la gran exposició del Romànic (16) o altra vegada al Palau
Episcopal en el Museu Diocesà inclòs al Museu d’Art.
D’aquests quatre personatges mencionats, dos, els centrals,
són els millor conservats (Figura 9): tots seuen i encarats de
dos en dos semblen conversar. Presenten els rostres allargats
i amb barba, perfil en tres quarts, cabells enrere, deixant
una orella al descobert, els ulls són grossos amb la nineta
unida a la parpella superior que s’allarga com les celles,
aquestes van resseguides a sota, amb una coloració vermellosa per donar-los volum; el nas és recte , la boca de llavis
gruixuts vermells, com les galtes; traços blancs per realçar
els volums de nas, boca, celles i barbeta. Els colors emprats
són el vermell, blau, groc, i blanc que combinats han donat
el verd, l’ocre i el taronja. El color negre ha servit per repas-
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Fig. 8. (al centre) Pentecosta del Mestre d’Osormort.
Museu Diocesà de Girona.
Fig. 9. (a la dreta) Mestre d’Osormort. Detall.
Museu Diocesà de Girona.

sar les figures i els nimbes. Els vestits: túnica, i mantell que
passa per l’espatlla i se sosté damunt la falda, són de colors
contrastats. Les llengües de foc vermelles que traspassen la
franja venint segurament de la Trinitat s’ondulen i romanen sobre els caps dels apòstols. L’autor ha sabut donar a
tot l’espai un color càlid que s’avé amb el que diuen els
Actes dels apòstols: un vent impetuós, i un gran foc que
deuria il·luminar tota l’estança.
No sabem res de l’autoria d’aquesta obra; les primeres notícies i la fitxa antiga conservada al MDG l’atribueixen al Mestre
d’Osormort, com han escrit diversos historiadors. La qualifica-

Fig. 10. (a l’esquerra) Pentecosta de Pere Mates segle
XVI. Museu Diocesà de Girona.
Fig. 11. Sant Sadurní d’Osormort. S XII. Museu
Episcopal de Vic.

ció ve de l’església de Sant Sadurní d’Osormort poble
d’Osona. El seu absis tenia unes pintures murals avui al
Museu Episcopal de Vic (17) Les característiques de les quals
ens porten immediatament a una relació amb les de Sant
Joan de Bellcaire: el traç, els colors, i sobretot els rostres, a
pesar de que no estan gaire millor conservats que els nostres,
guarden les mateixes mirades, els perfils en tres quarts, els
cabells deixant veure una orella...Al costat d’aquestes pintures trobem igualment al museu de Vic, les de Sant Martí del
Brull, (Osona) (18) on la proximitat d’exposició ens permet
observar iguals característiques. Despresos de l’absis original i
mostrades, com les de Sant Sadurní (Figura 11), sobre un
suport corbat, dels murals de l’església de Sant Martí podem
dir que ens parlen tot seguit del Mestre d’Osormort . Les
dades coincideixen en els tres casos. Sembla que aquest pintor tenia el seu taller a la ciutat de Vic prop de la catedral.
Diverses vegades s’han assenyalat afinitats amb altres
conjunts de pintures empordaneses com les de Cruïlles o
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Marenyà, (19) semblances amb les quals no estaríem d’acord.
Hi hauria més relació amb la cripta de l’abadia de Sant-Savin
sur Gartempe (Poitou). (20) Aquests extraordinaris frescos
mostren figures més intactes que les catalanes, amb la curiositat que l’autor crea algunes figures amb les cames encreuades, detall que nosaltres no podem veure en el Mestre
d’Osormort, per no tenir la sort de comptar amb imatges
d’una anatomia total com les de Sant-Savin.
Passada l’època del Romànic, l’iconografia de la Pentecosta
es prodiga arreu, tant en pintura com en escultura o miniatura (Figura 5). La pintura ja no es fa al fresc en el Gòtic, ara
els murs i els àbsis són recoberts per retaules amb obres de
fons daurats i treballats amb colors al tremp d’ou.
Properament la pintura a l’oli serà sobre tela, esdevindrà la
més emprada arreu. El tema de la Pentecosta el veurem amb
les més variades tècniques i creativitats (Figura 1). Els artistes
estimen les representacions on es pot veure la seva preparació, destresa i habilitat, els comitents igualment s’excel·leixen
en les catedrals i temples prodigant les escenes de la vida de
Jesús, on mai hi manca la Vinguda de l’Esperit Sant. En el
Museu Diocesà atresorem moltes representacions de la
Pentecosta de diverses èpoques i autors (Figura 10), però la
del Mestre d’OSORMORT és la joia més antiga que hem trobat a Catalunya, de la que Bellcaire n’està molt orgullosa i el
Museu Diocesà de Girona igualment.
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MARQUÉS, JOSEP MARIA. Notes Històriques sobre la Diòcesi de Girona i
les seves Parròquies. Girona, 1996.

