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Editorial

Els companys “indivisibles”: Pere i Pau
per JOSEP M. MARTÍ I BONET

L

’any 416 el Papa Innocenci I envià una carta al bisbe de Gubbio (Itàlia), i d’una manera contundent afirmava: “Cap
apòstol no ha propagat el cristianisme a Occident fora de Pere i Pau, el seu indivisible company. Ells foren també els

fundadors de l’Església romana”. Aquesta frase que podria semblar excloent pel que fa als altres fundadors, no vol dir pas
que totes i cada una de les esglésies d’Occident fossin fundades personalment per Pere i Pau, però sí ho foren les més
importants, com ho serien les de les ciutats capitals de províncies metropolitanes. Aquestes tingueren, almenys, la influència
directa de Sant Pau. Possiblement aital és el cas de Tàrraco.
La frase esmentada diu el que diu: “cap apòstol”, a no ser Sant Pere i Sant Pau, han fundat les esglésies d’Occident. Per
tant, s’exclou l’apostolat de Sant Jaume a Hispània. Aquesta exclusió també ve confirmada per la afirmació dels Fets dels
Apòstols que diu que els apòstols romangueren a Palestina fins la persecució d’Herodes (a.43). Òbviament l’apostolat de
Sant Jaume a Hispània prové del descobriment de la seva molt probable tomba a Compostel·la, de la qual hi ha qui creu
que, a causa de les moltes invasions a Terra Santa, fou traslladada a un lloc més segur de la cristiandat: el Finis Terrae. En
canvi la literatura patrística fonamenta la hipòtesi de l’apostolat a Hispània, i en concret a Tàrraco, de Sant Pau —“el
company indivisible de Sant Pere”—. La fundació de les esglésies no foren realitzades a l’atzar, sinó segons uns principis
ben concrets. El primer és el convenciment que cal que els apòstols siguin els fonaments teològics i històrics de llurs
fundacions. Així ho afirma Sant Pau ben clarament en la carta als cristians d’Efes (2, 12-22): “Formem un edifici construït
sobre el fonament dels apòstols... que té al mateix Jesucrist com a pedra angular”. I les esglésies, almenys a Occident, tenen
com a fonament sols a Sant Pere i a Sant Pau. Creiem que aquesta afirmació es pot demostrar històricament i es palpa com
a conseqüència del fet històric en les fonts històriques, arqueològiques, litúrgia, art... Sempre trobarem la referència a Sant
Pere i Sant Pau com una unitat indivisible.
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BARCELONA

Sant Pere i Sant Pau de Barcelona
per J. M. MARTÍ I BONET

É

s molt freqüent trobar en els manuals d’Història de l’Art
les representacions pictòriques, escultòriques, d’orfebreria, de numismàtica i de teixits referents a Sant Pere i Sant
Pau, junts. La seva presència no és sols anecdòtica, sinó
fonamental, àdhuc en la història de la teologia i de la litúrgia. Molts historiadors eclesiàstics busquen i busquen els
possibles fonaments apostòlics de les esglésies locals que són
objecte del seu estudi. Es basen en la afirmació de què totes
les esglésies han d’estar connectades, en el seu origen i en la
seva successió episcopal, a un branca comú arrelada en una
fundació apostòlica concreta. Així ja ho indicava el Papa de
Roma Sant Climent I (a. 88-97):
«Els apòstols han rebut la “bona nova” per mitjà del
Senyor Jesucrist... Per tant Crist ve de Déu i els apòstols vénen de Crist. Aquests predicaren a les ciutats, i
així s’establiren les primeres comunitats de les quals
l’Esperit Sant feia emergir bisbes i diaques per als
futurs creients.» Carta als de Corint 42, 1 - 4

També els historiadors de la diòcesi de Barcelona han cercat
les anelles que uneixen la cadena que arriba fins el primer
bisbe documentat, Pretextat (a. 347), però que té inici en la
successió apostòlica.
Hi ha entre els historiadors qui pretén haver trobat com a primera anella el fundador. Es tractaria d’un enigmàtic deixeble
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de Sant Jaume anomenat Sant Eteri de l’any 37. Ell hauria
estat el primer bisbe de Barcelona.
A ell li segueixen disset bisbes fins arribar a Pretextat (a.
347) ja històricament segur. L’anterior pretensió deriva
d’una manifesta falsedat. Aquests no són sinó uns pseudohistoriadors que creen uns pseudobisbes que mai existiren
en l’episcopologi de Barcelona. I el que és més greu, és que
pretenen una transmissió oral de la tradició de més de mil
anys. És totalment inacceptable, greument fictici i enganyós! El descobriment de les possibles arrels apostòliques
ha d’anar per altres vies. Crec —i és una opinió personal—
que es desvetlla una petita guspira orientativa que podria
portar a intuir l’apostolat essencial de Sant Pere i Sant Pau
sobre casa nostra. L’argumentació de la nostra suposició és
la següent: a Barcelona les dues esglésies més antigues són
dedicades a Sant Pau (del Camp) i a Sant Pere (de les
Puel·les). Actualment ambdues es conserven quasi íntegrament malgrat algunes intervencions arquitectòniques posteriors. La primera, és a dir Sant Pau del Camp, té una façana amb elements preromànics. De la segona, la de Sant

Pere de les Puel·les, es diu que fou fundada per Carlemany.
Ell destinà que Sant Pere de les Puel·les fos un monestir
femení amb una abadessa que tenia jurisdicció eclesiàstica
sobre el rector i feligresos de la parròquia annexa. I després
diran que les dones no manaven al segle IX! La doble pretensió que les dues esmentades esglésies siguin les més
antigues de Barcelona, té una forta objecció en la presència de testimonis lapidaris visigòtics que es troben a la basílica de Sants Just i Pastor de Barcelona, dins el cor de l’antiga Bàrcino. Tanmateix Sants Just i Pastor no fou ni un
monestir ni possiblement una parròquia, sinó que fou una
catedral emprada per arrians, segons la interpretació d’alguns historiadors locals de Barcelona. Jo crec, però, que
l’església més antiga de Barcelona, després de la catedral,
és Sant Pau del Camp, i possiblement hauria estat una
mena de “monestir” primitiu que fundà o allotjà a Sant
Paulí de Nola en la seva estança a Barcelona al segle IV. Ell
i la seva muller, Teràsia, acolliren un grup d’aspirants a la
vida cenobítica als volts de Barcelona. Paulí i Teràsia tingueren un fill que morí aquí, a Barcelona. D’aquest matrimoni
ens en parla Sant Jeroni.
També sabem que el dia de Nadal de l’any 393, mentre
Lampi bisbe de Barcelona celebrava els divins oficis, Paulí
fou violentament portat (“repentina vi multitudinis”)
davant del bisbe per ésser ordenat sacerdot. Paulí, però,
accedí a la voluntat dels barcelonins posant la condició de
què quan ell ho cregués convenient deixaria Barcelona per
retornar a Nola, on estava sepultat Sant Fèlix, al qual tenia
una gran veneració. La permanència barcelonina del Sant
i la seva esposa durà fins la Pasqua del 394. A Nola Paulí
fou designat pel poble i pel clergat com a bisbe d’aquella
diòcesi.
A Sant Pau del Camp (no sabem si com una evocació del
pas de Sant Paulí de Nola per aquells paratges) l’any 911
fou erigida una comunitat benedictina amb la intervenció
del comte Guifré Borrell, fill de Guifré el Pelós. Això ens fa

suposar que fou erigida recordant l’apostolat de Pau i
Pere. Posteriorment Sant Oleguer (a.1127) incorporà el
monestir a l’obediència de Sant Cugat. I alguns segles després s’incorporà a Santa Maria de Montserrat, a Sant
Benet de Bages (segle XVI), i el 1617 al monestir de Sant
Pere de la Portella (Bages). El 1835, s’erigí en ell l’actual
parròquia de Sant Pau. Ja al segle XXI s’iniciaren obres de
restauració. La història d’aquest monestir - parròquia és
molt accidentada, però indica la possible referència a l’apostolat de Pere i Pau a la ciutat de Barcelona.

Sant Pau del Camp.
A l’esquerra, a dalt: Vista de la façana de l’església.
A la dreta, a dalt: Timpà de la porta d’entrada a l’església; a baix: Interior de la zona del presbiteri.
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Sant Pau en la façana barroca de la
Catedral de Girona
per MARIA ROSA FERRER I DALGÀ

S

anta Maria és la seu episcopal del Bisbat gironí; la basílica inacabada, com s’esdevé en molts temples monumentals, presideix la ciutat antiga des del turó que s’alça al capdamunt de la Força Vella.
Fou el bisbe Bernat de Vilamarí el que decidí desestimar l’antiga construcció romànica per bastir una nova església per tal
de poder celebrar amb més dignitat i espai les solemnitats
litúrgiques, el 29 d’abril de 1312. En el mateix indret ja hi
existiren altres catedrals, de les quals tenim notícies pels
documents i les excavacions. Si pensem que el primer bisbe,
del qual trobem dades, és Frontinià (516-517), fins al bisbe
Francesc Pardo que ha estat consagrat aquest any 2008,
podem esbrinar la quantitat de diverses seus que han regit
aquests prelats al llarg dels segles.
De fet el bisbe Bernat només es proposava ampliar el presbiteri i fer-lo coincidir amb la resta del temple romànic del
segle X i XI, que s’havia inaugurat el 21 de setembre del
1038. D’aquesta construcció va re-aprofitar el campanar dit
“Torre de Carlemany” com a contrafort per la nau nova i el
claustre. La catedral es començà a aixecar en l’estil constructiu gòtic que es gestava en aquell temps; malgrat que no va
poder-la continuar tal com la pensava primerament. Fou
impossible per les grans dificultats constructives, la manca de
béns i el pas del temps que varia les formes i els estils. Però
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les obres de la catedral varen anar continuant, molt lentament, seguint diferents projectes, alguns no acceptats, es
succeïren els bisbes i els mestres d’obres i, sobretot, els anys.
L’empresa de bastir les voltes de la nau no es va acabar fins
el segle XVIII en ple barroc. La construcció del cos central
havia començat amb tres naus, i la proposta de continuar-la
amb una nau única va provocar la suspensió de les obres i
una discussió intermitent de responsables i tècnics que va
durar cinquanta anys. El capítol catedralici va convocar l’any
1417 una reunió de mestres d’obres, i d’experts, i després
d’escoltar el seu dictamen, favorable de manera majoritària
a les tres naus, el Capítol es va decidir per la fórmula d’una
sola nau de trenta-quatre metres d’alçada i 22,98 metres

2

3

d’amplada que va convertir la catedral en un monument únic
en la història de l’arquitectura gòtica mundial.
La darrera pedra de la nau gòtica no va poder ser col·locada
fins l’any 1604, en temps del bisbe Francisco Arévalo de Zuazo.
Calia fer llavors la façana principal per tapar l’enorme esvoranc que l’obra presentava. Aquesta ja es feu en estil barroc,
representant un gran retaule tallat en pedra amb unes mides
de quaranta-un metres d’alçada per dinou metres d’amplada,
dividit en tres carrers horitzontals i de tres cossos verticals; a
l’últim cos es va afegir per l’arquitecte Bartomeu Soriano, una
balconada a cada banda amb balustrada. A la capçalera s’hi
troba una gran rosassa feta l’any 1733, tot i que la primera
pedra de la façana es va posar el setembre de l’any 1606; les
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1. Façana de la Catedral de Girona.
2. Sant Jaume.
3. Escultura de Sant Pau. Façana de la Catedral de
Girona.
4. Escultura de San Pau. Roma (fora muralla)

obres s’alentien i no va ser fins l’any 1680 quan, amb la benedicció d’una altra primera pedra, les obres es van reprendre
acceptant un nou projecte de l’escultor barceloní N. Gavina,
el qual hi va treballar fins el 1695, fins que el mestre d’obres
Bartomeu Soriano va modificar la traça de l’escultor, canviant
les pilastres laterals adossades per acabar-les amb un balcó a
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A l’esquerra, Mare de Déu. A la dreta, escultura de Sant
Narcís. Façana de la Catedral de Girona.