1 Fets dels Apòstols. AC (2,1-4)
2 Glossolàlia: En virtut d’aquest carisma de l’Esperit Sant els apòstols
parlaven diverses llengües que deixaren desconcertats als oients.
Aquest do acompanya la missió de predicar.
3 El fragment de la Pentecosta del Museu Diocesà de Girona, és
conegut per aquestes sigles: MDG 3 que són les de la fitxa.
4 Erwin Panofky. Estudios sobre iconologia.
5 André Grabar: Las vias de la creación en la iconografía cristiana.
6 Zibawi Mahmoud: Iconos Sentido e Història.
7 ZibawiMahmoud:OrientsChrétiens.
8 L’etimologia del nom de Bellcaire la situen alguns autors en el preromà i fins i tot la relacionen amb una inscripció ibèrica trobada a
Ullastret :”Belbitinco” (segle IV a C), que suposa un vell culte al déu
Bel. Al segle IX apareix com a “Bedenga” i “Bitinga”. P. Pericay a
Catalunya Romànica Vol. VIII, pag. 169
9 Josep Mª Marquès a “Notes històriques sobre la diòcesi de Girona”
diu: Sant Joan de Bellcaire d’Empordà, dita antigament Sant Joan de
Bedenga, ja existia el 1002. Cartoral de Carlemany. 7
10 L’obra de consolidació de les esquerdes de l’absis va començar el
1927, moment en que foren descobertes les pintures del temple.
Butlletí de l’Església de Girona 1927.
11 El bisbe Josep Cartañà manà conservar el mural l’any 1934
12 l’any 1935 comencen els treballs per la instalació del Museu
Diocesà de Girona a la noble casa dels Carles, s’inicia la catalogació
de les peces , on el Mural de Bellcaire rep el nº 3. Guia del Museo
Diocesano de Gerona 1942.
13 Fets dels Apòstols 1,12-14
14 Hi ha molts exemples de figures de coloms, amb grafismes, pintures, mosaics, etc. des del paleocristià, segurament deu ser un dels
símbols més emprats des del segle I, unes vegades representant una
ànima, un esperit o bé l’Esperit Sant. En els nostres dies també sol
ser símbol de la Pau.
15 Abans de ser traslladades a Casa Carles algunes de les peces que
es guardaven per assolir un Museu Diocesà, estaven dipositades en
unes habitacions unides a la Biblioteca del Seminari . Un segon pas
fou la gestió del bisbe Josep Vila Martínez (1926-1934), que inicià la
realització d’un originari Museu Diocesà , l’ instal·lació incipient del
qual es trobava al Saló del Tron del Palau Episcopal
16 El Arte Romànico.Barcelona 1961.Primera vegada que es podia
gaudir de l’obra de Bellcaire en exposició.
17 Catàleg del Museu Episcopal de Vic. Sant Sadurní d’Osormort.
18 Sant Martí del Brull. Atribuïdes igualment al Mestre d’Osormort,
Osona.
19 Pintures murals in situ al Monestir de Cruïlles i a l’església de
Marenyà a l’Empordà, molt malmeses i desfigurades, però que d’alguna manera poden mostrar quelcom d’identitat.
20 Josep Maria Trullén, Catàleg del Museu Episcopal de Vic.

L L E I D A

Ermites de la Mare de Déu del Remei
per JOAN BELLMUNT I FIGUERAS

U

na mica més amunt del Pont de Suert, al costat de l’aiguabarreig de la Noguera Ribagorçana amb la Noguera
de Tor, hi ha el poblet de Castelló de Tor. El castell d’aquest
poble era, en temps passats, un dels més importants i és citat
ja l’any 1018. Va ser venut per Ramon III de Pallars Jussà
(1040) i la seva esposa Ermessenda pel preu de 30 unces; el
1059 el comprà Ramir I de Ribagorça i el seu fill Sans Ramírez
el donà el 1085 a Roda. Fou en temps de Ponç d’Aguilaniu,
prior de Roda i bisbe de Lleida al mateix temps, quan els
canonges de Sant Vicenç renunciaren, l’any 1321, a llurs
drets en favor de la mitra lleidatana.
D’allí arrenca la carretera que pels verals d’aquest últim riu
puja fins a un dels paisatges més elogiats de Catalunya, que
bé mereix l’esforç d’arribar-s’hi per veure els contrastos de
bellesa natural i d’acció humana que tanta impressió i goig
deixaran sens dubte en l’ànim del viatger. Ens referim a la vall
de Boí, que fou en una altra època propietat del vell senyoriu dels Erill. Des d’Erill els seus senyors, no pas gaire poderosos, però que han passat a la història com a valents i solitaris muntanyencs, lluitadors i promotors de la cultura, van
dominar durant molt de temps tota la vall i li donaren una
gran renaixença i esplendor, com ens ho evoquen les magnífiques esglésies romàniques de Santa Eulàlia d’Erill la Vall, les
de Santa Maria i Sant Climent de Taüll, la de Boí, la de Durro
i la de Sant Feliu de Barruera.

Ermita vella de la Mare de Déu del Remei.

Les dues ermites del Remei i el pont romànic
Així doncs, fou d’aquest petit món de les altes valls pirinenques d’on sortí la plasmació d’un dels moments més
importants de la nostra història: el romànic.
Prop del poble, però a l’altre costat del riu que es creua per
un pont medieval, hi ha l’antiga ermita o santuari del Remei.
L’ermita de la Mare de Déu del Remei, que es troba tocant al
poble de Castelló de Tor i a un quilòmetre i mig del Pont de
Suert al qual pertanyen actualment, forma part d’un conjunt
de gran bellesa. Al seu costat hi trobem el pont del Remei
que fou construït per salvar l’obstacle natural del riu
Noguera de Tort. Aquest pont fou construït al segle XII, al
mateix temps que ho foren les esglésies de la vall.
A finals del segle XIX i a principis del segle XX, amb l’arribada de grups excursionistes es redescobreix el romànic de la
vall de Boí, en el qual s’ha d’incloure el pont del Remei.
La segona obra que conforma aquest conjunt és l’antiga
ermita. La seva aparició cal localitzar-la a mitjan segle XVIII,
amb forta devoció mariana.
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La localització d’aquesta ermita s’ha de situar al marge
esquerre del riu Noguera de Tor, a uns trenta metres del
pont, aigües avall. No es pot donar una descripció de la primitiva ermita que hi havia ja que fou enderrocada amb la
finalitat de construir-ne una de nova, al mateix lloc. Les
dimensions de l’antiga ermita són semblants a les de l’actual.
Estèticament, l’antiga, donava una sensació de pobresa
quant a la seva construcció. La manca d’obertures, llevat de
la porta, així com els materials de la seva construcció ho
demostraven.
L’únic valor que cal donar-li és el religiós, però no és així per
a tothom. Per això, no ens hem d’estranyar que es decidís
construir-ne una de nova uns tres-cents metres aigües
amunt, i que aquesta es deixés ensorrar.
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Ermita nova de la Mare de Déu del Remei.

La idea de fer-ne una de nova allunyada de l’antiga sorgeix
de la mateixa parròquia. Dues són les raons adduïdes: la falta
d’espai per rebre les persones que hi acudeixen en romeria i
la poca habitabilitat de l’ermita antiga. Un col·lectiu de gent
amb el nom d’Amics del Remei va donar suport a la idea de
la parròquia.
Es van fer les gestions, els tràmits pertinents. Reunions,
papers i plànols, desitjos i il·lusions. La resposta del bisbat de
Lleida porta data de 28 de novembre de 1968 i, com calia
preveure, era del tot positiva.

Nova ermita
Es va posar fil a l’agulla, gestions, cartes als fills residents
fora, donatius... i al final la nova ermita era beneïda pel bisbe
de Lleida, Ramon Malla i Call, el dia 12 de juny de 1973.
Havia tingut un cost de mig milió de pessetes (tres mil euros)
aportades per donatius dels fidels. Això representava que la
vella ermita passaria a l’oblit, enderrocada i abandonada
havia perdut la seva finalitat: el culte.
La riuada de 1982
La riuada de 1982 havia de canviar el futur de l’ermita. La
riuada va provocar un moviment en els fonaments del pont
abans esmentat. Aleshores és quan se sol·licita a la Delegació
del Patrimoni de Lleida una subvenció per reparar els desperfectes del pont. Un cop acceptada la proposta s’inicia un projecte de restauració anomenat «Proyecto de reparación y
consolidación del puente románico de acceso a la ermita del
Remei y consolidación de la ermita».
Se sincronitzen dues realitats: la del pont com a valor històric i la de l’ermita com a valor sentimental; i d’aquesta manera es restaura i recupera també l’ermita vella. Així que ara, en
aquest conjunt, hi trobem el pont, l’ermita vella restaurada i
la nova inaugurada el 1973.
La Mare de Déu del Remei és portada al cor per tots els fills
d’aquesta terra. Tota la contrada hi té forta advocació i devoció. Cada any s’aplega la gent d’aquestes contrades en una
romeria als peus de la Mare de Déu del Remei. Els grans preguen per mancances, els joves invoquen l’ajut de la Mare per
al seu futur.
La Mare de Déu del Remei sempre ha estat invocada per la
gent d’aquesta vall i fora d’ella. Tal com ens diu la tradició,
aquesta advocació ens arriba de molt lluny.
La llegenda
A partir d’una tradició recollida en aquestes terres, hem
sabut que la pesta va castigar amb duresa aquesta comarca,
per la qual cosa tothom implorava la protecció del cel.
Els estralls de la pesta arribaren a tot arreu. Es conta que
també va afectar una casa on hi havia una senyora molt devota que es veié prostrada al llit. La dona s’estava morint quan,
de sobte, se li aparegué la Mare de Déu per damunt de la teulada. La malalta, en veure-la, es llevà del llit i es posà bona.
En agraïment, aquella família va fer aixecar l’ermita per venerar la Mare de Déu sota l’advocació del Remei en clara referèn-

cia a la guarició de la malalta. Aquest és, segons la tradició, l’origen d’una primitiva ermita que s’aixecà en aquest lloc.
La gent de la contrada quan arriba de visita a la Mare de Déu
del Remei li canta, en paraules de Mn. Agustí Bernaus:

“De Castelló de Tor
en la gentil ribera,
la Verge del Remei
sol·lícita ens espera.
Ses mans són una font
gemada i miraclera,
son cor és una llar
a tot el món oberta.

Preguem-li que el jovent
no perdi la drecera,
que posi un dolç consol
damunt les nostres penes,
i a l’hora de la mort
ens du a la vida eterna”.