cada banda com ja hem dit. Novament durant l‘any 1730, es
pararen les obres i els projectes anteriors es desestimaren.
S’acceptaren les idees de Pere Costa i Cases que va fer-hi feines fins el 1733, data que deixà esculpida sobre la rosassa, on
obrà l’ornamentació que l’envolta i les figures de les virtuts:
Esperança, i Caritat; l’estàtua de la Fe que fou la primera que
es col·locà ja s’havia encarregat a Bartomeu Soriano quan al
1705 feu els dos balcons. Les tres imatges romangueren úniques a l’imponent façana, solament acompanyades per les
fornícules buides fins el segle XX.
El bisbe Josep Cartañá i Inglés va decidir acabar la façana
durant una important restauració començada l’any 1958,
ajudat pels plànols que havia dissenyat Pere Costa.
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En l’ última etapa d’aquesta renovació s’acordà posar imatges en les fornícules i donar l’aspecte que li requeria al
majestuós retaule de pedra. Acordaren que els escultors de
les estàtues serien tots gironins o bé provenint de les nostres
comarques i diòcesi de Girona.
Les iconografies escollides pel primer tram, al costat de la
porta, foren sant Pere i sant Pau de l’artista Josep Maria
Bohigas, l’any 1962.
Al segon tram dintre les tres fornícules, hi ha al centre la
Mare de Déu amb el Nen Jesús. Aquesta és l’ única que ja
constava en els plànols antics, i és feta de l’escultor Jaume
Busquets, l’any 1962; a la dreta hi ha sant Josep i a l’esquerra sant Jaume totes dues creades per l’escultor Antoni
Casamort, l’any 1961.
A les dues fornícules del tercer tram hi trobem sant Joan
Baptista i sant Narcís, realitzades per Domènech Fita l’any 1960.
No sabem exactament la raó d’escollir precisament aquest
santoral, si es tractava de donar la màxima importància al

retaule, o bé de ressaltar els patrons de la ciutat, del bisbe o
de l’Església universal. Aquí tractarem principalment de sant
Pau que junt amb sant Pere són grans columnes de l’Església
col·locats precisament entre les pilastres que sustenten el pes
d’aquesta façana.
Sí que sabem el motiu de dedicar més categoria a sant Pau en
aquestes ratlles; aquest any s’ha començat el solemne Jubileu
que es dedica a l’apòstol dels gentils, com se l’anomena.
Sant Pau va néixer a Tars (Cilícia), entre el 5 i el 15 d. Crist, i
morí executat a Roma durant la persecució de Neró entre el
62-64 , o 67.
Malgrat que ell es descriu a si mateix com un home petit i
insignificant, calb, lleganyós, i de nas aquilí, els artistes de tots
els temps han preferit representar-lo majestuós i imponent,
per reflectir millor segurament el seu esperit. Inclús hi ha una
dita catalana que diu: “és alt com un sant Pau”!. En l’iconografia primitiva el veiem representat amb un llibre o un rotlle;
a partir del segle XIII se li afegeix una espasa en record de la
que s’emprà en el seu martiri: morí decapitat. Les seves representacions en l’art cristià primitiu són molt poc freqüents: n’hi
ha en els relleus del sarcòfag del Capitoli de Roma, als
mosaics de la capella de l’arquebisbe de Ravena. En canvi el
contemplem amb freqüència entre els apòstols en les portades medievals, en icones i pintures bizantines i en manuscrits
miniats. A occident a partir del segle XIV sovint es representa
en la caiguda del cavall; és famosa “la conversió de Sant Pau”
de Caravaggio a l’església de Santa Maria del Popolo a Roma.
Al Museu del Prado a Madrid, El Greco hi té una pintura molt
coneguda de Sant Pau, entre d’altres de cèlebres pintors
Quasi tots els artistes coneguts del barroc sentien predilecció
per representar aquest apòstol, igualment els escultors. A
Sant Pau fora murs de Roma, hi ha una notable obra esculpida en marbre, de la qual la nostra imatge de la façana de la
catedral podria inspirar-se.
L’escultura de Bohigues és tallada amb pedra nummulítica de
Girona; el sant, alt i majestuós, porta els dos atributs que el
fan conegut: el llibre, en memòria dels seus escrits i cartes,
sota el braç de la mà esquerra, junt amb l’espasa del seu martiri, de tal magnitud que semblaria difícil que la pogués aixe-

A la dreta: vitralls de la girola de la Catedral de Girona. El
de l’esquerra és del mestre vitraller Antoni Thomas-1437.
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car ni amb la ma dreta que la sosté, ni amb les dues mans. Els
seus trets són serens, té la barba llarga sobre el pit i és calb.
A la catedral hi podem veure diferents iconografies de l’apòstol, m’agraden especialment les que es veuen en els
vitralls. Triaria sobre qualsevol altre, la del vitrall de l’Apòstol,
fet pel mestre vitraller Antoni Thomas l’any 1437.Sant Pau
vestit amb túnica groga i mantell cobalt porta a la mà dreta
una gran espasa de puny groc i fulla blanca, té una llarga
barba rossa i un ble de cabells al mig del front.
Encara més curiós: un altre apòstol sant Pau, als vitralls de la
girola, aquest amb l’espasa alçada i afuada, té fet amb grisalla un petit escorpí pintat en la fulla amb molt detall, impossible de veure’l des de baix. Poder-lo contemplar d’aprop
quan el restauraven va ser una sorpresa i ens va suscitar la
pregunta: perquè fer-lo allà dalt si mai ningú el veuria?
Es poden estudiar molts altres apòstols en l’àmbit del nostre
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temple; volia parlar només de la façana barroca, però no
m’he pogut estar d’escriure quelcom dels meus preferits...
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L L E I D A

Les pellofes del Museu Diocesà i
Comarcal de Lleida, segles XVI-XVIII
per ELVIRA DÍEZ ÁLVAREZ

A

causa de la trobada d’un punxó per encunyar pellofes
que va aparèixer a l’interior de la imatge de pedra de
la Mare de Déu i el Nen, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de
Lleida, ens hem posat a estudiar les pellofes que es troben
al Museu Diocesà de Lleida, de les quals ens n’ocupem en
aquest treball. De les, aproximadament, deu mil pellofes
amb diferents tipologies que hem comptabilitzat al
Museu, algunes van ser encunyades a la Seu Vella de
Lleida.
Les pellofes o ploms són peces monetiformes sense valor
intrínsec, que feien la funció de monedes en les comunitats eclesiàstiques; la majoria són encunyades per una sola
cara i a quasi totes, de llautó, coure o aram, hi apareixen
símbols religiosos i en algunes el valor nominal.
S’encunyaren a les seus episcopals, congregacions religioses, parròquies i monestirs del Països Catalans per a pagar
als canonges, beneficiats i clergat en general els actes
litúrgics, des d’aproximadament el segle XIV-XV fins el
XVIII-XIX. Abans, però, que s’encunyés la moneda eclesiàstica, l’assistència als actes litúrgics es pagava amb espècies
i també amb diner civil, però com a conseqüència dels
pocs ingressos que el clergat rebia, de la devaluació de la
moneda, i de la poca assistència del clergat al oficis religiosos, a causa de les distàncies on vivien, s’hagué de donar

una retribució especial al menys per als pagaments quotidians, consistent en les pellofes. Aquest suplement estimulava l’assistència de la clerecia als actes religiosos i assegurava les misses.
En general les pellofes o ploms apareixen a l’època del
gòtic tardà a conseqüència de dos fets; per una banda, el
clergat necessitava molta moneda fraccionària per al pagament d’Aniversaris, que eren nombrosos, com a conseqüència de la creació de les capelles, i no la tenia, i per una
altra, en època de depreciació de moneda civil, hi havia
carència de numerari per fer front a tot aquest complex
sistema de pagaments; és per això que el clergat decideix
de fabricar-se moneda pròpia; –les pellofes o ploms– les
quals farien la funció de moneda civil a les comunitats religioses.
A la Seu Vella de Lleida les primeres pellofes, s’encunyaren el
20 d’abril de 1538, a causa de la carència de moneda a la
ciutat, i es van utilitzar fins a finals segle XVIII aproximadament. A les actes capitulars del segle XIX ja no apareix el
nom de ploms per a pagar els actes religiosos ni altres despeses, per la qual cosa creiem que a causa del Decret del 19
d’octubre de 1868 on s’acordà de suprimir totes les monedes en vigor i ordenar la pesseta com a unitat monetària
nacional, les pellofes van desaparèixer, com també es van
retirar totes les demés monedes locals, dites també pellerofes o pellofes, pel seu poc valor nominal. Aquest sistema de
pagaments es va canviar pels llistats, pràctica utilitzada fins
avui dia.
Les pellofes, eren bescanviades per moneda legal civil d’ús
corrent, cada mes; el clergat les lliuraven al tresorer de la
comunitat dit el bosser, que era el que se’n cuidava, i aquest
les hi retornava amb moneda efectiva. Abans, però, que
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Pellofes de la Diòcesi de Lleida segle XVI-XVIII. Totes són
incuses i de llautó, en total hi ha unes 10.000 peces. El grup
de clau i espasa és la primera emissió que es va encunyar a
la Seu Vella de Lleida el segle XVI. La iconografia podria fer
al·lusió a San Pere i San Pau, veiem que el blasonat i composició se correspon amb l’època del Renaixement italià. El
valor facial que figura als ploms o pellofes d’aquest grup se
correspon perfectament amb els emesos i enumerats en
l’acta de creació 1538: 1 sou i 6 diners. Les de les dos claus
encadenades per un sol mànec lobulat, podria tractar-se de
l’advocació a Sant Pere. L’aparició de la “A” i la “N” en el
camp deu fer al·lusió als pagaments d’aniversaris. Las “X X”
vint diners. Les creus deuen fer referència al Bisbe
Conchillos. D’una d’aquestes pellofes, s’ha trobat l’encuny
a l’interior del cap de la Mare de Déu de l‘Institut d’Estudis
Ilerdencs de Lleida, quan l’estaven restaurant.
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El grup de monograma de Maria. L’heràldica mariana
amb advocació de Santa Maria de la Seu Vella de Lleida.
La iconografia de les espigues la trobem a l’escut de la
capella de Sant Lluc a la Seu Vella de Lleida, on se
pagaven els ploms, a sota flor de lliri. Monogrames
rectes i corbes coronades, una d’ella contramarca el
monograma d’espigues i lliri. La iconografia de “M A”
també pot fer referència al pagament de matines.
L’iconografia Jesucrist “IHS”, en lletres clàssiques i
gòtiques, superades l’una d’una creu llatina i l’altra florençada amb dos quadrifolis, a sota tres claus de la
Crucifixió del Senyor. És possible que s’encunyessin per
pagar els aniversaris o misses de la capella de Jesús o les
processons de Corpus Christi.
Foto: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Servei
d’Audiovisuals de la Universitat de Lleida: X. Goñi).

s’encunyés la moneda eclesiàstica, l’assistència al cor es
pagava amb espècies i també amb diner civil.
Tot i estar prohibit, aquestes peces també circularen pels
mercats municipals com a moneda civil, a causa de l’escassetat de moneda fraccionària, i en èpoques de guerres; aquest
fet provocà més d’un conflicte entre les autoritats civils i eclesiàstiques, i no pocs problemes als falsificadors de pellofes
que també n’hi havia, els quals rebien força càstigs.
Pel que fa al mot pellofa, nosaltres no hem trobat la denominació de pellofes o pallofes per a designar numerari o
material monetiforme en cap lloc excepte a Perpinyà, on, el
1577, ja apareix la paraula pelofa, en el Llibre de memòries
de la comunitat de Sant Joan i concretament solament apareix a les actes capitulars de la Seu de Lleida en alguna ocasió la denominació de signus sive nummus i sempre ploms en
català i plumbus en llatí per designar aquestes peces monetàries.
Això ens fa creure que aquest nom deuria ser el vertader
nom oficial i la paraula pellofa fou usada pel poble de forma
despectiva, per a designar allò que sobra, sense valor, com la
pela d’un fruit o com la lleugeresa de la palla o la “calderilla” de la moneda fraccionària amb poc valor econòmic.
La seva vertadera denominació deuria ser la de ploms, com
també s’anomenen ploms les de les Balears, sí són de dit
material .
Circumstància i creació de les pellofes o ploms de la Seu
Vella de Lleida: fons documentals de l’Arxiu Capitular
de Lleida
Els primers ploms dels quals tenim notícia que s’encunyaren
a la Seu Vella de Lleida foren batuts a la primavera de l’any
1538, i així es manifesta en quatre documents que són els
que disposem per aquest estudi, però solament citarem el
primer. Es van produir com segueix:

Són els de sou. . . . . . . . . . . . . . . 2.309 ploms
Són els de vuit diners . . . . . . . . . 2.303 ploms
Són els de sis diners . . . . . . . . . . 2.317 ploms

Amb aquest document ja sabem els motius que impulsaren
a batre els ploms, així com la quantitat i els valors dels diferents tipus.
A l’acta de 6 d’abril de 1538 s’expressa de manera diàfana
el per què de recórrer a aquesta forma de pagament i la
necessitat de batre aquestes monedes: “ vista la extrema
necesitat hi havie en la terra de plata com encara en no
trobarse hun real en la ciutat y per so ferem batre “ i
s’insisteix en l’acta del mateix dia una cop passat a net“
faran fer senyals per a pagar los aniversaris attento
que no se troben reals”2 i s’insisteix en l’acta de l’1 de juny
“ propter penuniam et carentiam monete regalium”3.
És a dir que les frases de “no es troben rals”, “extrema
necessitat de plata” i ”penúria i carència de moneda regia”,
són les úniques i vertaderes causes de la seva creació.
Se’ls anomena en aquest quatre documents, unes vegades
com a “senyals” altres com a “signis sive plumbis”, “senyals”
i “ploms”.
Queda clar el desig de que no siguin monedes, sinó uns senyals i que se’ls anomeni ploms. Tot això queda confirmat en
les múltiples ocasions en que es parla d’ells al llarg dels
segles XVI-XVII Ii XVIII.
En lo temporal, vegem que s’inicia el seu ús per l’escassetat
de moneda reial, i perdura la seva existència ben bé fins el
segle XIX. Pel que fa al territorial tenim motius per a pensar
que el seu ús se circumscrivia als pagaments d’actes que es
realitzaven exclusivament a la Seu Vella de Lleida organitzats
i administrats pel Capítol a través de les pabordies, marmessors i fundacions, tot i que es podien emprar aen altres
parròquies o col·legiates de la Diòcesi de Lleida.