Pont romànic que uneix les dues ermites.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

La festa divinal de la Llum i del Foc
per J. M. MARTÍ I BONET

L

a parròquia del Sagrat Cor de la Colònia Güell, dins el
municipi de Santa Coloma de Cervelló (diòcesi de Sant
Feliu de Llobregat) té una pintura molt singular. Es tracta de
la pintura en què figura la Pentecosta, un oli sobre tela de
245 x 305 cm de l’artista italià Vicenzo Carducci, de l’any
1625 (núm. 37 del catàleg intern de l’esmentada parròquia).
Aquesta obra fou comprada pel comte Güell quan el mateix
Antoni Gaudí manifestà que volia adornar la capella de la
cripta de la Colònia Güell amb bones obres d’art.
Recentment s’ha estudiat el pensament del gran arquitecte.
En tenim els testimonis orals dels seus deixebles, els quals
coincideixen a afirmar que Gaudí volia que tot el que planejava en els temples havia d’estar amarat d’una artística bellesa i religiositat. Precisament ell afirmava: “L’home sense religió és un home mancat espiritualment, un home mutilat”. I
continuava dient: “La llum és esperit; cal observar l’ús que fa
la litúrgia de la llum, la qual és la base de tota ornamentació,
puix que d’ella neixen els diversos colors en els quals es descompon. La llum impera en totes les arts plàstiques. La pintura no fa més que copiar-la i l’arquitectura i l’escultura li
donen motius perquè jugui amb una infinitat de matisos i
variacions”. Hom pot veure en aquestes paraules de Gaudí
l’exaltació de la flama de llum i foc, que és el símbol de la

16

Capella de la cripta de la Colònia Güell.

Pentecosta com ens mostra la gran pintura de la Colònia
Güell. “L’Església —comenta Gaudí— utilitza l’art com un
llenguatge apropiat per als seus divinals misteris”. I diu textualment: “M’admiro del tacte exquisit amb què l’Església
empra tots els estils i rep l’homenatge de totes les arts.
L’Església se serveix de totes les arts, tant de les de l’espai
(arquitectura, escultura, pintura, orfebreria...) com de les del
temps (poesia, cant, música...). La litúrgia dóna lliçons de la
més depurada estètica”.
La Pentecosta és la festa de les llengües, la llum, el foc..., i
del naixement de l’Església. Per això Gaudí volgué triar
aquesta superba i flamejant pintura en la qual es veu Maria

Santíssima envoltada dels apòstols i les santes dones, entre
altres deixebles, tots ells amb llengua de foc sobre el cap. Un
total de cinquanta-set personatges. En ella tot és llum, foc i
abrandants colors. La Mare de Déu al mig i als dos extrems
sant Pere i sant Joan evangelista. El primer té un llibre tancat
als peus, i sant Joan un d’obert amb unes paraules inicials
que diuen: “Benedicam Patrem et Filium cum Sancto
Spiritu”. Igualment, a la falda de la Mare de Déu descansa
un altre llibre. Possiblement l’artista vol referir-se així els

La Pentecosta. Oli sobre tela. Vicenzo Carducci. 1625.

pilars fonamentals del cristianisme primitiu: la veneració a les
escriptures sagrades, a la Mare de Déu, als apòstols, amb
sant Pere i sant Joan. Tot emmarcat per la presidència de
l’Esperit Sant, ànima, il·luminació, foc de caritat de la nova
institució: la Mare Església.
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SOLSONA

NATIVITAS.
Un esglaó en un llarg projecte
per JOSEP MINGUELL CARDENYES

E

l conjunt de frescos Nativitas, inaugurat el desembre de
2007, clou la intervenció pictòrica del creuer del temple
barroc de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega que vaig iniciar
l’any 2005 amb el conjunt Ressurectio. Els dos murals pretenen crear una atmosfera de llum i color i potenciar l’espectacular arquitectura del barroc classicista.
La meva actitud com a pintor és integrar la pintura mural en
l’arquitectura i cercar un efecte de conjunt; per això la geometria i les proporcions es manifesten en la composició pictòrica que segueix les verticals i les formes circulars que
donen continuïtat al gran semicercle de l’arc de la volta.
L’estructura compositiva dels dos murals segueix una simetria
que també podem trobar en els continguts iconogràfics dels
dos temes interpretats, la Resurrecció i la Nativitat.
En les voltes de Nativitas apareix el profeta Isaïes envoltat de
les ales dels serafins en el moment de la purificació dels llavis amb la brasa i Sant Joan Baptista amb l’aliment de llagostes i mel. La part central de la volta correspon al cel nocturn
amb l’estel i l’àngel anunciador.
En el cas de Resurrectio els profetes representats van ser
Jonàs, tancat al ventre del monstre marí, i els carros de foc
del profeta Elies.
El mur frontal de Nativitas té com a teló de fons el gran paisatge d’hivern de l’Urgell, auster i silenciós, amb turons,
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Conjunt de frescos Resurrectio (2005).

camins, cabanes i arbres. És l’antítesi del paisatge de primavera, exultant de Resurrectio. Tot plegat, però, es veu amenaçat per la intervenció de l’home que converteix la natura en
pedra. Aquest bloc petri també apareix en el mural
Resurrectio amb soldats que custodien l’entrada del sepulcre.
El naixement l’ubico en una cabana completament oberta al
paisatge, però no segueixo la tradicional representació de
l’adoració i opto per una escena més intima i pròxima: la
mare encarada al fill que dorm en la menjadora embolcallat

Gràfic del projecte global dels frescos.

Detall del mural Nativitas.

amb un drap blanc (element simètric al sudari de la resurrecció). Josep sosté la vara florida en al·lusió a l’arbre de Jessè
que representa la genealogia de Jesús.
Com a representació de l’Epifania, manifestació als homes
del Déu encarnat, tres cavalls fan una al·lusió als mags de
l’Orient al costat de les ofrenes d’or (reialesa), encens (divinitat) i mirra (mort com a redempció).
La realització d’aquest conjunt de murals ha exigit un llarg i
complex procés de treball iniciat amb un aprofundiment
sobre el sentit i significat dels temes, l’estudi de les representacions en la història de l’art, la creació de les primeres idees
i dibuixos, estudis de color, composició, maquetes tridimensionals, cartons a escala real, construcció de la bastida, preparació dels murs. Finalment l’execució del fresc exigeix una
tècnica àgil i resolta, per tal de sobreposar-se a les dimensions i a l’efecte espectacular de l’arquitectura. Les pinzellades i l’efecte net del color pigment transmeten el resultat de
l’acció pictòrica i m’ajuden a provocar una vibració visual a
les pintures. El color, atrevit en alguns moments, l’harmonitzo amb la recerca d’un efecte pla, creat pel teixit de les pinzellades i per l’equilibri dels impactes.
En aquests moments ja estic immers en el procés de gestació
del projecte de les voltes de la nau central de l’església, amb

la finalitat de completar els cicles de frescos, que atorguen
coherència a tot el conjunt. És previst que es realitzi en dues
fases clarament diferenciades: de 2008 a 2009 i de 2010 a
2011, donada la seva complexitat tècnica. Un cop tot aquest
gran projecte sigui una realitat, des de l’inici de Resurrectio
fins a la realització de les voltes de la nau central, hauré invertit vuit anys de feina, i té unes dimensions de prop de 700 m2.
Apunts biogràfics
Josep Minguell i Cardenyes neix a Tàrrega (Urgell) el 1959.
La tradició familiar -el pare, Jaume Minguell i Miret, té una
abundant obra de pintura mural- ha estat, sens dubte, un
motiu poderós per dedicar-se a la pràctica de la pintura. Per
complementar la seva formació pictòrica es llicencià a la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on
també s’ha doctorat amb la tesi titulada Pintura mural al
fresc: les estratègies dels pintors.
Des de 1981 la seva activitat ha estat abundant.
Exerceix la docència donant conferències, especialment
sobre pintura mural, a diverses universitats.
Practica, amb entusiasme, la pintura i en mostra els fruits en
nombroses exposicions individuals, i també col·lectives, a
Catalunya, Espanya, França i Itàlia.
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Detall de la volta de Nativitas: Isaïes.

En aquests últims anys s’ha dedicat amb entusiasme a la
pràctica de l’exposició permanent, és a dir, la pintura mural.
En són exemples les obres de gran format realitzades a
Espluga Calba, Facultat de Medicina de la Universitat de
Lleida, Teatre Ateneu de Tàrrega, Biblioteca del carrer
Montcada de Barcelona, Hospital Arnau de Vilanova de
Lleida, Diari Segre de Lleida, Palau de la Diputació de Lleida,
església parroquial de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega i
moltes més que donen fe del seu art i de per què la seva obra
és tan apreciada.
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TARRAGONA

La representació pictòrica més antiga
dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i
Eulogi
per JOSEP MARTÍ I AIXALÀ

L

a devoció a sant Fructuós i als seus diaques va tenir una
ampla difusió, sobretot a partir dels segles VI i VII, com ho
testifiquen els textos litúrgics, el calendari de Carmona i les
inscripcions epigràfiques referents a les seves relíquies.
Venerats a l’Àfrica del Nord ja en temps de sant Agustí, ho
foren també en diverses esglésies de la Bètica en el segle VII,
i posteriorment el seu culte s’escampà cap a la Gàl·lia i el
Nord d’Itàlia. Sembla que, des de la Ligúria i des de França,
el culte fou promogut i estès pels benedictins i els monjos
de Cluny.
Els murals de l’església de Sant Fructuós de Bierge són una
prova esplèndida de la difusió del culte als màrtirs de
Tarragona, més enllà de la seva ciutat. Difusió i devoció
igual que es manifesten en els pelegrins, que també de
terres enllà arriben a Tarragona per a venerar les sagrades
relíquies i el lloc santificat pel seu martiri, particularment
en aquest any jubilar, commemoratiu dels 1750 anys de la
seva passió.
Vull agrair cordialment la gentilesa del Dr. José Mª Nasarre
López, delegat diocesà de patrimoni i director del Museu
Diocesà d’Osca, per les reproduccions fotogràfiques que
acompanyen aquest article. Alguna escena, com la del pren-

Perspectiva de la capçalera de l’església de San Fructuoso
(Bierge).