Acta del Capítol del 6 d’abril de 15381.
A 6 d’abril de l’any 1538 fou deliberat pel Reverent Capítol de la
Seu de Lleida, que tots els aniversaris que allí se celebren dins de
l’any, siguin així d’un sou, com de vuit diners, com de misses, se
paguessin amb senyals vist l’extrema necessitat que hi ha en la
terra de plata, com encara en no trobant-se un ral en la ciutat i per
això feren batre dits ploms, els quals foren acabats avui, dissabte,
vigília del Diumenge de Rams de l’any abans dit. El número són
tots en una sola suma de sis mil nou-cents vint-i-nou senyals,
6929 ploms

1 ACL. Actes Capitulars, 1537-1552, AC.0003, fol.17 v.
2 ACL. Actes Capitulars, 1536-1544, AC.0061, fol.55 v.
3 ACL. Actes Capitulars, 1536-1.544 AC.0061, fol.60 v.
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SANT FELIU
DE
LLOBREGAT

L’apostolat de Pere i Pau en contraposició amb el de Sant Jaume
per J. M. MARTÍ I BONET

C

esari, abat de Santa Cecília de Montserrat —avui del
bisbat de Sant Feliu de Llobregat— fou un home ambiciós, fins el punt d’exigir que els bisbes de la Tarraconense el
reconeguessin com a arquebisbe metropolità de “la Seu
apostòlica de Tàrraco”. Malgrat tot, aquests es van sublevar
i no el van acceptar com a cap de la província.
Aquest afer tingué lloc al segle X segons un document
autèntic, la fotografia del qual presentem acompanyant
aquest text. En ell l’esmentat abat de Sant Cecília de
Montserrat notifica al Papa Joan XIII que ha estat ordenat
arquebisbe de Tarragona pel successor de Sant Jaume de
Compostel·la. És un pergamí de 429 mm x 280 mm provi-

nent del monestir de Santa Cecília entre els anys 970-990 i
conservat a l’Arxiu Episcopal de Vic, a la sèrie “Episcopal”,
vol. I, núm. 76. La importància d’aquest pergamí rau en la
referència de les arrels apostòliques de Tàrraco que no procedeixen de Compostel·la sinó de Roma, on l’esmentada
Tàrraco té els seus orígens en l’apostolat de Pere i Pau.
Cesari notificà al Papa d’aquell temps, Joan XIII, que en ser
ell ordenat arquebisbe per un conjunt (sínode) de bisbes
reunits a Compostel·la, on hi ha el “successor de l’apòstol
Sant Jaume”, li correspon l’atorgació del pal·li, insígnia de
poder supraepiscopal, i que si cal ell mateix anirà a Roma i
s’agenollarà als peus del Papa per “suplicar-li el pal·li”.
Per tota l’argumentació de Cesari, es pot deduir que l’intent
de proposar el bisbe de Compostel·la com a successor de
Sant Jaume suposa una contraposició entre Pere-Pau i
Jaume. Amb altres paraules: l’apostolat de Jaume a Hispània
té més pes que l’apostolat de Pere i Pau. A més — argumentava Cesari — a Jaume se’l denomina “el bisbe de tot el
món”, i el seu successor el bisbe de Compostel·la és l’hereu
dels drets de l’església visigòtica que domina tota la Hispània
i tots els bisbes d’aquesta regió li tributen obediència.
Un cop retornat de Compostel·la, Cesari es presentà a una
reunió (sínode) dels prelats de Catalunya, possiblement a
Barcelona —ja redimida dels sarraïns—. El rebuig d’aquests
bisbes fou total: li van dir clarament que “Sant Jaume mai
evangelitzà Hispània, i que, en canvi, l’apostolat de Roma —
el de Pere i Pau — sí és l’autèntic i vertader. Els bisbes catalans continuen afirmant que ells reten obediència a Roma —
seu dels apòstols Pere i Pau— i no pas a Compostel·la, en
contra del que erròniament fan els prelats de l’Occident
hispà. L’apostolat romà és més segur malgrat reconèixer que,
miraculosament, a Compostel·la es troba el sepulcre de Sant
Jaume. Tanmateix no es pot dir que el seu apostolat sigui viu,
sinó mort. Per això Cesari ha de tornar al seu monestir de
Santa Cecília de Montserrat sense el rang d’arquebisbe de la
Tarraconense. Serà un bon tribut a la història i a la necessària
humilitat.

Amb aquest pergamí Cesari, abat de Santa Cecília de
Montserrat, notifica al Papa Joan XIII que ha estat ordenat arquebisbe de Tarragona. Arxiu Episcopal de Vic,
sèrie “Episcopal”, vol. I, núm. 76.
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SOLSONA

Procés de conservació-restauració de
la Mare de Déu gòtica de l’església
parroquial de la Mare de Déu de l’Alba
a Tàrrega
per INÉS BANEGAS DE JUAN

L

’escultura gòtica que es trobava en una de les fornícules
laterals de la església parroquial de la Mare de Déu de
l’Alba, va ser traslladada al laboratori de ConservacióRestauració del Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega per a
la seva restauració atès el seu al seu avançat estat de degradació.
Es tracta d’una escultura que representa la Mare de Déu
dempeus aguantant el nen Jesús. Aquest es troba en una
postura singular, mirant endavant i agafant-se el peu esquerra amb la mà dreta, posició clàssica que recorda la de l’espinari (nen que es treu una espina clavada al peu). També és
singular el fet de ser realitzada amb alabastre, material molt
sensible als canvis atmosfèrics, sobretot a l’acció de l’aigua i
de la calor. Per aquesta raó, les peces fetes amb aquest
material no es situen habitualment a fora sinó a l’interior dels
edificis.
Tractaments realitzats
Abans de fer qualsevol tipus d’intervenció cal considerar
diversos punts:
• La peça a restaurar: és una escultura realitzada en alabas-

tre, guix molt pur (sulfat de calci bihidrat, Ca SO4.2H2O) ,
translúcid, de color blanc intens. Està caracteritzat, tal com
hem dit, per la fragilitat davant l’acció de l’aigua i de la
calor (l’acció prolongada d’una espelma propera al material pot provocar una descohesió important), per la seva
escassa duresa (pot ratllar-se amb l’ungla) i per una porositat, o sigui una capacitat d’absorció d’aigua, molt reduïda.
• El material compositiu de les capes de degradació:
– una capa de crosta negra fina, translúcida i lleugerament
ennegrida d’aspecte acaramel·lat, composta per sulfat
de calci i alguna partícula de pols (zones rentades)
– una segona capa de crosta negra que es superposa a la
primera, dura, espessa i de textura granular i pulverulenta composta de sulfat de calci i partícules producte de la
contaminació: silici,alumini, potasi i ferro (zones no rentades)
– una amalgama composta per diferents elements que es
troba al dors de l’escultura i que es superposa a la segona capa de crosta: oxalats, fosfats de calci (dipòsits de
detritus d’aus), sulfat potàssic,càlcic i magnèsic (sals
acompanyants, producte de reacció entre els diversos
components del dipòsit i la redissolució de l’alabastre),
silicat càlcic que és un component habitual dels morters
de caràcter hidràulic com els ciments i la calç hidràulica;
quars (component detrític d’origen eòlic associat als
dipòsits de pols i sorra)
• El grau de degradació de la peça:
– pèrdua de material deguda a la dissolució del guix en les
zones que reben vessaments d’aigua
– pèrdua de la capa més superficial de l’alabastre de forma
desigual segons els processos d’alteració. Degut a l’acció
de l’aigua i a la contaminació atmosfèrica es produeixen
tant la dissolució de l’alabastre com els processos de
redissolució-recristal·lització, que provoquen la pèrdua
no homogènia de la capa més superficial de l’alabastre,
el poliment superficial, que constitueix l’única protecció
d’aquest mineral. La desaparició augmenta encara més
la seva feblesa davant la dissolució.
• Criteris d’intervenció:
– Com a criteris generals d’ìntervenció, cal dir que es respectaran els principis recollits en la “Carta del Restauro”
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(1972)1. Es pretèn recuperar la lectura i potencialitat de
l’escultura, respectant el caràcter i composició de l’original i tenint com a premissa la mínima intervenció, servant la història material de l’obra. Tots els materials utilitzats seran reversibles, compatibles física i químicament
amb el suport i estables durant el pas del temps2.
Consideracions
El principal material compositiu de l’escultura i de les capes
de degradació més adherides a la pedra és el mateix, sulfat
de calci (guix), encara que la resta de components li donin
característiques diferents, sobretot de duresa (una de les
capes de crosta negra és molt més dura que el guix alabastre). Això comporta la primera complicació: els tractaments
utilitzats per eliminar aquestes capes de degradació, sobretot els químics, poder suptrimir també el substrat original de
la peça; per tant, els tractaments han de ser controlables,
precisos i lents per evitar la penetració excessiva i poder discernir fins on arriba la capa de degradació i fins on comença
la superfície de la peça.
La segona complicació ve donada pel fet que la capa original, el poliment aplicat per l’autor, ja no hi és, ha desaparegut de forma desigual degut als diferents mecanismes de
degradació. Però la cosa es complica encara, atès que una de
les capes d’alteració (crosta negra) té similar aspecte i consistència que la de l’alabastre. Així doncs, còm sabem on hi ha
el límit entre la peça original i les capes de degradació?. Ho
anirem veient a mesura que eliminem dites capes, respectant
sempre els criteris d’intervenció.
NETEJA
Neteja preliminar
En primer lloc s’eliminen els dipòsits superficials no adherits
mitjançant brotxes amb l’ajuda de l’aspiració. Atès que la
capa de detritus d’aus no està adherida, s’elimina també
amb eines de fusta i el bisturí, de forma puntual i amb ajuda
de l’aspiració.
Neteja química
Primer es fan cates de neteja amb diferents dissolvents
tenint en consideració els estudis realitzats per Hubbard3
(1993) i corroborats per l’Institut del Patrimoni Històric
Espanyol4 (2002), en els quals es descobreix que les solu-
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A dalt i a l’esquerra, la imatge abans de la restauració; a dalt i a la dreta, frontal i dors després de la restauració.
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cions de citrat d’amoni i dissolvents polars (acetones, alcohols, ésteres) utilitzades en els darrers anys per netejar l’alabastre, danyen la superfície separant els ions calci dels de
sulfat i alterant l’estructura cristal·lina. Per aquesta raó, els
dissolvents utilitzats s’apliquen amb hisops o amb compreses formades al 50% per polpa de paper i sepiolita controlant els temps d’aplicació per evitar la penetració en profunditat. Les proves de neteja es realitzen primer amb
diversos dissolvents i les seves barreges5. En segon lloc es
fan proves amb resines d’intercanvi iònic catiòniques fortes
que funcionen com agents segrestants destruint els enllaços químics i disgregant les capes d’alteració i tenen la

característica que la reacció només es produeix en medi
aquós i només en la zona de contacte entre la resina i el
substrat, cosa que permet un gran control del procés6. En
tercer lloc, es prova també el carbonat d’amoni al 10% en
aigua desionitzada, usat sovint en els casos de crosta negra
en pedra7, amb l’esperança de dissoldre els greixos de la
costra.
Estudiats els resultats, es decideix utilitzar només la barreja
en parts iguals d’aigua desionitzada, alcohol i acetona perqué és l’única que estova mitjanament les capes d’alteració,
d’una forma controlada. Aquest tractament s’utilitza com a
complement de la neteja mecànica.

FONERIA ELECTRIFICACIÓ
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Neteja mecànica
Es fan proves amb diferents mètodes abrasius i finalment
es decideix utilitzar-los en combinació amb els químics.
Per eliminar les capes de degradació més dures i espesses,
primer s’aplica una barreja a parts iguals d’aigua desionitzada, alcohol i acetona mitjançant apòsits formats al 50%
per polpa de paper i sepiolita durant 10 minuts, per estovar la crosta. Després s’usa paper de vidre a l’aigua (encara que no usem l’aigua sinó la mateixa barreja de tres
components evitant així, la penetració excessiva) de diferents granulometries segons la duresa i resistència de la
crosta8. Es procura realitzar una neteja homogènia per
evitar que l’acabat final sigui massa heterogeni és a dir, es
comença rebaixant les zones més negres fins que s’arriba
al mateix color de la crosta negra més fina i una vegada
aquí, es comença a rebaixar aquesta. En les zones rentades on apareix una crosta negra fina, translúcida i d’aspecte acaramel·lat, s’utilitza directament el paper de vidre
a l’aigua, de granulometria molt fina, sense necessitat
d’estovar primer. Aquest és l’únic mètode que ens permet
eliminar la crosta negra d’una manera molt controlada i
homogènia.
En la zona dels cabells, tant de la Verge com del Nen, s’ha usat
puntualment el micromotor amb freses de goma còniques que
permeten arribar a tots els racons que fan els rínxols.
Malauradament, encara que es procura realitzar una neteja
homogènia, a mesura que s’avança ens adonem que la
superfície de l’escultura és, en canvi, bastant heterogènia
degut a que els processos d’alteració s’han produit amb
intensitat diversa i mentre, en alguns punts es veu la superfície blanca, en altres ,encara, és de color caramel o àdhuc,
més fosca. És aleshores, quan ens hem de plantejar si es
continua o no la neteja. Donat que el color no és un factor
en el que ens podem recolzar per tal decisió, intentem trobar-ne un altre. Treballant sobre la peça, en un moment
determinat apreciem les traces fetes per l’artista quan l’esculpia i és en aquest punt on s’atura la neteja, encara que l’acabat final no mostri un color homogeni. Si continuessim,
podriem eliminar aquestes traces i aixó comportaria no respectar el valor històrico-artístic de l’obra.
A mesura que netegem apareixen diminutes restes de policromia en elguns punts de l’escultura : en els cabells de color
roc de la Verge , en el vestit del Nen, de color marró, en el

vel de la Verge de color vermell fosc i el seu mantell, de color
daurat. Després de la neteja s’han consolidat amb una resina acrílica.
Conservació
Amb tota probabilitat aquesta escultura no tornarà a ser
exposada a l’exterior Desconeixem el seu futur emplaçament. Es aconsellable que es trobi en un àmbit de temperatura i humitat relativa constants (temperatura entre els 2022ºC i humitat relativa entre el 40-50%). La il·luminació hauria de ser indirecta i sense o amb una baixa emissió de rajos
infrarojos i ultravioleta. S’aconsella la fibra òptica que no
produeix cap mena d’emissió o els fluorescents de nova
generació (fluorescència 90) que emeten radiacions dintre
els límits establerts per a la conservació de bens culturals.
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TARRAGONA

Una obra de Joaquim Renart al
Santuari de la Mare de Déu de
Misericòrdia de Reus
per JOSEP MARTÍ I AIXALÀ
Autoretrat de Joaquim Renart

E

l tresor del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de
Reus s’ha enriquit amb una obra notable de Joaquim
Renart i Garcia (1879-1961). És una còpia fidedigna del
Davallament de la Creu, pintat per Fra Angelico i conservat
al Museu de San Marco de Florència. L’obra encarregada per
Lorenzo Monaco da Palla per a la sagristia de l’església de la
Santa Trinitat, en morir el comitent el 1425, restà inacabada
fins al 1440.
La taula té forma de tríptic, amb un cos central de tres arcs i
dues columnes laterals acabades en pinacle vegetal polièdric.
Cada arc està coronat amb un espai triangular amb escenes
de la resurrecció del Senyor. El suport és de fusta massissa de
faig. La taula, preparada manualment amb capes de guix i
cola molt fines, està pintada a l’oli i pa d’or. Amida 150 x 145
cm. La taula original de Fra Angelico és una mica més gran,
amida 185 x 176 cm i està pintada al tremp.
La còpia pertany al llegat testamentari de Don Guillermo
Pérez Bofill, mort el 5 de desembre de 2005. El retaule havia
estat encarregat pel seu pare, Don Álvaro Pérez Peix, en
memòria de l’avi patern del testador, Don Benigno-Álvaro
Pérez González, que havia estat l’iniciador de la firma Pérez
i Pardinas, dedicada al negoci de teixits.
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Joaquim Renart, el dia 9 de gener de 1926, anota en el seu
diari que Don Álvaro Pérez, “bon parroquià i amic”, volia
que li fes una còpia pintada i daurada del famós retaule de
Fra Angelico, el Davallament de la Creu, que hi ha a l’antic convent de San Marco de Florència. El 20 de maig
anota que Don Álvaro per fi li ha encarregat la còpia, desitjada de feia temps, però que trobava massa elevada de
pressupost. Pintar aquell retaule, “resum de tot el saber
del gran pintor de Fiesole”, li feia una gran il·lusió, tot i el
treball major que representa, tant, que a vegades el feia
espantar.
El dia 11 de juliol de 1926 s’embarca cap a Gènova i d’allí,
terra endins, va cap a Pisa, Siena i Florència. Els matins els
passa al Museu de San Marco, prenent apunts de l’original.
En la mesura que treballa, creix l’admiració per “l’obra del
divinal pintor”; admira el dibuix i la composició, la sinceritat i la simplicitat i principalment el color. Amb tot aquest
material treballa a Barcelona durant els dos anys següents.
I el 24 d’octubre de 1928 entrega la còpia al seu client.
Renart la considera una bona còpia, una còpia completa
amb el seu complicat emmarcament, ple d’imatges igual
que l’original. Don Álvaro Pérez, a qui el pintor qualifica de

client excel·lent, queda entusiasmat amb la còpia i dos dies desprès li proposa que n’hi faci també
una altra de l’Angelico, la del
famós Tríptic de la Verge dels
Àngels Músics. Era una proposta
temptadora, tant o més complexa
que la del Davallament. Li suposava anar una altra vegada a
Florència i durant una temporada
llarga, con escriu en el seu diari,
només veure el món a través de
l’obra de l’Angelico. Espantat, sinó
convençut del tot, va declinar l’encàrrec.
Joaquim Renart era l’home apropiat per a aquestes comeses. A
més de dibuixant i pintor, era un
bon decorador, que dominava la
tècnica del daurat i la policromia.
Representant de la firma familiar
Renart i Cia., realitzà retaules
decoratius, plafons i mobles, que
foren premiats a les exposicions
oficials de Barcelona dels anys
1907, 1911 i 1923. Fou uns dels
fundadors del Foment de les Arts
Decoratives el 1903, i com a
secretari d’aquest col·lectiu va
publicar el manifest en què defensava la vocació artesana dels seus
membres i de l’entitat. De fet,
només confirmava la llarga tradició
honesta i exigent del saber fer, del
bon ofici, que venia ja dels tracistes, pintors, escultors i argenters
medievals i també encara dels grans artistes del
Renaixement. Si bé és considerat un epígon del modernisme simbolista, la seva evolució va del neogoticisme, primer,
a la decidida inscripció a l’art nouveau. El 1894 havia
ingressat al Cercle Artístic de Sant Lluc, en el qual el bisbe
Torras i Baiges madurà la seva teoria estètica, estudiada
desprès pel Dr. Cardó i el P. Casanovas, i on Renart va rebre
la influència d’una de les seves grans autoritats, Joan

Còpia del Davallament de la Creu de Fra Angelico.

Llimona. La crítica ha fet notar, en alguna de les seves
obres, la pauta llimoniana dels sobris interiors amb figura.
Fou vice-president del mateix Cercle abans de la guerra civil
del 1936 i elegit president en la restauració de l’entitat el
1951. Home de caràcter moderat, fou reelegit tres vegades
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Detall de la part central del tríptic.

fins que cessà el 1958. També presidí l’Orfeó Català del
1941 al 1948 i fou acadèmic de Sant Jordi.
Amb Alexandre de Riquer (1856-1920) i Josep Triadó
(1870-1929), Renart completa la nòmina essencial dels ex-
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libristes catalans. La puresa formal és una característica
seva, reflex potser d’aquell afany de selecció i exquisitat,
pròpia també de la nova aristocràcia cultural, que afavorí la
renaixença de les tècniques gràfiques, com l’aiguafort, per
exemple, en el cas de Renart, que en la pràctica havien
quedat desplaçades per la revolució tecnològica del fotogravat. Una selecció dels seus ex-libris, una cinquantena
llarga de marques del 1904 al 1907, fou publicada per Joan
Oliva de Vilanova i la Geltrú, un dels tipògrafs més prestigiosos del moment i gran renovador de l’estètica del llibre.
El 1965-1966 Barcelona li va dedicar una gran exposicióhomenatge pòstuma.
En morir, Renart havia deixat un extens diari, escrit des de
1918; una selecció del qual fou editada el 1976. Havia estat
col·laborador també de La Veu de Catalunya i del diari catòlic El Matí.
Aquestes virtuts de puresa formal, de selecció i d’excel·lència
trobaren la manera d’emmirallar-se i enlluernar-se en l’obra
tan selecta i formalment perfecta de Fra Angelico. Tenim
ocasió de comprovar-ho en aquesta obra del Davallament,
que de la intimitat familiar ha passat, per la voluntat testamentària de Don Guillermo Pérez Bofill, a una de les antesales del cambril del Santuari de la Mare de Déu de
Misericòrdia de Reus.
Hi ha tres inscripcions pintades amb lletres capitals daurades, una al peu de cada compartiment del tríptic. La primera: Plangent eum quasi unigenitum quia innocens
[Dominus occissus est]. La segona: Ecce quomodo moritur
iustus et nemo percipit corde. I la tercera: Aestimatus sum
cum descendentibus in lacum. Aquestes referències bíbliques s’enquadraven en els antics oficis del Dissabte Sant.
En l’ordenament del breviari de Pius V, que substancialment reproduïa el breviari romà-franciscà dels segles XIIIXIV, es troben encara en la segona antífona de laudes (la
primera, en l’actual Litúrgia de les Hores) i en els responsoris sisè i vuitè de matines d’aquell gran dissabte, respectivament.
Així, doncs, ajudats per la pietat litúrgica, ens podem introduir en l’escena sacra del retaule, “como si presente me
hallase”, que diuen els Exercicis de sant Ignasi de Loiola, i
contemplar amb la Mater Dolorosa, a través de la porta
oberta del costat de Crist, la deu inestroncable de la divina
misericòrdia.

TERRASSA

Sant Pere o Sant Pau d’Ègara?
per JOSEP M. MARTÍ BONET

S

ant Pere o Sant Pau d’Ègara? Heus aquí la pregunta que
es fan els historiadors que han editat el famós diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara (Terrassa) 958-1207
(Edició Fundació Noguera - Barcelona 2001, pàg. 211).
El primer document del diplomatari signat el dia 30 d’abril de
l’any 958 ens diu que “Riquil·la i els seus fills Servusdei,
Quisterlo, Quisterleuva i Ermesen donen a Sant Pau d’Ègara
(Terrassa), en compliment de la darrera voluntat de Giscla, difunta, una mujada de vinya situada al terme del castell de Terrassa
a Silvaniano”. Els donadors treballaran a la vinya i en donaran la
meitat dels fruits a Sant Pau. La domus (església) Sancti Pauli surt
quatre cops en el text del pergamí original (de 240 x 120 mmm)
que es conserva a l’arxiu de Sant Pere de Terrassa, ubicat a
l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa i que dirigeix el Dr. Pere
Puig i Ustrell, auxiliat per Vicenç Ruiz i Gómez, Joan Soler i
Jiménez, i Teresa Cardellach. Són 222 pergamins transcrits i
estudiats amb molta cura per l’equip d’arxivers de Terrassa. Hom
observa, amb una certa por de llegir-ho malament, que si bé
sempre surt Sant Pere d’Ègara en els 221 documents, precisament en el primer document es pot llegir Sant Pau d’Ègara. Això
succeeix sols un cop, però és en el primer pergamí del 958.
Hi ha qui interpreta que aquesta “anomalia” arxivística ve
donada per un error de l’escriptor, que coneixem i sabem
que es deia Vuidiscle; tanmateix creiem que seria un error

Interior del’església de Sant Pere d’Êgara.

repetit quatre vegades, i això potser és massa! Un pot ser
despistat, però no tant! La nostra interpretació, que és la que
ens sembla més òbvia, s’argumenta de la següent manera:
sabem que Sant Pere i Sant Pau sempre van junts en les
denominacions (com a titulars) de l’església primitiva. El
mateix papa Innocenci I (segle V) afirma que Pere i Pau són
companys “indivisibles”. D’altra banda, en ser ells l’únic
fonament per les esglésies d’Occident (l’apostolat de Pere i
Pau) la majoria de les esglésies primitives (de les diòcesis)
tenen dedicada una església preeminent als dos apòstols en
un sol apostolat. Tanmateix, la denominació més freqüent es
decanta a favor del primer apòstol, tal i com succeeix en moltes altres titulars (o denominacions compartides o associa-
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des). En la pràctica s’imposa la primera denominació o primer titular. Així podria haver succeït ja al segle VI a l’església
parroquial d’Ègara, que era dels Sants Pere i Pau, però que la
gent, per abreujar, dirà sols “de Sant Pere”.
Els arqueòlegs M. Gemma Garcia, Antonio Moro i Francesc
Tuset han fet un bon treball en les excavacions del conjunt
episcopal d’Ègara, i han demostrat que les denominades
esglésies romàniques de Terrassa no són especialment d’època romànica, sinó almenys visigòtica, i la denominació de
Sant Pere cal ampliar-la amb Santa Maria, Sant Miquel, i amb
un baptisteri trobat a l’antiga rectoria. Als esmentats arqueòlegs se’ls podria demanar que ampliessin la denominació a
Sant Pau? Possiblement això seria un agosarament per part
nostra. No ens atrevim a proposar-ho, preferim denominarles com sempre: Esglésies de Sant Pere d’Ègara o Terrassa,
afegint, però, “visigòtiques” i no sols “romàniques”.
L’arqueologia es mereix un respecte.