diment, que resulta diluïda en la fotografia, ho està també a
la pintura original.
Els murals de l’església de sant Fructuós de Bierge, a la
Diòcesi d’Osca, són la representació pictòrica més antiga dels
sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.
A la part superior de la paret del fons del presbiteri, a cada
flanc d’un calvari central, corre, en doble franja, de dreta a
esquerra i de dalt a baix, un cicle narratiu sobre el martiri dels
sants tarragonins.
Les pintures arcaïtzants, planes i lineals, de tradició romànica
molt avançada, de colors tènues, en què predominen els grisos i torrats, amb els contorns negres, s’atribueixen a l’anomenat primer mestre de Bierge, de la segona meitat del
segle XIII. Pintades al tremp, foren traspassades sobre tela
per Ramon Gudiol el 1949 i han estat exposades al Museu
Diocesà d’Osca fins al 1994, en què foren reintegrades a l’església de sant Fructuós de Bierge, de la qual procedien.
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El cicle pictòric segueix el fil de la passió dels màrtirs en els
seus episodis essencials: el prendiment, el judici, el suplici
del foc, la veneració i recollida de les relíquies, i el seu
trasllat.
L’escena del prendiment té, més aviat, l’esquema d’una
escena d’entronització. Fructuós està assegut en el seu tron
o càtedra amb ornaments i atributs pontificals, mentre per
la banda esquerra entren els beneficiaris enviats pel governador. La figura del sant bisbe està orientada frontalment, i
els seus diaques, tonsurats, un a cada banda, lleugerament
tombats cap a la càtedra, revestits de túnica i dalmàtica,
amb un llibre a la mà.
L’episodi del judici segueix un esquema repetit, amb
poques variants, des de l’antiguitat tardana, en les esce-

nes de tribunal. El governador assegut, girat d’uns tres
quarts, té el glavi a la dreta i fa amb l’esquerra el gest oratori. Els assessors togats en l’esquema tradicional, aquí
són cavallers que empunyen l’espasa; davant d’ells els tres
acusats són conduïts i custodiats pels beneficiaris, en
nombre de sis, com diu la Passió. Fructuós porta ornaments i atributs de bisbe, igual que a la primera escena;
Auguri i Eulogi han canviat la dalmàtica per una capa. A
l’extrem dret, un edifici ideal que podria ser el pretori,
recorda l’esquematisme dels frisos tardoromans amb portes de ciutat.
La tercera escena presenta el martiri dels sants, completament nus entre les flames. L’escena de Bierge és ben fidel a
les fonts històriques, que prescrivien la nuesa absoluta per
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Escenes del costat de l’epístola amb el martiri dels sants i el
trasllat de les relíquies.

Detall de la passió i glorificació dels sants màrtirs.

als condemnats a la pena del foc, al vivicomburium, com per
als condemnats a la creu, els crucifigendi. La Passió, molt
discreta en els detalls aflictius del suplici, ho deixa entendre,
també, quan diu que Fructuós es va descalçar per entrar a
la foguera. Sobre l’escena del martiri, hi ha representada l’apoteosi dels sants, que “són restituïts al cel i a la seva esperança” per dos àngels. Els sants són identificats per les llegendes corresponents en l’escena del suplici i per certes
característiques diferencials en la de la seva exaltació:
Fructuós és representat amb mitra, Eulogi, amb barba, i
Auguri, imberbe. A l’esquerra apareix Emilià, acompanyat
d’un beneficiari o familiar, que vesteix de cavaller. La presència del governador al lloc del suplici es contradiu amb la lletra de la Passió; podria, doncs, fer referència a l’escena en
què Emilià, cridat pels seus servents a veure la glòria dels
condemnats, surt i no veu res, perquè no n’és digne. A l’altre costat, dues figures, amb túnica curta i fent la genuflexió, aguanten un bol cada una, amb una llegenda, al
damunt, que diu ministris; al seu darrere, quatre figures
més, dretes, amb túnica llarga i mantell, amb bols igualment
a les mans i una llegenda que diu populo. L’escena fa refe-

rència a l’honor tributat a les relíquies dels màrtirs: rentar els
seus ossos amb vi o extingir amb ell les parts semicarbonitzades del cossos sants i recollir les cendres.
L’última escena representa el trasllat de les relíquies, amb
dues composicions consecutives. A la primera, tres homes
porten a braços el cos amortallat de sant Fructuós. A la segona, les santes despulles arriben en una nau de vela a les portes d’una ciutat, on l’esperen dos personatges. La narració
de la traslatio és una interpolació tardana, probablement del
segle IX, en el text de la Passió, que vindria a justificar el culte
de la Ligúria als màrtirs tarragonins.
Les pintures de l’església de sant Fructuós de Bierge són un
bon testimoni del culte als sants màrtirs, estès a nord i sud
de la serralada pirinenca fins al límit meridional de la primera reconquesta, ratificant els hendecasíl·labs de l’estrofa trística de Prudenci:
Exultare tribus libet patronis,
quorum præsidio fouemur omnes
terrarum populi Pyrenearum”
(Perist., 6, 145-147)
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TERRASSA