24

A dalt, retaule petri i a baix façana de l’església
de Sant Pere d’Ègara

TORTOSA

Sant Pau en la tradició de la Santa
Cinta
Per JOSEP ALANYÀ I JOAN-HILARI MUÑOZ

H

avent obert el papa Benet XVI l’Any Paulí el 28 de juny
de 2008 amb motiu del bimilenari del naixement de Pau
de Tars, hem cregut oportú de centrar l’atenció en la figura
de sant Pau, cabdal en la difusió de la fe cristiana més enllà
del poble d’Israel, tal i com existeix la seva presència al bisbat de Tortosa des de la triple perspectiva de la tradició, de
la devoció i de l’art.
Tractant de passada alguns aspectes de la devoció a sant Pau
al bisbat de Tortosa, ens fixem especialment en la iconografia de l’Apòstol dins el conjunt devocional i artístic de la
Baixada de la Verge de la Cinta a la capital de la diòcesi, que,
segons tradició, s’esdevingué la nit del 24 al 25 de març de
1179, pocs mesos després de la inauguració de la catedral
romànica, construïda entre 1158 i 1178.
Tradició de la presència de sant Pau a Tortosa
Si bé no hi ha notícia històrica de l’origen de la comunitat
cristiana de Tortosa, a partir del s. XVI alguns autors, entre els
quals Narcís Feliu de la Penya (Anales de Cataluña, lib. VI,
cap. VI) i el canonge Josep Sanchis Sivera (Historia
Eclesiástica General, p. 445) més recentment, han fet afirmacions relatives a la presència de sant Pau en terres tortosines
i castellonenques només a tall de suposició. Bayerri ho creu
verosímil.1

A l’esquerre. Sant Pau. Imatge del grup de la Verge de la
Cinta, d’autor ignot. Fusta daurada i policromada (88 x
30 x 19 cm). Segona meitat del s. XVII. Fotos de J. Hilari
Muñoz.
A la dreta. Relleu de la Verge de la Cinta amb sant Pere i
sant Pau prenent l’aigua beneïda de la pila del claustre de
la catedral. Fusta (99 x 85 cm). Ramon Cerveto. Darrer
terç del s. XIX.

A partir de cronicons falsos hauria sorgit la mítica tradició de
la predicació de l’Apòstol a la ciutat de l’Ebre i al territori tortosí, així com la creença que sant Ruf, fill del Cirineu i deixeble de Pau (Mc, 15, 21; Rom, 16, 13) hauria estat el primer
bisbe de Tortosa. Defensen aquesta tesi el Cronicó de Vasco,
el P. Salmerón, Pere Antoni Beuter, Ambrosio de Morales, el P.
Mariana, el P. Risco, els canonges Macip i O’Callaghan;2 s’hi
oposen Joan B. Soller, Tillemont, Juan B. Pérez, el canonge
Jaume Miró, Villanueva,3 E. Bayerri,4 que argumenta críticament, i nosaltres.5
Això escrivia Juan B. Pérez cap a la fi del s. XVI referint-se
al bisbe Jofre d’Avinyó i al culte de sant Ruf: “Qui episcopus, inter ceteras constitutiones ecclesiae Dertosensis, quas
ibidem edidit, illam fuisse, ut viverent, sub regula canonicorum regularium S. Augustini, juxta consuetudinem ecclesiae S. Ruphi, ex quo hic sanctus specialiter cultus est
Dertosae. Et inde natam puto opinionem, fuisse Ruphum
episcopum Dertosensem”.6 Villanueva, en la carta XL al seu
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A l’esquerre. Imatge de sant Pau del frontispici de l’arc
d’entrada a la Reial Capella. Guix en el seu color, llustrat
i parcialment daurat. Autor ignot. S. XVIII.
A dalt. Coronament de la Porta de l’Olivera. La Verge de
la Cinta amb sant Pere i sant Pau. Portalada del s. XVIII.
Imatges de pedra del país, fetes pels escultors Aixendri
en substitució de les que van ser destruïdes el 1936.

germà, desfà l’afirmació de ser sant Ruf el primer bisbe de
Tortosa amb arguments poderosos i carregats de lògica
fundats en l’anàlisi dels textos dels missals i breviaris de
l’església tortosina.7 Això no obsta perquè el canonge
O’Callaghan encara escrigui, al s. XIX, que era “una tradición muy antigua de esta iglesia, confirmada por el testimonio de graves autores, que habiendo desembarcado el
Apóstol san Pablo en Tarragona... después de haber predicado el evangelio en aquella ciudad, vino a Tortosa donde
también predicó”.8
Esglésies i ermites dedicades
Cal observar que en tot l’antic bisbat de Tortosa no hi ha
hagut cap església parroquial dedicada a l’apòstol Pau i solament té dedicades dues ermites: la d’Albocàsser i la de Móra
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la Nova. En canvi, d’altres apòstols, concretament sant
Bartomeu, sant Jaume, sant Pere, sant Andreu, sant Mateu i
sant Joan, són titulars de parròquies i d’ermitoris diversos.
L’apòstol Pau, quan figura en alguna façana d’església o en
retaules d’altar, sempre apareix acompanyant sant Pere. I si
de cas apareix sol, és en pedres clau de temples parroquials,
ermites o santuaris, com ara a la catedral de Tortosa, on, a
l’absis, trobem la pedra clau central de la capella del sant
amb la seva imatge -un home barbut i amb cabellera abundant assegut en un banc, enlairant una espasa amb la mà
dreta i tenint amb l’esquerra un llibre tancat damunt la falda
(s. XIV); i la pedra clau central de la capella de la nau lateral
esquerra (núm. 37 dels plànols), amb el bust del sant molt fi
i elaborat (s. XV). No cal dir que, en el fons dels Processos
beneficials de l’Arxiu Històric Diocesà, trobem diversos bene-

A la dreta. Imatge de sant
Pau de l’altar de la Santa
Cinta. Marbre (2 m) Atribuïda a José Ramírez. S.
XVIII.
A l’esquerra. Imatge de
sant Pau de la Porta de
l’Olivera. Pedra del país.
Escultors Aixendri.

ficis instituïts al llarg dels segles que tenen per titular a sant
Pau, alguns creats per fundadors homònims, i sempre relacionats amb capelles a ell dedicades o amb retaules on apareix la seva imatge.
Sant Pau en la tradició de la Santa Cinta
A Tortosa, la representació de l’apòstol Pau forma part del
conjunt de figures que acompanyen la Verge Maria quan
baixa a la catedral a deixar-hi la cinta que cenyeix la seva
cintura. Sant Pau i sant Pere, formant amb Ella una tríada
santa, flanquegen la Verge i encapçalen la comitiva angèlica. La iconografia reprodueix plàsticament –en les pintures i
els grups escultòrics– el que resa el text de la Tradició de la
Santa Cinta que es llegia a les matines de la festa fins que
el papa sant Pius V, el 1568, imposà a tota l’Església llatina
el Breviarium Romanum en compliment de les disposicions
del concili de Trento.
El text posava als llavis de la Verge Maria aquestes paraules
de resposta a la pregunta que li hauria formulat el clergue
de la catedral a qui era patent l’aparició: “Jo sóc la Mare de
Déu, a qui tu serveixes, i aquests dos homes que em flanquegen són els prínceps dels Apòstols; a la dreta, l’Apòstol
sant Pere, vicari de Jesucrist; i a l’esquerra, sant Pau, doctor
dels gentils”.
Reproduïm una mostra de 6 de les principals escultures de
l’Apòstol que formen grup o conjunt amb la Verge i l’apòstol Pere, sigui a la Reial Capella, a la pila d’aigua beneïda
del claustre o en un conjunt de tres imatges, del qual, desapareguda la de la Verge, només n’han restat les dels dos
apòstols.

1 Enrique BAYERRI (1948), Historia de Tortosa y su comarca, V, p.
752-755.
2 Ramón O’CALLAGHAN (1896), Episcopologio de la Santa Iglesia
de Tortosa, p. 15-17.
3 Ibídem, p. 17-23.
4 Enrique BAYERRI, Historia de Tortosa y su comarca, V, p. 755-776.
5 Josep ALANYÀ I ROIG (2001), El Seminari Diocesà de Tortosa, p.
7-8.
6 Joaquín Lorenzo VILLANUEVA (1806), Viaje literario a las iglesias
de España, V, p. 135-136.
7 Ibídem, p. 119-128.
8 Ramón O’CALLAGHAN, Episcopologio de la Santa Iglesia de
Tortosa, p. 8.
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U R G E L L

Una representació de Sant Pau en un
retaule de finals del XV a la Vall
d’Aran
per JAUME MAYORAL

“Pau, servent de Jesucrist, apòstol per vocació,escollit per
anunciar l’evangeli de Déu”
Carta als Romans 1,1

A

la diòcesis d’Urgell la tradició iconogràfica envers la
figura de sant Pau apòstol, és bastant minsa, gairebé
inexistent; són molt poques les esglésies dedicades a ell. De
les 363 parròquies urgellitanes, només una – la parroquial
d’Esterri de Cardós- porta el seu nom.
Però, com era costum, en els retaules gòtics que presidien,
en tota la seva extensió, els altars majors, sempre hi havia
una taula dedicada a sant Pere i una altra a sant Pau que,
moltes vegades servien, a més, de portes d`accés a les sacristies. També, encara que menys, en algunes predel·les acompanyant altres sants, hi trobem la seva representació1.
Així, en aquest any jubilar paulí que el sant Pare Benet XVI
ha establert amb motiu del bimil·lenari del naixement de l’apòstol dels gentils, volem presentar una taula que forma part
del retaule de sant Miquel de la parròquia de Vielha i que ens
presenta amb gran força i expressivitat la figura de sant Pau.
Això ens permet una mirada reflexiva i alhora espiritual de la
imatge que, acompanyada per la lectura dels textos bíblics,
especialment dels Fets dels Apòstols i de les seves Cartes, ens
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Retaule de Sant Miquel. Parròquia de Vielha.

posen davant d’una de les figures cabdals de la història de
l’Església catòlica i de retruc de l’Església catalana, perqué
com diu el bisbe Joan Enric Vives som un bisbat, el d’Urgell,
que ve de la seva predicació apostòlica2.
La taula amb la pintura de la imatge de sant Pau forma part
d’un retaule executat a finals del segle XV per presidir l’altar

1

major de l’església parroquial de Vielha i que està dedicat a
sant Miquel. La reforma de l’església amb la construcció del
transepte i el cor (s.XVIII) motivà el canvi del retaule gòtic per
un de barroc i amb aquest estil i ubicació es conservarà fins a
la Guerra Civil3. Després ,una vegada restaurades les taules
que s’havien guardat, torna a l’església col·locat, ara, en una
estructura neogòtica i amb canvis en la disposició de les taules que configuraven la seva història iconogràfica ,així la taula
de sant Pau que estava al carrer lateral esquerra passa al dret.
A la dècada dels anys 80, es canvia l’estructura neogòtica i el
retaule resta com el podem veure avui dia. La figura de sant
Pau torna a l’altre costat i es produeix una nova disposició
que sembla que tampoc seria la originària4, on les taules de
sant Pere i sant Pau, com apuntàvem al principi, formarien
part d’unes portes laterals, disposició força freqüent.