Quan el baldaquí es féu flama
per JOSEP M. MARTÍ BONET

H

om observa en visitar la catedral de Terrassa (edificada al
segle XVI), que al presbiteri hi ha l’exaltació de la tercera persona de la Santíssima Trinitat: el Sant Esperit, que és el
titular d’aquesta esplèndida basílica.
Els constructors i dissenyadors del gran retaule actual (escultòric i pictòric), l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, el pintor Antoni
Vila Arrufat i l’escultor Enric Monjo, sota el guiatge de Mn.
Manuel Trens (el que fou director del Museu Diocesà de
Barcelona), volgueren significar la davallada de l’Esperit Sant
sobre els apòstols i la Mare de Déu en forma de llengües de
foc. A l’ensems, el divinal Esperit es mostra com a ànima de
l’Església dins el marc incomparable de l’Església triomfant i
militant amb la presència, al centre, de la Santíssima Trinitat
i els patrons de la ciutat de Terrassa: sant Pere, sant Cristòfol
i sant Valentí.
Es considera un dels conjunts escultoricopictòrics més
reeixits de les esglésies catalanes, construït després de la
Guerra Civil del 1936-1939. Abans d’aquest desastrós episodi, existia un retaule de notables proporcions (de quasi
20 metres d’alçada) barroc, obra de Joan Monpeó (segle
XVIII). Després del mes de juliol del 1936, l’església es
convertí en un garatge. Tanmateix fou una de les primeres
esglésies restaurades de l’antic bisbat de Barcelona, ja l’any
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El Retaule.

1939, sota l’impuls del seu regent, el Dr. Ramon Sanahuja,
que posteriorment esdevindria bisbe de Segorb i de
Cartagena-Múrcia.
El baldaquí, expressament, representa les flames vibrants de
l’Esperit Sant, coronades i encerclades amb tres circumferències que fan de suport a les llengües de foc que també estan
repartides entre tots els personatges de l’apostolat, i en l’escultura que representa Maria Santíssima, que rep l’Esperit
Sant, en forma de colom... Tot el presbiteri es converteix en
una immensa flama del Sant Esperit.

L’església tal com
va quedar el
1939, al acabar
la guerra civil.

A dalt a la dreta i
a baix:
Dos detalls del
baldaquí.
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TORTOSA

La Pentecosta a la seu de Tortosa
Per JOSEP ALANYÀ I JOAN-HILARI MUÑOZ
Clau de l’Esperit Sant. Fotos de J. Hilari Muñoz.

Capella de l’Esperit Sant
La catedral de Tortosa ha tingut des dels orígens una capella
dedicada a l’Esperit Sant, on els fidels han retut culte a la tercera persona de la Trinitat divina. Així ho confirma l’existència d’una tal capella a l’antiga seu romànica.
A la nova construcció gòtica, la capella, creiem que no
casualment, presideix la catedral des del bell mig de la girola. La seva pedra clau, amb la figura de l’Esperit diví en forma
de colom, és el punt d’inici d’una llarga línia recta que discorre exactament per l’eix de la via sacra des de la capçalera
absidal fins al mur de façana.
La línia que arrenca de la clau de l’Esperit Sant divideix,
doncs, l’espai catedralici en dues meitats i discorre pel bell
mig de la clau de volta de Santa Eulàlia màrtir, a la girola, de
la clau major del presbiteri amb la coronació de la Verge
Maria, i de les claus de sant Agustí, sant Gregori el Gran, l’escut d’Espanya,1 sant Jeroni i sant Tomàs d’Aquino.
La capella del Sant Esperit, que va construir-se entre 1392 i 1397
durant el mestratge arquitectònic de Joan de Mayní i a qui pot
atribuir-se l’obra de la clau,2 ha albergat des de l’edat mitjana
el benefici de titularitat homònima, dotat i redotat al llarg dels
segles pels fundadors i els seus hereus, com ho demostra la rica
documentació que guarden els arxius Capitular i Diocesà.
La clau, circular, policromada i daurada, mostra l’Esperit Sant
en vol sobre un fons de flames vermelles i daurades deixant
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enrere una sanefa de núvols disposats en plecs que s’estèn
des de la punta d’una ala a l’altra. La testa del colom va
aureolada amb nimbe crucífer vermell i daurat.
Retaule major de la catedral
El retaule major de Santa Maria de l’Estrella (s. XIV), que
havia presidit l’altar de l’antiga catedral romànica, mostra
l’escena de la baixada de l’Esperit Sant sobre la Verge Maria
i els apòstols el dia de la Pentecosta d’una forma molt esquemàtica, recurs que trobem en d’altres escenes del retaule, i
amb una perfecta disposició simètrica. Hi ha solament tres
figures, policromades i daurades: la de la Verge, central,
damunt la qual es posa l’Esperit en forma de colom baixant
d’un núvol circular de quatre gruixos, i les de dos apòstols,
un jove i un vell, que la flanquegen. La Verge apareix asseguda damunt un banc, abillada amb túnica talar, vel i mantell amb fíbula ròmbica de flor quadrilobulada. Els dos deixebles, que podem identificar, són sant Joan en la figura del
jove, agenollat amb els dos genolls a terra, a la dreta de la
Verge, i sant Pere en la figura del vell, agenollat del genoll
dret, a l’esquerra. També els apòstols vesteixen túnica talar i
mantell i, com la Verge, tenen els braços enlairats presentant
les palmes de les mans obertes tot fent palesa en la mirada i
en el gest una gran admiració i la bona disposició a rebre

Retaule major de la Catedral.

Retaule de Sant Josep.

l’Esperit de Déu. El recurs esquemàtic ha estalviat la reproducció de la resta dels apòstols i de les flames damunt els
caps respectius.