2

1. Naixement de Jesús, a
la prede·la.
2. Sant Pere al carrer dret
del retaule.

L’autoría del conjunt i per
tant, de la taula de sant Pau,
s’atribueix al Mestre de Vielha (tot recollint la hipòtesi
de Velasco que suposa que
podria ser el fill de Pere Garcia de Benavarri, Bartomeu
Garcia). El Mestre de Vielha,
juntament amb Pere Garcia
de Benavarri i Pere d’Espallargues van realitzar força
obres destinades a esglésies
del nostre bisbat (moltes no han arribat als nostres dies però
s’en guarda constància documental i de vegades gràfica) ;
del Mestre de Vielha en concret, trobem producció artística
des de la Noguera, els Pallars i fins la Vall d’Aran.
El tema principal del retaule és la representació de l’arcàngel
Miquel i la seva victòria sobre els àngels caiguts però també
hi figuren un grupet de taules que ens apunten a episodis de
la vida de la Verge Maria, i un altre grupet dedicat a episodis
de la vida de Jesús. Més concretament, el retaule de sant
Miquel conté al carrer lateral esquerra, de dalt a baix, el miracle del Mont Gargano, la processó del miracle i sant Pau; al
carrer central, també de dalt a baix, la caiguda dels àngels,
sant Miquel derrotant al diable i el Sant Sopar. Al carrer lateral dret, en el mateix ordre, l’escena de la Pentecosta,
l’Adoració dels Mags i Sant Pere; per últim , en les taules de
la predel·la, d’esquerra a dreta s’hi representen l’Anunciació,
el bes de Judes, l’Ascensió i, finalment, el Naixement de Jesús.
Tot envoltat per un guardapols amb representacions d’escuts
i una serigrafia senzilla que els uneix.
Com dèiem, les dues taules que ens presenten amb una gran
figuració i de cos sencer, són les de sant Pere i sant Pau. Sant
Pere amb la simbologia religiosa que li és pròpia i que es fa
present al llarg de tot el gòtic (però que també apareix des
dels primers segles del cristianisme), es representa com un
home d’edat madura, vestit amb ornaments pontificis, que
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porta la tiara papal signe de la seva dignitat petrina, i a més
el llibre que és un símbol que es fa present en la resta dels
apòstols i les claus del regne, amb la singularitat de que són,
com en altres representacions, exageradament grans, per
significar que són les claus de les portes del Cel.
I per últim, cal esmentar la figura de sant Pau, que ens dibuixa
el Mestre de Vielha d’una manera que divergeix de moltes
altres de l’apòstol i que trobem en pintures i escultures de l’època, en les quals els artistes el mostren baix d’estatura, una
mica calb, nas prominent i celles poblades. Aquí sant Pau
comunica una personalitat propera, espiritual i , a la vegada ,
forta que vol fer arribar la paraula, el missatge, que vol comunicar allò que viu des de la seva conversió. Així el seu llibre resta
obert i fins i tot podem resseguir el breu text en llatí, amb certs
errors, que ens parla de la Mare de Déu (recordem que també
ella, amb sant Miquel, són els protagonistes del conjunt). Val a
dir que aquesta temàtica és molt pròpia dels retaules de la zona
del nord del bisbat i d’aquesta època de finals del gòtic.
Els trets físiscs de l’apòstol Pau mostren un rostre de faccions
allargades, una llarga cabellera, una barba llarga i una mirada que sembla que ens vol interpel·lar, que ens vol acompanyar. La seva mà esquerra ens presenta el llibre obert, el seu
braç dret sosté una espasa, mentre que el seu dit assenyala el
text, per donar-li encara més força, com en la seva vida de
predicació incansable de la Paraula de Déu. Una espasa que
simbolitza l’instrument del seu martiri, tal com es recull de la
tradició hagiogràfica que ha arribat fins als nostres dies i que
ens relata que Pau, el mateix any que Pere va trobar la mort
a la ciutat de Roma; que va sofrir, malgrat tenir la ciutadania
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1. Miracle del Mont Gargano, 2. Processó del miracle i 3.
Sant Pau, al carrer esquerre del retaule.
4. L’Anunciació, 5. El bes de Judes i 9. L’Ascensió, a la
predel·la.
6. Caiguda dels àngels, 7. Sant Miquel i 8. El Sant Sopar,
al carrer dret del retaule.
10. La pentecosta i 11. Adoració dels Reis, al carrer dret.
romana, la persecució de Neró, junt amb molts altres cristians
i fou decapitat pels volts de l’any 67 i, com conta també la
tradició, a la Via Ostiense, al lloc conegut com Aquae Salviae
(a 3 kms. de l’actual basílica pontificia de sant Pau extramurs).
Una espasa, tant propera al llibre obert, que també voldria
expressar el símbol d’una paraula afilada5 que penetra en el
cor dels creients per a la seva conversió; l’espasa de sant Pau
que, com deduim de les seves Cartes i del mateix llibre dels
Fets dels Apòstols, es convertirà en el gran propagador de la
Paraula i el Missatge.
I encara podem fixar-nos en dos altres detalls interessants de la
taula i que també contenen una significació iconogràfica; per
una banda l’escrit que ressegueix la forma de l’aureola de santedat i que es refereix a sant Pau apòstol, el personatge pintat.
Aquest també mostra un vestit ben sumptuós, amb una capa
que li cau fins tocar a terra i una bossa que li penja del seu costat dret i que és tant manifestament visible que molts especialistes opinen que es tracta de la bossa on portava les agulles i fils
dobles, estris de la seva feina d’artesà de fer lones per a tendes
de campanya, tal com s’explica en les Actes dels Apòstols: “i,

5

6

7

com que era del mateix ofici, s’estava a casa d’ells, i treballaven;
l’ofici que tenien era de fabricar tendes” (Ac 18,3).
En aquest any jubilar paulí sapiguem veure en la figura de
sant Pau, aquell que va ensenyar amb força i coratge, el missatge de la Bona Nova del Regne de Déu.

1 Podem veure algun exemple, proper cronològicament al retaule
que presentem, amb el retaule de la Mare de Déu d’Abella de la
Conca (ara en dipòsit al Museu de la Conca Dellà, per anar properament al seu lloc originari) on, a l’extrem dret de la predel·la hi ha
la figura de sant Pau. El retaule s’atribueix a Pere Espallargues.
2 Així ho recull el Full Dominical (29-6-2008) en La Veu del Bisbe:
“Cal reconèixer que el nostre Bisbat d’Urgell venim de la predicació directa de sant Pau (...) som una Església apostòlica, que

9

10

8

enfonsa les seves arrels en el mateix sant Pau”.
També és interessant poder citar, en aquest sentit de la visita apostòlica paulina, el Congrès fet a Tarragona (19-21 juny 2008) amb
el suggerent títol “Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a
Tarragona (s.I-VIII)”, en especial la intervenció del Dr. Armand
Puig, “Probabilitats de la Missió de Pau a Tarragona”.
3 Tal com ens indiquen els autors J. De Laurière (1886), Puigdollers
(1903),Soler Santaló(1906).
4 En tot l’article tenim molt present l’obra de Alberto VELASCO “El
Mestre de Vielha: un pintor del tardogòtic entre Catalunya i
Aragó”l’autor fa una possible proposta de com seria el retaule en
el segle XV, així com de qui hi podria haver sota el nom genèric de
Mestre de Vielha, que ell apunta a Bartomeu Garcia de Benavarri.
5 Així ho recull Luis Monreal en el seu llibre “Iconografía del
Cristianismo”(2000).pp.369-370.
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“Fulgentia”, exposició permanent
d’art religiós a Santa Maria
d’Igualada.
per DANI FONT

El projecte Accuro
’Església, en l’exercici de la seva activitat quotidiana, ha
generat quantitats ingents d’objectes destinats al culte.
Molts d’ells, per la naturalesa de la seva funció, han estat fets
amb materials nobles i amb una tècnica artística molt apreciable, característiques que els converteix, juntament amb el
pas dels segles, en veritables obres d’art. El patrimoni artístic
de l’església reuneix avui un seguit de valors cultuals, culturals, artístics i econòmics que fan que calgui tractar-lo amb
molta responsabilitat i diligència, sempre procurant que pel
camí no perdem cap dels seus valors.
Des de fa unes dècades, la la realitat sócio-econòmica del
nostre país ha canviat radicalment.
La població ha passat d’ocupar disseminadament tot el territori diocesà a concentrar-se grans pobles i ciutats, tot abandonant el camp i deixant despoblat el món rural; d’altra
banda, la reducció del nombre de preveres en la diòcesi ha
fet disminuir notablement el nombre de responsables directes d’aquestes comunitats, dels seus edificis i del seu contingut. A aquests factors cal sumar-hi un l’increment notable de
l’estima pel propi patrimoni cultural, que unit a l’auge generalitzat del turisme han generat una major demanda de visita i d’accessibilitat al patrimoni de l’Església.

L
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Sala gòtica. Creu processoral major de Santa Maria
d’Igualada (s XIV).

Atenent a aquestes raons, el bisbat de Vic creà l’any 1996
el projecte “Accuro”, que incideix en el patrimoni cultural
parroquial, i que pretén garantir una correcta identificació,
catalogació i guarda del patrimoni artístic, posant-lo a l’abast del visitant i al servei de les tasques pastorals.
“Accuro” considera els arxiprestats com a espais d’intervenció unitària. El treball sobre aquest patrimoni es vol
recolzar sobre tres peus imprescindibles: seguretat, conservació i difusió.
Fulgentia
“Fulgentia” és el nom de la instal.lació permanent d’art religiós que, en aplicació del projecte Accuro a l’arxiprestat de
l’Anoia–Segarra, s’ha creat a l’església parroquial de Santa
Maria d’Igualada. Va ser inaugurada pel Bisbe de Vic, Romà

A dalt. Vitrina de les custòdies.
A la dreta. Vista del retaule major des de l’espai
expositor.

Casanova i Casanova, el dia 1 d’agost de 2008, essent rector de la parròquia de Santa Maria i principal impulsor del
projecte Mn. Salvador Mundó i Roviró.
“Fulgèntia” se situa en dos espais: la part visitable es troba
en la galeria esquerra del trifori de l’església de Santa
Maria, i el magatzem s’ha situat en espai no visitable, prop
la sagristia. Aquest dipòsit acull tot un seguit d’objectes
que, per una raó o altra, no poden ser exposats en la galeria oberta al públic. Es pot accedir a l’exposició per les escales del cor o per un ascensor que s’hi ha instal.lat expressament.
Agrupar el patrimoni dispers
Aquesta instal.lació ha acollit peces provinents de 16
parròquies de l’arxiprestat. Mitjançant documents de

dipòsit, les parròquies dels voltants d’Igualada han dipositat els seus tresors parroquials a “Fulgentia”. S’han pogut
solucionar, d’aquesta manera, un seguit de qüestions molt
preocupants. La majoria de les parròquies que han aportat
les seves peces a Fulgentia es trobaven des de feia anys
sense rector resident. Molts dels objectes, alguns de gran
valor, es trobaven en edificis sense vigilància, o bé custodiats en cases particulars, amb responsabilitats feixugues
per als custodis. A banda dels problemes prioritaris de
conservació i seguretat, també era un problema la manca
total d’accés que hi tenien els estudiosos o els interessats
en el món de l’art.
Amb el trasllat dels seus objectes més valuosos a Fulgentia,
les parròquies de l’arxiprestat han guanyat en seguretat,
conservació, difusió i tranquilitat. Les peces es troben ben
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custodiades, en condicions acceptables de conservació preventiva, i no massa lluny de casa. Moltes d’elles –les que
s’exposen- han estat restaurades, i poden ser admirades
per tothom. Sempre que volen, els responsables de la
parròquia recullen la seva peça i la porten a la parròquia,
on la fan servir en les seves festes més solemnes. En acabat, la retornen a Fulgentia. Tant els dipòsits com els moviments de les peces queden documentats en un llibre oficial
de registre.
Les parròquies que hi aporten peces, a banda de Santa
Maria d’Igualada, són Sant Martí d’Albarells, Sant Llorenç
d’Argençola, Sant Salvador de Bellprat, Santa Maria del
Camí, Santa Maria de Clariana, Santa Maria de Copons,
Santa Magdalena de l’Espelt, Sant Cristòfol de Fillol, Sant
Pere de Jorba, Mare de déu de la Soledat d’Igualada, Santa
Maria de la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de
Montbui, Santa Maria de Montmaneu, Sant Genís de
Porquerisses, Santa Maria de la Sala, i Santa Maria de
Veciana.
Un conjunt de gran qualitat
Algunes de les peces de la parròquia de Santa Maria
d’Igualada figuren entre les millors obres de l’orfebreria
catalana: la creu processional major, obrada a Barcelona
vers 1435, és una de les peces cabdals de l’orfebreria catalana medieval, tant per la gran qualitat de les escultures en
planxa d’argent com per l’harmonia de l’encaix entre les
figures i el perfil de la creu, entre d’altres virtuts. Podem
també remarcar el calze gòtic, d’argent sobredaurat, de
finals del segle XV; Dos parells de bordons, també d’argent, de principis del segle XVII; les notables figures de
Sant Josep i Sant Bartomeu, de plata treballada i carnadura, d’un metre d’alçada cadascuna; el reliquiari de Santa
Secundina, un magnífic exemple de reliquiari barroc, de
forma tubular i amb peu circular; i tantes i tantes d’altres
peces d’orfebreria.
A aquestes peces igualadines cal sumar-hi peces que han
vingut de fora: les creus processionals barroques d’Albarells
i Carbassí , les talles de Sant Roc i Sant Marc provinents de
Sant Genís de Porquerisses, el portapau de Jorba, el copó de
Copons, el reliquiari de Santa Margarida de Montbui, i moltes altres peces.
Juntes formen una extraordinària exposició permanent
d’orfebreria religiosa. Hi ha un bon exemplar de tots i
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Sant Josep (s XVII).

cadascun dels utensilis utilitzats en el culte, essent doncs
un conjunt excepcional per a explicar què és un tresor
parroquial i quines funcions tenen cadascuna de les peces.
Moltes de les peces exposades han estat netejades i, en
alguns casos, restaurades. S’ha optat per un criteri poc intervencionista, i el treball ha estat dut a terme per restauradors
professionals.
Les característiques de la ubicació de Fulgentia
L’exposició visitable se situa en la galeria esquerra del trifori
de l’església parroquial de Santa Maria d’Igualada. Aquesta
ubicació, tot i no oferir tota l’accessibilitat i amplitud desitja-

des, reuneix unes bones característiques per al que es
necessitava. D’una banda, ofereix molta seguretat per a les
peces, car té un un sol accés, i molt controlable; d’altra
banda, es troba en l’interior de l’església, una ubicació que
sembla irrenunciable per a la ubicació del tresor parroquial,
però al mateix temps no destorba de l’us quotidià del temple; permet completar la visita a l’església, si es vol, amb l’accés al campanar, un espai fascinant i poc conegut; també des
de les finestres del trifori o des del cor, es té una visió diferent i complementària de la nau central i del magnífic retaule major.
La setantena de peces que s’hi exposen s’allotgen en 21
vitrines de diferents mides, unes vitrines adaptades als
objectes que han de contenir i molt condicionades per la
complexitat de l’espai arquitectònic; van ser dissenyades per
l’arquitecte Jordi Sarri. Les vitrines, algunes autoil.luminades
i d’altres il.luminades exteriorment, reuneixen les condicions
de seguretat i de conservació preventiva que han estat indicades pels professionals de la museïstica i la museografia.
Van ser creades seguint els criteris de tècnics de la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya.
Els objectes guardats en les vitrines s’acompanyen d’uns
textos divulgatius que dónen raó de les funcions dels
objectes, amb un marcat to pedagògic que els fa accessi-

bles a tothom. Entenem que els principals destinataris són
els escolars i el públic familiar, i volem que els visitants
facin d’aquesta visita una experiència culturalment enriquidora.
“La nova sagristia”
Més que una instal.lació propera al concepte de museu, als
responsables del projecte ens agrada considerar “Fulgentia”
i les altres instal.lacions semblants com a una instal.lació
més semblant a una sagristia: un lloc on es guarden els
objectes de valor, ben custodiats i conservats, i llestos per a
servir al culte. Però ara li afegim unes altres funcions: la
dimensió catequètica i la funció cultural de coneixement i
d’apropament dels ciutadans al seu patrimoni. Conservació,
difusió i servei al culte es dónen la mà, en benefici de
tothom.

Vista exterior de “Fulgentia”, des del cor de l’església
parroquial.
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COL·LABORACIONS

25 anys de la consagració de la nova
església dels PP Claretians a Girona
per JOSEP CODINA I FARRÉS

A

Girona, l’edifici ahont resideix i realitza la seva activitat
pastoral la Comunitat de Pares Claretians, ocupa un
xamfrà dels carrers de Sant Antoni Mª Claret i de Joan Maragall.
Consta de planta de soterrani, planta baixa i altell, quatre
plantes de pisos i àtic.
El Centre religiós i formatiu i la Residència de la Comunitat
es disposen en la planta de soterrani, part de la planta
baixa i altell i la planta d’àtic. Substitueixen els locals, residéncia i església que, des de l’any 1935 havien prodigat un
bon servei a la Ciutat i que necessitaven un “aggiornamento”, uns canvis, tant en l’aspecte funcional com en el de
rehabilitació.
El projecte i direcció del primer edifici van ser realitzats per
l’arquitecte Josep Esteve i Corredor. Posteriorment es va ocupar d’unes reformes importants, sobretot a la capella, l’arquitecte Joaquim Mª Masramón de Ventós. En ambdos casos, el
traçat de l’església s’inscrivia en una forma rectangular amb
accés des del carrer de Sant Antoni Mª Claret i presbiteri en
el costat oposat del rectangle. La disposició dels fidels era “en
batalló” i seguia , per tant, un esquema tradicional.
La nova església projectada i dirigida pels arquitectes Jordi
Masgrau i Narcís Negre, que ha complert recentment els 25
anys de la seva consagració, s’erigia doncs, una anys després
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del Concili Vaticà II, que va suposar un enriquiment notable
i un canvi important en la mentalitat i directrius per a la formalització dels espais sacres.
En el transcurs de les obres de construcció de l’immoble va dedicar-se una especial atenció als espais de la planta baixa corresponents a l’església, és a dir, la nau principal , la capella de la
Reserva eucarística i al sector per a confessionaris i sagristia i
també, als locals situats en planta d’altell i planta de soterrani.
Bona part de dita planta baixa resta sobrealçada en relació al
nivell dels carrers. La nau principal és pràcticament quadrada i
s’hi accedeix des d’un porxo situat en el xamfrà, cosa que permet la disposició dels fidels en un espai diàfan, lliure i un accés
perimetral a tots els llocs ,sense destorbs per als fidels que es
disposen d’una forma assembleària al voltant de l’altar.
Des del pas lateral- sota altell- del costat del carrer Joan
Maragall, s’accedeix a la capella de la Reserva, que es disposa a nivell de carrer i , per tant, a nivell inferior al de la nau
en benefici d’un major recolliment per a la pregària.Aquest
àmbit resta separat del carrer mitjançant un vitrall d’estructura de formigó i també pot aïllar-se de la nau principal amb
una porta corredissa que resta totalment adossada a un
parament interior.En aquest lloc – extrem del corredor- hi ha
una sortida directa al carrer, a la planta de soterrani i a una
sala de reunions de l’altell.
L’altre pas lateral condueix-sota altell- als confessionaris i a la
sagristia. Ambdós passos permeten tembé accedir als seients
a banda i banda del presbiteri, sense distreure als fidels ni
entorpir la Celebració.
La façana de la nau al carrer del Pare Claret està ocupada
totalment per un gran vitrall de formigó i vidre, que representa un passatge de l’Apocalipsi. Aquest mur-vitrall és obra

de l’artista Domènec Fita seguint l’assessorament litúrgic i
iconogràfic del Pare Bonaventura, que va estar present en
l’obra amb remarcable i profitós zel.
Entre la nau i els passos laterals, s’hi disposen els pilars de
formigó de dimensions importants, que conjuntament amb
les jàsseres d’acer constitueixen la base estructural de les
plantes superiors de l’immoble. En l’encofratge dels pilars
s’hi van incorporar peces de pòrex per a formar baixos relleus
al·lusius als Sagraments.
La part del mur de fons oposada al gran vitrall, corresponent a
l’estrada del presbiteri, està recoberta amb peces de marbre
blanquinós. En un costat d’aquest parament hi ha una fornícula amb l’imatge de la Verge i l’Infant en alabastre. L’escultura i
el vitrall del fons, són obra de Domènec Fita, així com els dibuixos per a la marqueteria que figura en l’altar i l’ambó.
El paviment, en general , és de parquet de suro i el sostre de
la nau està resolt amb cel ras de fusta apoiant en la part
baixa de les esmentades jàsseres d’acer. Aquests materials
ajuden a crear un ambient càlid, silenciós, digne i adient per
a la funció trascendent de l’espai. L’il·luminació artificial és
mixta: per tubs de fluorescència amagats al llarg dels paraments laterals, per focus de llum concentrada per als elements importants ( imatge de la Verge, ambó i altar ) i llums
de material plàstic , repartits ordenadament en el sostre i dissenyats de manera que no sols serveixen per a l’il·luminació
central, sinó també per a una bona acústica, gràcies als altaveus incorporats a cada lluminària.
En el projecte inicial visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes en
data 22 de gener del 1982, i en els detalls d’obra, hi figuren
tots els elements esmentats.
Cal remarcar que l’obra es va realitzar i va arribar a bon fí,
gràcies a la ajuda de l’aparellador sr. Saus (a.C.s) i a la seva
competent intervenció, a l’interés i dedicació del constructor
Sr. Ribera i al programa inicial i seguiment dels treballs per
3

4

1. Imatge del Cor de Maria de Domènec Fita.
2. Vista interior des de l’altar.
3. Vista de la capella.
4. Una vista del gran vitrall.
5. Planta i perspectiva des del xanfrà.
part de la Comunitat Claretiana.
2

1

5

5
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Capella del Beat Carles de Foucauld.
Església parroquial de Santa Maria de
Tarrés
per ANTONIO OTEIZA

E

l poble de Tarrés i la Comunitat de Jesús tenen el goig de
comunicar-vos que el diumenge dia 12 d’agost va tenir
lloc la benedicció d’una capella dedicada al beat Carles de
Foucauld, amb una eucaristia presidida per l’Arquebisbe de
Tarragona Jaume Pujol Balcells amb una nombrosa participació de religiosos, sacerdots i membres dels diferents grups de
la Família espiritual de Carles de Foucauld.
En diverses converses amb persones de Tarrés, membres dels
grups de la Família Foucauld i amics, poc després de la beatificació de Carles de Foucauld, anava sortint la idea de fer
una capella dedicada al nou beat a l’església parroquial del
poble. El fet de tenir una capella lateral on estava situat el
vell confessionari i sense cap advocació coneguda, permetia
dedicar-la al nou beat i alhora renovar i dignificar l’espai de
la celebració del sagrament de la penitència.
En la darrera reunió del mes de gener a Madrid els delegats dels
grups de l’Associació “Família Carlos de Foucauld en España”
es va valorar aquesta iniciativa que permet tenir una capella on
d’una forma especial, poder pregar al beat Carles per tal que
ens ajudi a treballar pel Regne de Déu en el nostre món. Les
paraules de l’homilia de l’arquebisbe Jaume Pujol en l’eucaristia del dia de la benedicció de la capella, reflexen el sentit que
té aquesta nova capella a l’església parroquial de Tarrés:
“És escaient que a la parròquia de Tarrés hi hagi aquesta
capella, perquè ja fa molts anys que la Comunitat de Jesús
hi és present caminant amb llaços d’amistat i de comunió
junt amb la comunitat parroquial, formant així l’única
comunitat de l’Església. I també és escaient perquè a
Tarrés hi té la seu l’Associació Família de Foucauld a
Espanya. L’Arquebisbat de Tarragona està content i joiós
d’acollir aquesta associació.
El beat Carles de Foucauld és un gran creient del nostre
temps, perquè enmig dels crits i sorolls de la societat actual
i dels falsos salvadors ens porta el missatge clar i senzill de
l’evangeli. Ell mateix va experimentar la buidor d’aquestes
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coses falses i caduques i va descobrir després l’amor de
Crist. Per això és molt escaient que a la seva capella hi hagi
la seu per a la celebració del sagrament de la penitència,
del perdó, de la reconciliació. Ell va experimentar l’alegria
del perdó i de l’amor en aquest sagrament. Aquesta seu
ens serà una crida permanent a la conversió.”
En el llibret que s’ha editat en motiu de la benedicció de la
capella, la germaneta de Jesús Rosaura també ens diu:
“L´Associació de la Família Carles de Foucauld a Espanya,
recentment constituïda amb seu en el poble de Tarrés i formada per tots els grups, fraternitats, comunitats que s´inspiren en la seva espiritualitat, vol ésser un signe d´aquest
esperit obert i universal que el germà Carles va viure. Que
ell ens hi ajudi i acompanyi. I que sempre restem fidels a
les propostes que des de la seva vida, ens va fer a tots
nosaltres i a tota l´església universal.
Gràcies a tots! Que quan vinguem a Tarrés, lloc cada vegada més familiar per a tota la Família Carles de Foucauld,
puguem sentir-nos a casa i refer les forces per a seguir en
el repte de treballar pel Regne de Deu en el nostre món,
des de la nostra petitesa i al costat dels pobres, per poder
“cridar l´Evangeli amb tota la nostra vida”, com al germà
Carles li agradava dir.”
La imatge del desert als peus del beat Carles, lloc de penitència i conversió com ens explica l’autor del relleu Antonio
Oteiza, invita a assumir les nostres febleses humanes i saber
demanar el do del perdó i de la reconciliació en aquest sagrament. El mateix autor del relleu ho explica així:
“A aquesta nostra distància en el temps, la figura de Carles
de Foucauld, s’engrandeix, se’ns enriqueix d’Evangeli, es
monumentalitza des de la petitesa i la vida oculta que ell
tant va estimar per la seva particular existència.

Foucauld. El llibret conté el detall de cada una d’aquestes
imatges acompanyades de textos del nou beat que fan referència al que Antonio Oteiza ha volgut suggerir en el fang
treballat amb un estil expressionista propi de la seva obra.
Sobre les parets nues de color de sorra de la capella, resalten
de forma suau i delicada diferents fragments d’escrits de
Carles de Foucauld en línies sinuoses i amb diferents llengües, català, castellà, francès i àrab, signe del missatge universal del nou beat. D’aquesta forma l’autor de la decoració
mural Francesc Montserrat, ha volgut destacar la delicadesa
i tendresa del missatge de Carles de Foucauld.
El mobiliari per a la celebració del Sagrament de la penitència és obra de l’arquitecte Joan Figuerola Mestre.
Des dels inicis s’ha volgut que aquesta capella fos de tothom,
reflexe de l’esperit obert i universal de Carles de Foucauld. I
que tingués una forma senzilla i discreta, com ell va viure i ens
en dóna testimoni. Aquell somni inicial s’ha fet realitat gràcies
a l’ajut de molts: el poble de Tarrés, els diferents membres de
la Família Carles de Foucauld, els autors del relleu ceràmic i la
pintura mural i tants amics captivats per la seva vida i el seu
missatge. A tots els donem les gràcies de tot cor!
Relleu 1: La conversió
«He comprés que mai no podria fer d’altra manera que viure
només per a Ell». (14 d’agost de 1901)
Allò que és primer, des de la seva conversió fins a la fi de la
seva vida, és l’absoluta fidelitat, sense tornar enrere, a l’amor
apassionat que professa a Jesús. Carles tenia un cor capaç
d’estimar fins a l’extrem. Tan bon punt, per la gràcia, s’ha
posat en presència del misteri de Déu que viu en Jesucrist,
s’abrusa d’amor per Ell.