Vázquez, escultors de Benicarló, autors de les figures dels
quatre evangelistes, de Déu Pare, l’Esperit Sant, la Mare de
Déu i sant Joan Evangelista; i Jaume Talarn, autor de
l’Anunciació, representada en dos quadres -l’arcàngel
Gabriel i la Verge Maria.
És de Baptista Vázquez la figura de l’Esperit Sant3 que
acompanyava la de Déu Pare, les dimensions de les quals,
segons el text del contracte, es deixaven a criteri de l’escultor “... conforme convé per a son lloch [en] dit frontispici y
la paloma des de baix pareixerà al natural...”. 4

Retaule del Nom de Jesús
Aquest retaule, encarregat per la confraria del Nom de
Jesús, formada per preveres i laics, fou contractat en dues
fases i construït entre el 1575 i el 1587. En la fàbrica del
nou retaule intervingueren fins a sis artistes (Antoni Soto,
pintor oriünd de Saragossa, autor de la talla del Sant Crist
que presideix el retaule; Gabriel Escolà, fuster tortosí,
autor dels arquibancs i balustrades de la capella; Gabriel
Sit, fuster de Tortosa, realitzador de l’estructura del retaule, obrada amb fusta de pi i tallada segons model d’una
làmina de Sebastiano Serlio; Vicent Rodorat i Baptista

Retaule de Sant Josep
Al retaule barroc de Sant Josep, fabricat el 1727 a despeses del beneficiat de la catedral Josep Melià, s’hi va incorporar un llenç a l’oli que representa la Pentecosta. El llenç
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procedeix d’un retaule anterior d’estil renaixentista, al qual
pertanyen els altres llenços que s’hi poden admirar en els
carrers laterals: l’Anunciació, l’Adoració dels Mags i el
Naixement de Jesús. Tots quatre foren pintats pels volts de
1525 per Baltasar Gui, conegut com “el mestre de
Balaguer”.5
L’escena mostra la Verge asseguda en un tron, vestida de
túnica blanca i mantell blau, pregant amb les mans juntes, el
rostre enlairat i la mirada, potent, concentrada. Damunt d’ella, coronada, l’Esperit Sant en vol, ornat amb el nimbe crucífer, centrat enmig d’un núvol de foc del qual emanen raigs
d’or lineals i flamígers. Els dotze apòstols, asseguts en bancs,
encerclen el tron de la Verge amb expressions de rostre i
mans personalitzades i molt diverses, que exterioritzen llur
impacte emocional i la consciència de ser tocats per l’Esperit.
El cenacle, un espai amb el paviment de marqueteria de marbres i formes geomètriques, es tanca al fons amb un absis
clàsssic format de pilastres, arcs de mig punt i fris coronat de
boles, més amunt del qual apareix un celatge blau amb
cumulonimbus.
Retaule de la Verge del Roser
A la capella del Roser de la catedral hi ha el retaule barroc,
obrat amb fusta daurada i policromada entre els anys 1765
i 1776, presidit per la imatge de la Verge posada damunt
columna i flanquejada per sant Domènec de Guzmán i santa
Caterina de Siena. En múltiples plafons petits s’hi representen els misteris del sant rosari en relleus daurats i policromats. Hi ha, però, representats en plafons de gran tamany el
relleu de la Coronació de la Verge al capdamunt del carrer
central, i els de l’Assumpció i la Pentecosta als carrers laterals. L’obra d’escultura és de Salvador Gil, i el daurat, de Blai
Fuster.
El relleu de la Pentecosta, obra magnífica de l’estil barroc,
mostra la Verge Maria i els apòstols reunits al cenacle mirant
vers el cel, d’on baixa l’Esperit Sant enmig de raig daurats
damunt els quals es veuen les llengües de foc posant-se
damunt els caps de Maria i els deixebles de Jesús. Tots ells
estan drets amb les mans enlairades, fora de la Verge que,
asseguda en tron, les té juntes damunt el pit en actitud de
pregària. Sant Pere destaca en primer pla i s’identifica per les
claus creuades que aparixen darrera la seva cama esquerra.
La policromia i el daurat de les carnacions i de la indumentària són molt rics.
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Retaule de la Verge del Roser.

1 La nova pedra clau amb l’escut d’Espanya del franquisme, sense
l’àguila, fou posada per la Dirección General de Regiones
Devastadas l’any 1944 arran de la reconstrucció de la volta que
havia estat destruïda per una bomba llançada per l’aviació nacional
el 1938. Els impactes de la metralla i les restes de l’embigat per a l’obra es poden veure als panys de mur i pilastres del tercer tram de la
nau central.
2 Victòria ALMUNI I BALADA, La catedral de Tortosa als segles del
gòtic, Onada edicions, Benicarló, 2007, II, p. 598.
3 La figura de l’Esperit Sant fou separada del retaule pel canonge
Aureli Querol durant la restauració de l’interior de la catedral (19891990) en considerar que no era pròpia del retaule. Avui està guardada en el conjunt artístic de la catedral tortosina.
4 Joan-Hilari MUÑOZ I SEBASTIÀ, L’escultura i el treball de la fusta a
la Tortosa del Renaixement: algunes notes documentals (en premsa).
5 Josep ALANYÀ i Joan-Hilari MUÑOZ, La iconografia dels Reis
Mags a la catedral de Tortosa, dins “TAÜLL” 22 (desembre-gener
2008), p. 32.