És per això que la figura en la que el volem representar,
se’ns apareix ascendent, peus grans, en la sorra del desert,
i el cor a dalt, vermell, visible el seu amor per a tot home.
Sota algunes escenes de la seva vida, en ceràmica, d’una
mateixa argila que ell també va treballar amb les seves
mans, càlida, molt càlida, que tan bé va conèixer i la va
sentir en el seu caminar.”
Els vuit petits registres en ceràmica a mode de retaule, expliquen diferents aspectes de la vida i el missatge de Carles de

Relleu 2: Admira la religiositat musulmana.
En el seu viatge al Marroc Déu l’agafà per la paraula, permetent-li de ser colpit per l’impacte dels creients de l’Islam:
«L’Islam ha produït en mi un capgirament... la visió d’aquesta fe, d’aquestes ànimes que viuen contínuament en presència de Déu, m’ha fet percebre quelcom de més gran i de més
vertader que les tasques humanes: “Ad maiora nati sumus”
(Hem nascut per a coses més altes)».
Relleu 3: Tradueix l’Evangeli a l’àrab i al targui.
Carles vol veure Jesús en tothom... Aquest desig el condueix
a actituds concretes, com: voler “fer-se home del país”, parlar amb els Tuaregs en llur llengua, participar en el seu estil
de vida i els seus costums, desitjant el seu progrés en una
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millora material i moral... “tenint amb tots bondat i afecció
fraterna, fent tots els serveis possibles, unint-se així en contactes afectuosos i essent un tendre germà per a tots...”
Relleu 4: La nit del desert.
“Continuaré al Sàhara la vida oculta de Jesús de Natzaret, no
per a predicar, ans bé per a viure la solitud, la pobresa, l’humil treball de Jesús.” (abril 1904)
Passa llargs moments llegint i meditant l’Evangeli on troba
paraules i exemples de Jesús a qui vol imitar i seguir per amor.
També passa llargues estones davant del Sant Sagrament on la
seva fe li diu que Jesús és present amb tot el seu poder de salvació pel món.
Relleu 5: L’Eucaristia i els pobres.
“Una caritat fraterna i universal, que comparteix fins a l’últim
bocí de pa amb el pobre, l’hostatge, el desconegut que es
presenta.” (23 de juny de 1901)
Si adora Jesús a l’Eucaristia, també el contempla en els pobres
amb els quals Déu s’ha identificat en Jesús. Es posa fraternalment al servei d’aquests “petits” dels quals parla Jesús.
Relleu 6: El germà universal.
Es tracta del treball preparatori a l’evangelització, com: posar
en confiança, en amistat, en amansiment, en fraternització...
(17 de juny de 1904)
Imagina una xarxa fraternal de tot batejat: sacerdots, religiosos,
religioses, laics, que serien els voluntaris per a una vida senzilla
segons l’Evangeli, i per a fer-se càrrec dels “més abandonats”.
Desitja, per a cadascuna i cadascun d’aquests voluntaris de
l’Amor, de tenir un cor de “germà universal” com Jesús.
Relleu 7: Viu entre els tuaregs pregant i amb un treball
manual.
“Hauria, doncs, d’imitar la vida amagada de l’humil i pobre
treballador de Natzaret” (14 d’agost de 1901)
Ensenya les dones a fer punt, fa arribar llavors per als hortets
de Tamanrasset.... Amb les seves disposicions interiors, no ens
estranyem pas que hagi estat atret per la vida de Natzaret:
Jesús s’havia manifestat adonant-se totalment i clara del que
era ordinari, d’allò que es refereix al dia, a l’humà, al real.
Relleu 8: La mort de Carles de Foucauld
«Quan el gra de blat caigut a terra no mor, queda tot sol; si
mor, porta molt de fruit. No estic mort, per tant, estic sol...
Pregueu per la meva conversió a fi que, en morir, doni fruit».
(a Suzanne Perret)
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Detall del relleu ceràmic amb la figura del Beat i els vuit
petits registres al seus peus

A Tamanrasset és sorprès per un escamot de rebels la tarda
de l’1 de desembre de 1916; és agafat en una emboscada i
lligat, mentre pillardejaven la seva casa. El jove de quinze
anys que el vigilava, enfollit per la sobtada arribada de dos
soldats, li dispara a boca de canó.

Noticiari
VIC
Entre les continues i interessants activitats de l’Albergueria,
Centre de Difusió Cultural del Bisbat, i dintre el cicle “Sons i
Silencis”, s’està celebrant l’exposició de Josep Esteve
–Poemes i dibuixos–.
La mostra restarà oberta al públic des del 19 d’octubre al 21
de desembre.
Com a acte complementari s’anuncia una lectura de textos,
a càrrec de l’autor, a l’Esglèsia de la Pietat, el dia 14 de desembre.
Per a informació: carrer de l’Albergueria 1, 08500 de Vic.
Tf. 938891857. E-mail : albergueria@bisbatvic.com

PESSEBRES / SZOPKI
Una tradició mediterrània,
europea, mundial
2 d’octubre - 10 de gener
2009
Exposició sobre la tradició
dels “pessebres” i els seus
orígens. Es presenten pessebres catalans, italians i, per
primer cop, els extraordinaris
pessebres de Cracòvia (Polònia). S’oferirà un recital de
piano com a preludi del centenari del naixement del genial músic Fryderyk Chopin.

BARCELONA a càrrec de JOANA ALARCÓN
MEMÒRIA DEL BARROC. Tresors de la catedral i del
Museu Diocesà de Barcelona
22 de setembre 2008
- 11 de gener 2009
Ha estat organitzada
amb motiu del XVIIè
Congrés
Nacional
d’Història de l’Art i
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural per
formar-ne part com a
activitat oficial.
Comissariada pel Dr.
Joan Ramon Triadó,
professor titular de la
Universitat de Barcelona i president del Congrés, la mostra presenta per primer
cop l’estudi de cinquanta-tres peces cabdals del Barroc de
Barcelona amb grans artistes catalans i d’altres indrets: Antoni i Francesc Viladomat, Andreu Sala, Josep Flaugier, Manuel
i Francesc Tramulles, Lluís Bonifàs, Giovan Battista Salvi (Il
Sossoferrato), Joan Gallart, Agustí Pujol, Joan Roig, Joan
Perutxena, Francesc Grau, Pere Costa, Ramon Amadeu, i
molts més. Moltes de les obres acaben de ser restaurades i
eren, per tant, desconegudes fins ara.
La mostra es podrà veure a l’església de Sant Sever i a la
Catedral de Barcelona fins l’11 de gener de 2009.

EL PRIMER TEMPLE DE GAUDÍ
La “resurrecció” d’una obra
mestra
COLÒNIA GÜELL (100 ANYS)
- El triomf de l’arquitectura
moderna
22 de novembre - 10 de gener 2009
L’exposició tindrà lloc amb
motiu del centenari de l’inici
de la construcció de l’església
de la Colònia Güell, declarada Patrimoni de la Humanitat.
Per primera vegada es presenta la maqueta del temple finalitzat, obra que anuncià l’arquitectura moderna avantguardista.
TRESORS D’ART DE LA MEDITERRÀNIA
Passions i Esplendors del Territori Salernità
20 de novembre - 10 de gener 2009
Aquesta exposició reuneix una selecció
de les millors obres artístiques de la província italiana de Salern, principal focus
cultural de l’Europa medieval. La cèlebre
Schola Medica Salernitana fou la primera
institució mèdica de l’Europa medieval,
considerada la mare de les universitats
modernes.
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GIRONA
A la Sala d’Actes de la Delegació de
Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, es presentà al públic
el Projecte per a la construcció del
nou vitrall del mur nord de la Catedral de Girona que es contempla en
el marc de desenvolupament del “Plan
Catedrales” impulsat pel Ministerio
de Cultura i, amb major concreció, en
el Projecte de restauració del mur nord
que inclou els vitralls, redactat pels
arquitectes Fuses i Viader, Jordi Paulí,
Montse Nogués i Josep Pla.
El vitrall que ens olcupa és el més pròxim a la façana principal o de ponent
de la Catedral. Ha estat tapiat des del
segle XVI i el mur de tancament, de
pedra i maó, es troba en estat deficient i requereix una actuació integral.
El Capítol catedralici ha confiat el projecte artístic a l’artista irlandès Sean
Scully,d’acord amb l’informe favorable
Disseny del vitrall
emès per una Comissió composta per
de Sean Scully.
historiadors de l’art i artistes de reconegut prestigi.
Sean Scully té una intensa i brillant trajectòria artística i cultural i un gran prestigi internacional. Entre les seves nombroses exposicions, cal esmentar la de la Fundació Miró l’estiu
del 2007. Té obres en el Metropolitan Museum of Art de
Nova York, a la Tate Gallery de Londres i al Museu Nacional
Centro de Arte Reina Sofia de Madrid.
Té estudi a Barcelona on fa llargues estades. La seva proposta pel vitrall “ contempla la traceria gòtica del finestral i juga
amb els colors del cel i la natura per transmetre una impressió visual d’alegria i espiritualitat, molt propera a la sensació
que transmeten els vitralls gòtics”.
Qualsevol qüestió relacionada amb la Catedral compta amb
l’interés dels gironins.
El públic, que omplia la Sala d’actes va escoltar amb atenció
l’informe complet del projecte, en el seu abast i en els
detalls, formulat per l’arquitecte Sr. Viader, la intervenció del
Sr. Tomàs Llorens –historiador de l’art i exdirector de l’IVAM,
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del Museu Reina Sofía i del Museu Thyssen Bonemisza– i el
parlament de l’artista Sean Scully.
Va presidir l’acte el Degà de la catedral, Mn. Jaume Julià i,
entre altres personalitats, hi asistiren Anna Pagans, Alcaldesa
de Girona, el Director de Servei Territorial de Cultura, el Subdelegat del Govern Central Sr. Francesc Francisco, i el
Delegat del Col·legi d’Arquitectes.
El Capítol catedralici, amb motiu de la presentació del projecte, ha editat una selecta i interessant publicació i un CD.
RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANT
FELIU
Aquestes importants obres es troben executades en la seva
primera fase, que inclou el primer tram de la nau, és a dir´les
dues voltes més tardanes tocant a la façana de ponent, construïdes al segle XV.
Durant la neteja prèvia i les cates realitzades, s’ha descobert
la presència de policromies en les dues claus així com d’una
pàtina o veladura monocroma sobre les voltes.
S’ha pres la decisió de recuperar la imatge del monument
previ a l’encalat barroc, és a dir, el seu aspecte en el moment
de concloure la nau gòtica. Degut a això s’ha hagut d’augmentar el nombre de restauradors previstos a l’obra, per no
endarrerir els terminis.
Atès que l’estratigrafia sobre les pàtines existents ha revelat
la presència d’encalats en general i policromies en les claus i
el seu voltant certament contemporànies a l’execució de l’obra (finals s.XV principis XVI) , S’ha fet una restauració de les
mateixes amb les tècniques pròpies d’aquest tipus d’obra.
En la resta de paraments s’ha seguir amb l’actuació prevista en
un inici, és a dir, neteja superficial respectant les pàtines del
temps, eliminació d’eflorescències i de les desplacacions de
pedra i tractament de la superficie pètria mitjançant martillina,
repicat de morters de les juntes dels carreus que estaven en
mal estat i rejuntat dels mateixos amb morter de calç, segellat
d’esquerdes mitjançant grapes amb armadures d’acer inoxidable i reblert de les perforacions amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres.Finalment, restauració de ls columnes, capitells i arcs del trifori, d’una gran qualitat de detalls, que es troben emmascarats per una pel·lícula
de calç. Després de la neteja, integració i cosits de fissures,
recuperant la seva qualitat original.
Les obres en curs es realitzan gràcies a la subvenció del Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Glossari

burenc
BURENC.- Eina de fusteria que
consisteix en una gúbia que té la
canal doblegada en angle recte.
BURG.- A l’Edat Mitjana, agrupació urbana disposada al voltant
d’un castell o d’una població
emmurallada. L’habitant del burg,
rebia el qualificatiu de burgès.
BURÍ.- Eina d’acer o d’algun altre
material, usada pels gravadors de
metalls, pedra o fusta. En un
extrem porta un tall oblic i en l’altre un mànec. El treball fet amb
burí s’anomena burinar.
BURRO.- Tub de fusta que en l’antiga farga catalana portava l’aire
xuclat de l’exterior des de la tobera fins al forn.
BUST.- Obra escultòrica que
només representa la part superior i
el cap del cos d’una persona.
Gènere molt freqüent en el retrat,
sobretot entre en la Roma antigua.
BUTLLOFA.- En pintura, és el ressalt de forma, més o menys,
semiesférica, que apareix en la
crosta o capa exterior produïda per
dilatacions que es deuen molt
sovint a canvis de temperatura.
CABESTANY.- Poble del Rosselló,
a l’est de Perpinyà que, en la seva
església romànica molt reformada,
conserva el timpà esculpit en marbre, que ha donat fama al Mestre

de Cabestany, desconegut malgrat la importància , dispersió i
influència del seu treball que s’identifica pel seu traç característic
en rostres, mans i vestidures i el
treball amb la trepa, dels ulls.
CABIRÓ.- Bigueta de fusta que es
disposa entre les bigues principals i
que, juntament amb els revoltons
o les soleres, constituieix un sostre.
També forma part de l’estructura
d’una teulada.
CABÍSCOL.- També s’anomena
XANTRE. Dignitat del capítol catedral. Originàriament era el cap
d’escola en les catedrals i monestirs i ensenyava les humanitats i el
cant. Era el cantor primer en els
segles X al XIII. Més endavant dirigí les institucions docents de les
ciutats episcopals, fins a dependre
de les autoritats municipals (s. XVI)
limitant-se a l’ensenyament musical. Fins al segle XVIII, encara figurava com a cantor primer a
Mallorca, Paín Valencià i Tortosa

regata

cadell
eina ribot

claus de cabota rodona

claus de cabota cuadrada
Diversos tipus de cabota que figuren en l’excel·lent treball del Dr.
Enric Ventosa: Les portes ferrades
catalanes
CABOTA.- És la part extrema d’un
clau, més ample, i sobre la qual es
pica amb el martell per clavar la
punta. Els picadors de pedra usen
el tascó amb la corresponent cabota, per picar i esberlar la pedra.
CADELL.- En la fusteria és una
mena de ribot de fulla estreta per a
fer regates. El mot es fa extesiu a la
pròpia regata que el fuster fa en
una peça o tauler de fusta per a
faccilitar l’entrada o acoplament
del cantell aprimat d’una altra peça
per poder-les encolar i encadellar.
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